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De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de
höga inkomsterna.
De borgerliga partiernas förslag.
De fyra borgerliga partierna, moderaterna (m), folkpartiet (fp),
centerpartiet (c) och kristdemokraterna (kd) har slagit sig samman i en
allians som vill vinna valet 2006.
Till vårbudgeten 2005 skrev de var för sig motioner där dominerande drag är förslag om skatter och sänkning av ersättningar vid
sjukdom och arbetslöshet o d, m m.
Partiledarna Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg,, Maud Olofsson
och Göran Hägglund och deras medhjälpare har sedan våren 2005
framträtt åtskilliga gånger i massmedierna och berättat om sina förslag. De menar att det är för många sjuka och arbetslösa och att
antalen minskar om man minskar ersättningarna vid sjukdom och
arbetslöshet och sänker inkomstskatterna för dem som har jobb.
I systemet för inkomstskatterna föreslår de arbetsavdrag som sänker
skatterna för arbetsinkomster. De fyra partierna hade i motionerna våren 2005 olika variationer, men gemensamt är, att skattesänkningarna
blir höga vid höga inkomster och låga vid låga inkomster.
Partiföreträdarna vill dock dölja de höga skattelättnaderna vid höga
inkomster och påstår, att inkomstskattelättnaderna gynnar dem med
låga inkomster.

Alliansens skattelättnader.
Av dem som får skattelättnader på inkomstskatten får den
hälft som har de lägre inkomsterna i runda tal en tredjedel av
de totala skattelättnaderna och den hälft som har de högre
inkomsterna två tredjedelar. Det mesta av skattelättnaderna,
går alltså till de högre inkomsterna.

De borgerligas förslag:
Tabell 6.3 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av jobbavdraget per decil för individer över 17 år med en arbetsinkomst
(exklusive näringsinkomst) större än noll, år 2008, kronor.
Decil Decilgränser, kronor (avser arbetsinkomst)

1
0 – 24 900
2 24 901 – 77 700
3 77 701 –147 800
4 147 801– 204 600
5 204 601– 242 400

Genomsnittlig förändring av
nettoinkomsten,i kronor och i
procent
% av den totala
förändringen
av inkomsterna
% av antal
personer över
17 år och med
en arbetsinkomst >0
100 (0,1)
0,1
10,0
4 300 (5,0)
4,0
10,0
7 600 (5,8)
6,9 32,3
10,0
10 800 (6,7)
9,8
10,0
12 600 (7,0) 11,5
10,0

6 242 401– 272 800
13 600 (6,8) 12,5
10,0
7 272 801– 305 800
14 500 (6,6) 13,2
10,0
8 305 801– 351 200
15 300 (6,3) 14,0 67,7
10,0
9 351 201– 431 800
15 400 (5,5) 14,0
10,0
10 431 801–
15 300 (3,6) 14,0
10,0
Totalt
11 000 (5,5) 100,0 100.0 100,0
Källa: Riksdagens utredningstjänst.
1/3 av sänkningarna på halvan med lägsta inkomsterna.
Partierna uppger att de totala skattelättnaerna uppgår till 45 miljarder
kr, dvs cirka 15 miljarder för undre hälften och cirka 30 för övre.

De borgerliga partiernas förslag gynnar de höga inkomsterna.
Men de borgerliga partierna har länge hållit på och påstått att
deras förslag till skattesänkningar främst tillfaller dem med
låg- och medelinkomster.
* I riksdagsdebatten om skatterna nämndes det,
* på Konventet sades samma sak.
* I TV4:s partiledardebatt frågade Ohly (v) Reinfeldt (m) hur mycket
han skulle tjäna på moderaternas avdrag, men Reinfeldt vägrade svara.
* I SVT1s Agenda söndagen den 12 mars 2006 fick moderaternas
Gunilla Carlsson framträda och lovprisa moderaternas förslag. Med
betoning på främst nämnde hon att deras “skattesänkningar främst
tillfaller låg- och medelinkomster.”
* 18 april 06 Mikael Odenberg i riksdagen om budgeten: Alliansen
“sänker skatterna för “låg-och medelinkomster”
* 22 april 06 Lördagsintevju i P1 med Fredrik Reinfeldt, som sa:
“sänker skatterna för låginkomsttagare”.
* T 24 maj 06 TV2/24 kl 1403- Uppsalaekonomerna ordnar debatt,
inspelning 9 maj. Pär Nuder (s) debatt med MikaelOdenberg (m) som
sa: skattelättnader “särskilt låg och medelinkomster” och “sänkta
skatter för låginkomsttagare som jobbar”
* I de borgerligas budgetmotioner våren 2006:
* Moderaterna: sid 11 i motionen. “För det första måste det löna
sig bättre att arbete. Vi föreslår stora skattesänkningar på arbete
genom ett särskilt s.k. jobbavdrag. Skattesänkningarna riktas framför
allt mot låg- och medelinkomsttagare. ”
* Folkpartiet: sid 2 i motionen:”Huvuddelen av folkpartiets ekonomiska politik är samordnad med den borgerliga alliansen. Där ligger
huvuddelen av vår stora jobbsatsning med lägre skatt för låg- och
medelinkomsttagare”.
Sid 23: Därför vill Folkpartiet:
• Sänka inkomstskatterna för alla, men mest för låg och medelinkomsttagare, genom ett förvärvsavdrag mot kommunalskatten. ”

