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STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951:11
HANDELSDEPARTEMENTET

STATSMAKTERNA OCH FOLKHUSHÅLLNINGEN UNDER DEN TILL FÖLJD
AV STORMAKTSKRIGET 1939
INTRÄDDA KRISEN
DEL

X

T I D E N J U L I 1948—JUNI 1950

Redogörelse

utarbetad

på offentligt
av

KARL
jämte
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ÅMARK
till delarna

I—X

S T O C K H O L M
1 9 5 1

uppdrag

Statens offentliga utredningar 1951
Kronologisk

förteckning

1. Statligt stid åt svensk filmproduktion. Beckman.
73 s. Fi.
2. Försvarets personaltjänst. Kihlstöm. 166 s. Fö.
3. F örhållandtt mellan arbetsuppgifter och löneställning
vid statens järnvägar. Victor Petterson. 139 s. K.
4. Antagningei av medicine studerande m. fl. Kihlström.
123 s. E.
5. Förslag till laturskyddslag m. m. Haeggström. 212 s.
Jo.
6. Näringslives lokalisering. Appelberg, Uppsala. 245 s.
H.
7. Principer fir dyrortsgrupperingen. Kihlström. 116 s.
C.
8. Betänkandi angående polis- och åklagarväsendets
organisatioi. Norstedt. 304 s. I.
9. 1945 års iniversitetsberedning. 6. Den vetenskapliga publiieringsverksamheten, personal-, institutions- och tipendiefrågor m. m., det akademiska befordringsväendet. Svenska Tryckeriaktiebolaget.
332 s. E.
10. Sjöfartsförlindelserna mellan Gotland och fastlandet.
Victor Petterson. 171 s., 3 pl. K.
11. Statsmaktena och folkhushållningen under den till
följd av sbrmaktskriget 1939 inträdda krisen. Del
10. Tiden uli 1948—juni 1950 jämte sakregister till
delarna 1-10. Av K. Åmark. Idun. 338 s. II.

Anm. Om ärskild tryckort ej angives, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelsebokstäverna till let departement, under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. = ecklesiastikdepartementet, Jo.=
jordbruksdepaiementet.
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Med föreliggande volym, del X av arbetet »Statsmakterna och folkhushållningen under den till följd av stormaktskriget 1939 inträdda krisen»,
avslutas den serie av redogörelser, vars utarbetande ursprungligen uppdrogs åt rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap genom kungl.
brev den 17 november 1939 och vars fullföljande, efter det att rikskommissionen med utgången av år 1946 upphört, genom särskilt Kungl. Maj:ts
beslut överlämnats åt undertecknad såsom ett personligt uppdrag. De föregående delarna av denna serie ingå bland Statens offentliga utredningar
under följande nummer: 1941:18, 1942:25, 1943:25, 1944:11, 1945:17,
1946:35, 1947:41, 1948:26 och 1949:30.
Den nu publicerade delen behandlar i ett sammanhang förhållandena
under de två budgetåren 1948/49 och 1949/50. För vissa avsnitt har framställningen dock av särskilda skäl ej förts fram längre än till utgången av
år 1949. Så är fallet bl. a. i fråga om arbetsmarknaden, byggnadsregleringen
och penningväsendet. Beträffande de ämnen, som ursprungligen upptogos
till behandling i dessa redogörelser, ansågs den historiska framställningen
i flera fall kunna avslutas redan i den åttonde delen. I andra fall befanns
så lämpligen kunna ske i den nionde delen. Det sistnämnda gäller särskilt
kapitlen om den statliga lagerhållningen, sjöfarten samt sjukvården och
läkemedelsanskaffningen. Redogörelser för sistnämnda grenar av den statliga förvaltningsverksamheten återfinnas därför ej i den föreliggande tionde
delen. I stor utsträckning — så framför allt i fråga om livsmedelshushållningen, industrien och bränslehushållningen — har framställningen i denna
sista del blivit en skildring av buru det under krigsåren uppbyggda regleringssystemet avvecklats och en återgång skett till normala fredsförhållanden.
Någon förteckning över normalprisbestämmelser, sådan som förekommer
i föregående delar, har ej ansetts här böra medtagas, då Kungl. Maj :ts
beslut angående normalprisers införande å nya områden, av varor och
tjänster i endast några få fall meddelats under det här behandlade tidsskedet. Däremot har den i samtliga årgångar intagna förteckningen över
de under vederbörande budgetår utfärdade beredskaps- och kristidsförfattningarna funnits böra kompletteras med en förteckning över de kristidsförfattningar berörande folkhushållningen, vilka kvarstodo ännu den 1 juli
1950. Den ger en antydan om på vilka särskilda punkter en reglering av
kristidskaraktär ännu vid nämnda tid i större eller mindre mån upprätt-