Sid 70: “• Vi bidrar till att öka utbudet av arbete genom ett omfattande
arbetsavdrag. Tyngdpunkten ligger på låg- och medelinkomsttagare.“
* Kristdemokraterna sid 6 i motionen: “Jobbavdrag för arbetsinkomster ....främst riktat till låg- och medelinkomsttagare... ”
* Centerpartiet sid 19: “Allians för Sveriges jobbavdrag.....ger
påtagliga förstärkningar av nettoinkomsterna för människor med låga
och normala inkomster.. “
Alliansens förslag innebär, att skattelättnader på 30 miljarder kr går till de högsta inkomsterna, dvs till sådana som inte
behöver skattesänkningar. De borgerliga partierna försöker
dölja detta genom att påstå att skattesänkningarna mest går
till låg-och medelinkomster.
Man kan tycka, att publicserviceföretagen SVT och SR
borde upplysa om att de borgerliga påstår att de främst sänker
skatterna för låg och medelinkomster då de i själva verket sänker mest för de högsta inkomsterna och med så mycket som 30
miljarder kr.
Men inrikeskommenterarna KG Bergström på Rapoport och
Mats Knutsson på Aktuellt har aldrig nämnt de borgerligas
felaktiga påståenden. De borgerliga partierna är på väg att
lura en stor del av väljarna och får hjälp av Rapport och
Aktuellt. Dagens Eko (Ernander m fl) har inte avslöjat de
borgerligas bedrägliga propagande.
I Dagens Nyheter har veterligen hittills i år inte stått något
om de borgerligas skattebedrägerier annat än i en krönika av
Lars Linder på sid Kultur 6 den 4 juli: “ De nya moderaterna
har lärt sig konsten att förföra en väljarkår av de amerikanska
republikanerna: säga ett, göra ett annat. Säg arbete åt alla och
mena låglöneträsk; säg skattelättnader och dölj att de rika får
mest.”
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Sverige under 1900-talet.
Riksdagens tidning, Från Riksdag och departement, nr 40 1999:
Inför år 2000. Så började och slutade 1900-talet.
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917

John Filip Nordlund, mördaren på Prins Carl, halshuggs.
Allmän värnplikt införs.
Gatukravaller och tre dagars storstrejk för allmän rösträtt.
Lapplands-Expressen avgår från Stockholm till Narvik.
Den första biografen öppnas.
Unionen med Norge upplöses. Det nya riksdagshuset på
Helgeandsholmen tas i bruk.
LO och SAF erkänner varandra i avtal. I Mölle har damer och
herrar setts bada tillsammans.
Oscar II avlider och efterträds av Gustav V.
Dramaten sätter upp Strindbergs ”Mäster Olof”.
Allmän rösträtt för män till andra kammaren. Stor lockout och
storstrejk berör 300000 arbetare. Efter en månad gav
arbetarsidan upp.
Den sista avrättningen äger rum i Sverige. Hinke Berggren
håller föredraget "kärlek utan barn"och döms till fängelse.
Karl Staaff (lib) bildar regering.
Olympiska spel i Stockholm.
Folkpension, som dock är för liten för att man ska kunna leva
på den.
Bondetåg, borggårdskris och nyval.
Matpriserna stiger kraftigt.
På två år har 40 svenska fartyg drabbats av tyska torpeder eller
minor vilket kostat 128 människor livet.
Parlamentarismens genombrott. Nils Eden (lib) bildar regering
tillsammans med Hjalmar Branting (s). Hungerdemonstrationer
i Västervik och Stockholm. Brödbutiker och bagerier plundras i
Norrköping, Göteborg och Seskarö. Militärer sätts in.

1918 Klädransonering. Spanska sjukan bryter ut i Malmö, 27 000
människor dör i epidemin under året.
1919 Riksdagen beslutar om åtta timmars arbetsdag.
1920 Motbok införs i hela landet, tilldelningen är 4 liter starksprit i
månaden. Sverige går med i Nationernas Förbund. Den första
rent socialdemokratiska ministären bildas.
1921 Allmän och lika rösträtt för män och kvinnor. NF beslutar att
Åland ska vara finskt.
1922 Folkomröstning om alkoholförbud. Motståndarna vinner med
51 procent.
1923 För första gången sänds en gudstjänst i radio.
1924 Allsvenskan i fotboll startar.
1925 Radion börjar sända reguljärt.
1926 Det första eldrivna tåget går mellan Stockholm och Göteborg.
1927 Den första serietillverkade Volvobilen. Fem bilar produceras
per dag. Telefonlinjer öppnas till Paris, London och New York.
1928 Stora protester mot riksdagens lag om kollektivavtal och
arbetsdomstol.
1929 Diktantologin "Fem unga" utkommer.
1930 Riksdagen beslutar om fri fart på vägarna. Passfrihet vid resor
över Öresund.
1931 Militär skjuter fem demonstrerande arbetare i Ådalen.
Arbetslösheten stiger. Devalvering. Riksbanken överger
guldmyntfoten.
1932 Ivar Kreuger skjuter sig i Paris. Bankkris och ruin för
småsparare. Per Albin Hansson (s) bildar regering.
1933 Kohandel mellan socialdemokraterna och bondeförbundet.
Ernst Wigforss lägger en expansiv statsbudget.
1934 Riksdagen inför arbetslöshetsförsäkring. Rekordlåga
födelsetal.
1935 En statlig utredning föreslår övergång till högertrafik.
1936 Skolplikten förlängs till 7 år. Den borgerliga riksdagen beslutar
mot s-regeringens vilja att försvaret ska rustas upp. Regeringskris. Semesterregering. Efter valet koalitionsregering (s och bf).

1937 Riksdagen förbjuder svenskar att ta värvning i spanska
inbördeskriget.
1938 Lag om två veckors betald semester. LO och SAF undertecknar
"Saltsjöbadsavtalet".
1939 Regeringen avger en neutralitetsförklaring i samband med att
andra världskriget börjar. Ransoneringskort utdelas. De fyra
stora riksdagspartierna bildar samlingsregering. En militär
frivilligkår för Finland börjar organiseras. Ture Nermans
"Trots Allt!" tas i beslag.
1940 För att spara bensin förbjuds all privatbilism. Riksdagen tillåter
censur. Livsmedelsransoneringar införs. Regeringen godkänner
tysk transitering av personal och krigsmaterial till Norge. En
Karl Gerhard-revy förbjuds.
1941 Rösträttsåldern sänks från 23 till 21 år. Regeringen tillåter att
tysk trupp passerar från Norge till Finland. Gunder Hägg sätter
världsrekord på 1500 meter. Vilhelm Moberg ger ut "Rid i natt!
Eyvind Jonsson "Grupp Krilon".
1942 Livsmedelsransonerna är knappa. Det är brist på eldningskol.
Två svenska malmbåtar på väg till Tyskland torpederas.
1943 Läger inrättas. Ubåten Ulven minsprängs. Efter tyskarnas
nederlag på östfronten stoppar regeringen den tyska
transittrafiken till Norge. Nöjesskatt på dans införs.
1944 Exporten av kullager till Tyskland upphör. I stället går exporten
till England. Under hösten flyr 30 000 balter till Sverige.
Statsystemet i jordbruket avskaffas.
1945 Tyskland kapitulerar. Samlingsregeringen ersätts av en sregering. Metallstrejken pågår i fem månader.
1946 Sverige utlämnar 146 balter (flyktingar i tysk uniform) till
Sovjetunionen. Engelska blir första främmande språk i alla
skolor. Riksdagen beslutar om fria skolböcker och
skolmåltider. Sverige blir medlem av FN. Tage Erlander blir
statsminister efter Per Albin Hansson.
1947 Födelsenummer införs och källskatten dras på lönen. Penicillin
börjar säljas på apoteket. Bilkörning på söndagar förbjuds för

att minska bensinimporten. Barnbidrag införs.
1948 Ungdomskravaller på Södermalm i Stockholm. FN-medlaren.
Folke Bernadotte, mördas av Stemligan i Jerusalem. Bertil
Ohlin blir oppositionsledare för folkpartiet.
1949 Ny tryckfrihetsförordning. Kronan devalveras med 30 procent
mot dollarn.
1950 Nioårig enhetsskola.
1951 Koalitionsregering (s och bf). Lagstadgade semestern förlängs
från två till tre veckor. Religionsfrihetslag antas.
1952 Passfrihet införs i Norden. Ett svenskt militärflygplan av typ
DC 3 försvinner över Östersjön.
1953 Dag Hammarskjöld blir generalsekreterare i FN.
1954 TV-sändningar börjar. Norden blir en gemensam
arbetsmarknad.
1955 Motboken avskaffas. Det blir ett bestämt nej i folkomröstning
om högertrafik (82,9 %). Allmän sjukförsäkring införs.
1956 Torsten Kreuger säljer Stockholms-Tidningen och Aftonbladet
till LO.
1957 Folkomröstning om ATP. Bondeförbundet lämnar regeringen i
protest.
1958 Nyval till andra kammaren.
1959 Med en rösts övervikt beslutar riksdagen att införa ATP.
1960 Omsättningsskatt införs. Sverige sänder en FN-styrka till
Kongo.
1961 Sverige beslutar att inte söka medlemskap i EEC. Dag
Hammarskjöld omkommer i en flygolycka i Kongo.
1962 Riksdagen beslutar att minska antalet kommuner till cirka 300.
1963 Fyra veckors semester. Riksdagen beslutar att införa
högertrafik.
1964 Polisväsendet förstatligas.
1965 Rösträttsåldern sänks från 21 till 20 år. Asea får en order att
ställa i ordning det första kärnkraftverket i Oskarshamn.
1966 Amerikanska flaggan bränns utanför USA:s ambassad i
samband med Vietnamdemonstrationer.

1967 Vietnamdemonstranter och polis drabbar samman.
1968 Olof Palme, då utbildningsminister, går i en
Vietnamdemonstration tillsammans med Nordvietnams
Moskva-ambasadör och håller ett USA-kritiskt tal. USA kallar
hem sin Stockholmsambassadör. Femdagarsvecka införs.
Kårhusockupationen.
1969 Olof Palme efterträder Tage Erlander. Högerpartiet byter namn
till moderata samlingspartiet. Riksdagen beslutar att avskaffa
ett- och tvåöringarna. Den vilda strejken vid LKAB:s gruvor
varar i fyra månader.
1970 Sydkraft får tillstånd att uppföra den första reaktorn i
Barsebäck. TV sänder i färg. En värnpliktig döms till fängelse
för att ha vägrat att klippa sitt långa hår. Val hålls till den nya
enkammarriksdagen.
1971 Enkammarriksdagen med 350 ledamöter öppnar. Riksdagen
flyttar tillfälligt till Kulturhuset vid Sergels torg.
1972 Olof Palme jämför USA:s bombningar i Vietnam med
nazisternas terrordåd.
1973 Riksdagsvalet resulterar i två jämnstarka block, 175 mandat mot
175 mandat. IB-affären. Opec minskar utbudet av olja och
oljepriserna stiger.
1974 Riksdagen antar en ny regeringsform och ny riksdagsordning.
Parlamentarismen grundlagsfästs. Kungen får bara
ceremoniella uppgifter. Rösträtts- och myndighetsåldern sänks
till 18 År.
1975 Riksdagen (s och m) beslutar om fortsatt utbyggnad av
kärnkraften.
1976 Riksdagen beslutar om en rejäl daghemsutbyggnad.
Medbestämmandelagen antas. LO lägger fram sitt
löntagarfondsförslag. Socialdemokraterna förlorar
regeringsmakten efter 44 år. Thorbjörn Fälldin blir
statsminister för en trepartiregering. Regeringen ger klartecken
till laddning av Barsebäck II.
1977 De statliga budgetunderskotten börjar växa. Lag om fem

1978
1979
1980

1981

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

veckors semester. Kronan devalveras med 10 procent Stora
demonstrationer mot kärnkraften.
Centern godtar att Forsmark III byggs. Trepartiregeringen
faller på kärnkraftsfrågan. Ola Ullsten (fp) blir statsminister.
Efter reaktorhaveriet i Harrisburg bestäms det att en
folkomröstning ska avgöra kärnkraftsfrågan. De borgerliga
partierna vinner riksdagsvalet med ett mandat.
Folkomröstning om kärnkraften. Inget alternativ vinner
majoritet. Riksdagen tolkar resultatet som att de tolv reaktorerna
ska vara avvecklade till år 2010. Storkonflikt på
arbetsmarknaden.
Moderaterna lämnar trepartiregeringen sedan mittenpartierna
gjort upp med socialdemokraterna om skatten. Kronan
devalveras med 10 procent. En sovjetisk ubåt går på grund i
Karlskrona skärgård.
Socialdemokraterna gör ett bra riksdagsval och återtar
regeringsmakten. Kronan devalveras med 16 procent.
I Stockholm samlar 4-oktoberkommitten 75 000 demonstranter
mot löntagarfondema. U-båtsjakter pågår, bland annat i
Horsfjärden.
FN-konferensen i Stockholm.
Sverige får sin första kvinnliga partiledare i Karin Söder (c).
Olof Palme mördas på Sveavägen i Stockholm. Ingvar Carlsson
utses till statsminister.
Socialdemokraterna beslutar att avskaffa kollektivanslutningen
av LO-medlemmar till partiet.
Miljöpartiet kommer in i riksdagen. Ebbe Carlsson-affären
leder till att riksdagens konstitutionsutskott inleder TV-sända
utfrågningar.
Rättegången mot Christer Pettersson inleds. Tingsrätten dömer
Pettersson för mordet på Olof Palme, men hovrätten frikänner
honom. För första gången på länge finns inget underskott i
statsbudgeten. En okänd kommunalpolitiker från Katrineholm,
Göran Persson, blir skolminister.

1990 Den socialdemokratiska regeringen gör en helomvändning och
vill föra in Sverige i EG. En stor skattereform genomförs.
1991 Ny demokrati lyckas komma in i riksdagen. Miljöpartiet åker
ur riksdagen. Carl Bildt bildar en fyrpartiregering (m, kd, fp
och c).
1992 Stora budgetunderskott. Löntagarfonderna avskaffas. Bankkris.
Ränte- och valutakris. Regeringen och socialdemokraterna
lägger fram flera gemensamma krisprogram. Försvaret av
kronan misslyckas och i november börjar kronan flyta fritt.
1993 Arbetslösheten är mycket hög.
1994 Passagerarfärjan"Estonia" går under, 852 människor
omkommer. Socialdemokraterna vinner riksdagsvalet. Ny
demokrati åker ut och miljöpartiet kommer tillbaka. EGomröstningen slutar med 52,3 procent ja och 46,6 procent nej.
1995 Sverige blir medlem av europeiska unionen. Mona Sahlins
kontokortsaffär gör henne omöjlig som partiledare och
statsminister efter Ingvar Carlsson.
1996 Göran Persson blir socialdemokratisk partiordförande och
statsminister. För första gången sedan 1940-talet råder
deflation.
1997 Spel på Joker för 12 kronor ger 61 miljoner kronor i spelvinst.
1998 Den socialdemokratiska regeringen samarbetar med miljöpartiet
och vänsterpartiet i riksdagen. Vid en diskoteksbrand i
Göteborg omkommer 63 ungdomar, cirka 140 skadas.
1999 En av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck stängs. Aktiekursema
på Stockholmsbörsen går upp med cirka 50 procent.

Man vet vad man har men inte vad man
får.
Socialdemokraterna har regerat sedan mitten av 1930-talet utom
1976-1982 och 1991-1994 då borgerliga partier regerade. Under
efterkrigstiden var det socialliberala folkpartiet till en början i flera
decennier det ledande borgerliga partiet med Bertil Ohlin som ledare.
Senare har moderaterna, f d högerpartiet, blivit det största borgerliga
partiet och är det nu.
Högern/moderaterna har hela tiden varit överklassens/de välbeställdas parti, där man främst sett till de välbeställdas krav om mer
förmåner på bekostnad av sämre förhållanden för de sämre ställda.
Deras stående recept är sänkningar av inkomstskatterna för dem med
de högre inkomsterna. De menar att marknadskrafterna ska få verka
och att krav om individernas frihet gör att staten inte ska lägga sig i,
var och en ska ta ansvar för sin ekonomi och sina levnadsförhållanden. De som inte klarar konkurrensen får skylla sig själva.
Moderaterna har fått de andra borgerliga partierna med på sin filosofi och nu står vi inför ett riksdagsval där de borgerliga partierna gått
samman i en allians för att knäcka socialdemokraterna och ta regeringsmakten.
Socialdemokraterna har förvisso inte klarat alla problem. De måste
bli bättre. Deras medhjälpare vänsterpartiet och miljöpartiet har stora
interna problem i sina partier och sätter ibland krokben för socialdemokraterna. Man kan vara kritisk till socialdemokraterna, men steget till att släppa in den borgerliga alliansen till rikets styrning är
mycket stort och äventyrligt.
1970 och 1990 gjordes stora skattereformer och 1982 en mindre.
Nu vill moderaterna (högerspöket) och alliansen göra en stor stor
skattereform som bygger på de gamla högerfilosofierna om att friheten kräver att skatterna sänks för högre inkomster och att de sämre
ställda ska betala det. Nu menar de också att arbetslösheten kräver
detta. De utnyttjar arbetslösheten för att nå de välbeställdas mål.

De borgerliga partiernas förslag.
De fyra borgerliga partierna, moderaterna (m), folkpartiet (fp),
centerpartiet (c) och kristdemokraterna (kd) har slagit sig samman i en
allians som vill vinna valet 2006.
Till vårbudgeten 2005 skrev de var för sig motioner där dominerande drag är förslag om skatter och sänkning av ersättningar vid
sjukdom och arbetslöshet o d, m m.
Partiledarna Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg,, Maud Olofsson
och Göran Hägglund och deras medhjälpare har sedan våren 2005
framträtt åtskilliga gånger i massmedierna och berättat om sina förslag. De menar att det är för många sjuka och arbetslösa och att
antalen minskar om man minskar ersättningarna vid sjukdom och
arbetslöshet och sänker inkomstskatterna för dem som har jobb.
I systemet för inkomstskatterna föreslår de arbetsavdrag som sänker
skatterna för arbetsinkomster. De fyra partierna hade i motionerna våren 2005 olika variationer, men gemensamt är, att skattesänkningarna
blir höga vid höga inkomster och låga vid låga inkomster.
Partiföreträdarna vill dock dölja de höga skattelättnaderna vid höga
inkomster och påstår, att inkomstskattelättnaderna gynnar dem med
låga inkomster.

Alliansens skattelättnader.
Av dem som får skattelättnader på inkomstskatten får den
hälft som har de lägre inkomsterna i runda tal en tredjedel av
de totala skattelättnaderna och den hälft som har de högre
inkomsterna två tredjedelar. Det mesta av skattelättnaderna,
går alltså till de högre inkomsterna.

Granskning av de borgerliga partiernas förslag.
Granskning av partiernas förslag har skett i följande serie utredningar som finns på Internet och samtidigt har lämnats några kommentarer och förslag som rör skatteområdet:

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas
skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag.
TV-licens. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39h.pdf)
Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt.
(http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39i.pdf)
Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar
utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
(http://web.telia.com/~u86119282/omr40z.pdf)
Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och
välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten.
(http://web.telia.com/~u86119282/omr40za.pdf)
Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill
egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet
2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf)
Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader,
som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad
individuell TV-avgift.
(http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39k.pdf)
Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112.
Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas,
och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av
riksdagen. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39l.pdf)
Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006.
Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga
inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39m.pdf)

Allians för Sverige. Direktiv.
Samverkan för maktskifte 2006.
Direktiv till arbetsgrupper.
Direktiv till och sammansättning av de sex arbetsgrupper
som ska förbereda Allians-regeringen.
Inledning
De fyra borgerliga partierna har tillsatt sex arbetsgrupper för att
fördjupa det politiska samarbetet. Här presenteras gruppernas direktiv. Gruppernas sammansättning framgår sist i denna inledning.
Syftet med arbetsgrupperna är att den regering som tillträder i
oktober 2006, om partierna i Allians för Sverige får majoritet, ska vara
väl förberedd. Redan före valet kommer arbetsgruppernas rapporter
utgöra ett viktigt underlag till det gemensamma valmanifest, som
partierna planerar att presentera i augusti 2006.
Vårt mål är att processen ska leda fram till att de fyra partierna är
mer eniga än inför något tidigare val i Sverige. Genom att, som redan
skett i försvarsfrågan, visa att gamla stridsämnen kan hanteras genom
kompromisser, ökar trovärdigheten i att andra åsiktsskillnader också
ska kunna hanteras effektivt.
Målet för alliansen är däremot inte att utplåna partiernas särarter.
Det ligger därför i sakens natur att vissa åsiktsskillnader kommer att
kvarstå när arbetsgrupperna är klara. Det kan bli en fördel för
Alliansen, men bara under förutsättning att partierna dessförinnan på
andra områden har visat att de har förmågan att komma varandra närmare och hitta gemensamma lösningar.
Direktiven till de sex arbetsgrupperna präglas av tre huvudspår:
Fler i arbete, större trygghet och en ökad frihet i vardagen.
Jobbtillväxten ska åstadkommas genom sänkta skatter i första hand
för låg- och medelinkomsttagare, ett bättre företagsklimat, att regelverket kring socialförsäkringarna präglas av arbetslinjen, att utbildningsväsendet blir bättre, att svenska företag får större möjligheter att klara

den internationella konkurrensen och att förutsättningar skapas för
många nya jobb i tjänstesektorn. Ett jämställt Sverige ger män och
kvinnor samma möjligheter till utbildning, jobb och företagande. En
ansvarsfull budgetpolitik som medverkar till låg inflation och låga
räntor är grunden för en långsiktig tillväxtpolitik.
Ambitionen att öka tryggheten avspeglas i direktiven till de vårdoch rättspolitiska arbetsgrupperna. En omfattande vård- och rehabiliteringsgaranti ska sjösättas efter en borgerlig valseger. Rättsväsendet
planeras få större resurser. Även direktiven till utbildningsgruppen
präglas av ambitionen att göra en tydlig satsning på kunskap och att
öka tryggheten i skolan. Sverige ska öka sitt engagemang för en
miljömässigt hållbar utveckling både i vårt land och internationellt.
Ökad vardagsfrihet kan handla om större möjligheter att köpa hushållstjänster till överkomliga priser eller en barnomsorg bättre anpassad till familjernas varierande behov. Grundläggande för känslan av
egen makt och frihet är arbetet – en politik för fler jobb är i hög grad
en politik just för ökad frihet. Segregation och bristande jämställdhet
innebär ofrihet för vissa människor. Därför är arbete för ökad jämställdhet och bättre integration viktiga delar av en frihetspolitik.
Arbetsgrupperna kommer att arbeta drygt ett år. De ska vara färdiga
vintern 2005-2006. Arbetsgrupperna kan, om de så önskar, presentera
resultat i delrapporter.
Arbetsgrupperna består av en representant från varje parti. Varje
grupp får ett sekretariat med en person från varje parti. Det parti som
tillsatt ordförandeposten leder också sekretariatets arbete.
Sammansättning av arbetsgrupperna:
Ekonomisk politik för tillväxt
Mikael Odenberg (m), ordförande
Karin Pilsäter (fp)
Mats Odell (kd)
Roger Tiefensee (c)

Mer kunskap - en modern utbildningspolitik
Jan Björklund (fp), ordförande
Sten Tolgfors (m)
Inger Davidson (kd)
Sofia Larsen (c)

Alliansen om arbete och trygghet.

Sverige i världen på 2000-talet
Gunilla Carlsson (m), ordförande
Cecilia Malmström (fp)
Anders Wijkman (kd)
Agne Hansson (c)

Förord
Detta är slutrapporten för en av de sex arbetsgrupper som
partiledarna i Allians för Sverige tillsatte hösten 2004 för att fördjupa
vårt samarbete och utarbeta grunden för det valmanifest som skall
presenteras inför höstens val. Samtliga slutrapporter presenteras
under januari och februari och kommer att diskuteras i samband med
det konvent som äger rum i slutet av februari. Rapporterna är fristående och kommer att vara underlag för arbetet med Alliansens
valmanifest, där de samlade politiska och ekonomiska prioriteringarna
för en ny regering kommer att göras.
Arbetsgruppen Ekonomisk politik för tillväxt har bestått av riksdagsledamöterna Mikael Odenberg (m), ordförande, Karin Pilsäter
(fp), Mats Odell (kd) och Roger Tiefensee (c). Som huvudsekreterare
har Anders Borg och Hans Lindblad tjänstgjort. Övriga deltagande
tjänstemän har varit Sune Davidsson, Stefan Svanström och Malin
Törnquist.
Partiledarnas direktiv från 2004 har legat till grund för arbetsgruppens inriktning av arbetet. Arbetsgruppen har sammanträtt
regelbundet sedan dess. Till några av dessa möten har oberoende
experter bjudits in för att ge synpunkter i olika frågor.

Välfärd för trygghet och valfrihet
Maria Larsson (kd), ordförande
Kristina Axén Olin (m)
Erik Ullenhag (fp)
Kenneth Johansson (c)
Tillväxtregion Sverige: arbetsmarknads- och näringspolitik
för jobb, entreprenörskap och tillväxt i hela landet
Åsa Torstensson (c), ordförande
Sven Otto Littorin (m)
Anna Grönlund (fp)
Per Landgren (kd)
Rättspolitik för trygghet
Johan Pehrson (fp), ordförande
Beatrice Ask (m)
Peter Althin (kd)
Johan Linander (c)
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Alliansens skattelättnader.
Av dem som får skattelättnader på inkomstskatten får den
hälft som har de lägre inkomsterna i runda tal en tredjedel av
de totala skattelättnaderna och den hälft som har de högre
inkomsterna två tredjedelar. Det mesta av skattelättnaderna,
går alltså till de högre inkomsterna.
De borgerliga partierna har länge hållit på och påstått att
deras förslag till skattesänkningar främst tillfaller dem med
låg- och medelinkomster.
* I riksdagsdebatten om skatterna nämndes det,
* på Konventet sades samma sak.
* I TV4:s partiledardebatt frågade Ohly (v) Reinfeldt (m) hur mycket
han skulle tjäna på moderaternas avdrag, men Reinfeldt vägrade svara.
* I SVT1s Agenda söndagen den 12 mars 2006 fick moderaternas
Gunilla Carlsson framträda och lovprisa moderaternas förslag. Med
betoning på främst nämnde hon att deras “skattesänkningar främst
tillfaller låg- och medelinkomster.”
* 18 april 06 Mikael Odenberg i riksdagen om budgeten: Alliansen
“sänker skatterna för “låg-och medelinkomster”
* 22 april 06 Lördagsintevju i P1 med Fredrik Reinfeldt, som sa:
“sänker skatterna för låginkomsttagare”.
* T 24 maj 06 TV2/24 kl 1403- Uppsalaekonomerna ordnar debatt,
inspelning 9 maj. Pär Nuder (s) debatt med MikaelOdenberg (m) som
sa: skattelättnader “särskilt låg och medelinkomster” och “sänkta
skatter för låginkomsttagare som jobbar”
* I de borgerligas budgetmotioner våren 2006:
* Moderaterna: sid 11 i motionen. “För det första måste det löna
sig bättre att arbete. Vi föreslår stora skattesänkningar på arbete
genom ett särskilt s.k. jobbavdrag. Skattesänkningarna riktas framför
allt mot låg- och medelinkomsttagare. ”

Sid 25: “Skattesänkningarna till hushållssektorn uppgår till ca 60
miljarder kronor och indragningarna, främst via transfereringssystemen, uppgår till ca 45 miljarder kronor. Mellanskillnaden finansieras
främst genom minskad höjning av biståndet, reducerad statlig byråkrati och minskade företagssubventioner. ”
Sid 100: “Skattereduktion för hushållstjänster. Alliansen vill införa
en 50 procents skattereduktion på utgifter för arbetskostnader upp till
100 000 kronor. Detta innebär att den maximala skattelättnaden kan
uppgå till 50 000 kronor per år.”
Sid 113: “Jobbavdrag för arbetsinkomster
Allians för Sverige föreslår att det vid den kommunala beskattningen
införs ett förvärvsavdrag för arbetsinkomster, kallat jobbavdrag, För
2007 skall jobbavdraget utformas enligt tabell 1. Inkomstgränserna i
både tabell 1 och 2 är uttryckta i 2006 års penningvärde, dvs. baserade
på 2006 års prisbasbelopp.
Tabell 1
–31 500: Upp till arbetsinkomsten
31 500–107 800: 31500+20% av inkomsten mellan 31500 o 107 800
107 900 och mer: 46 800
Reformens andra steg skall utformas enligt tabell 2.
Tabell 2
–36 000: Upp till arbetsinkomsten
36 000–107 800: 36000+20% av inkomsten mellan 36000 o 107 800
107 900–200 000: Som ovan + 3 % av inkomsten mellan 107 900
och 200 000
200 100 och mer: 53 200
Avdraget utformas som en angelägenhet mellan staten och löntagarna
och berör därmed inte kommunernas finanser. ....
Kostnaden för inkomstskattereformen beräknas uppgå till ca 37
miljarder kronor för det första steget och till ca 45 miljarder kronor
för det andra steget (2008). Utöver detta vill moderaterna gå vidare
och fortsätta sänka inkomstskatterna 2009 enligt tabell 9.1.

Tabell 9.1 Jobbavdrag för arbets- och näringsinkomster 2009
Årsinkomst Jobbavdrag (kronor)
–37 000: Upp till arbetsinkomsten
37 100–107 800: 37000+20% av inkomsten mellan 37 000 o107 800
107 900–200 000: Som ovan+10 % av inkomsten mellan 107 800
och 200 000
200 100 -250 000 Som ovan och därtill en höjning av avdraget med
ytterligare 2 % av inkomsterna mellan 200 000 och 250 000
250 100och mer 61 900
Den sammantagna effekten på de offentliga finanserna 2009 beräknas
uppgå till
55 miljarder kronor. ”
* Folkpartiet: sid 2 i motionen:”Huvuddelen av folkpartiets ekonomiska politik är samordnad med den borgerliga alliansen. Där ligger
huvuddelen av vår stora jobbsatsning med lägre skatt för låg- och
medelinkomsttagare”.
Sid 23: Därför vill Folkpartiet:
• Sänka inkomstskatterna för alla, men mest för låg och medelinkomsttagare, genom ett förvärvsavdrag mot kommunalskatten. Avdraget uppgår som mest till 46 800 kronor om året 2007 och till 53 100
kronor om året 2008. (Gemensamt alliansförslag).
• Sänka den högsta marginalskatten till 50 procent genom att avskaffa
den s.k. värnskatten...
• Flytta upp brytpunkten i skatteskalan så att de flesta inkomsttagare
bara betalar kommunalskatt, drygt 30 procent, på sin inkomst. ”
Sid 70: “• Vi bidrar till att öka utbudet av arbete genom ett omfattande
arbetsavdrag. Tyngdpunkten ligger på låg- och medelinkomsttagare.“

* Kristdemokraterna sid 6 i motionen: “Jobbavdrag för arbetsinkomster utformas i två steg så att det vid den kommunala beskattningen införs ett förvärvsavdrag för arbetsinkomster. Avdraget, som är
maximerat till 46 800 kronor per år, är främst riktat till låg- och
medelinkomsttagare... Kostnad första året: 37 miljarder kronor
och i ett andra steg minst 45 miljarder kronor.”
Sid 8: “Därutöver föreslår Kristdemokraterna 2008 höjd brytpunkt
för statlig inkomstskatt från 2006 års 317 700 kronor per år till 360
000 kronor per år.”
Sid 89: “Kristdemokraterna anser att det svenska skattetrycket, som
är högst i världen, både bör och måste sänkas. Bakom ställningstagandet att det bör sänkas ligger en ideologiskt förankrad övertygelse
om att människor själva, inte statens byråkrater och politiker, ska
bestämma över en större del av sina inkomster och utgifter. ”
* Centerpartiet sid 19: “Allians för Sveriges jobbavdrag.....ger
påtagliga förstärkningar av nettoinkomsterna för människor med låga
och normala inkomster.. “
Tabeller med skattesänkningar.
I moderaternas skattemotion, för 2005/2006 finns en tabell 6.2
avseende 2008. I en kommentar till tabell 6.2 står.”Ur tabellerna
framgår också att ca 75 procent av skattereformen tillfaller låg- och
medelinkomsttagarna.” Gränsen där 75% tillfaller låg-och medelinkomster blir i så fall vid inkomst cirka 400 000 kr per år, och det är
inte troligt att medelinkomsterna ligger så högt. Moderaterna har inte
angett vilken medelinkomst man räknar med.
Mittinkomsterna i de 10 decilerna är cirka 65, 162, 211, 243, 270,
296, 326, 366, 437, 535 tusen kr och det tyder på att medelinkomsten
skulle ligga på 291 000 kr och då skulle medelinkomsten falla in i

decil 6 och 49% tillfalla låg-och medelinkomster, inte 75%.
Mer intressant än medelinkomsten är mittinkomsten, “medianen”,
dvs inkomsten där lika många har under och över. Den ligger enligt
tabellen på cirka 282 000 kr och då hamnar 37,3% av skattelättnaderna på låg- och medelinkomster, inte 75%.
Den genomsnittliga skattelättnaden är enligt tabellen 11700 kr.
Den genomsnittliga skattelättnaden för låg- och medelinkomster blir
cirka 8700 kr och för dem däröver cirka 14700 kr.
Kontrollera detta: säg att hälften av alla personer är a st. Hela
skattelättnaden blir 2a11700 kr. 37.3% av detta för undre halvan blir
0,373 x 2a 11700 och per person i undre halvan 0.373 x 2 x 11700=
8728 kr säg 8700 kr. På motsvarande sätt 62,7% för övre halvan blir
0,627 x 2 x 11700=14671 kr säg 14700 kr.
Moderaternas påstående att 75% av skattelättnaderna tillfaller låg-och medelinkomster är en dålig beskrivning, en bättre beskrivning är att låg- och medelinkomsterna får cirka
hälften av det = cirka 37,5 % av skattelättnaderna. Och fördelningen av dessa 37,5% i den undre halvan av inkomsttagarna
är sådan att de som bäst behöver pengar får mindre än de som
har mindre behov av pengar.
Moderaterna har gjort två tabeller för 2008, en tabell 6.2 där
man tar med bara dem som har arbetsinkomst över 41 200 kr,
och en tabell 6.3 där man tar med alla med arbetsinkomster
över noll.
I tabell 6.2 ligger medianden på 282 500 kr och i tabell 6.3 på 242
400.
I tabell 6.2 får nedre hälften av inkomsttagarna 37,3 % av de totala
skattesänkningarna och i tabell 6.3 får de 32,3 %.
I runda tal kan man säga att de med inkomster lägre än mittinkomsten får cirka en tredjedel av de totala skattelättnaderna.

Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Tabell 6.2 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil för
dem med en inkomst från förvärvsarbete överstigande 41 200
kronor (enligt SCB:s definition) och som är över 17 år, av
jobbavdraget, år 2008, kronor.

Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Tabell 6.3 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst av jobbavdraget per decil för individer över 17 år med en arbetsinkomst
(exklusive näringsinkomst) större än noll, år 2008, kronor.
Decil Decilgränser, kronor (avser arbetsinkomst)

Decil Decilgränser, kronor (avser bruttoinkomst)
Genomsnittlig förändring av
nettoinkomsten, i kronor och i
procent
% av den totala
förändringen
av inkomsterna
% av antal
personer över
17 år och med
en inkomst
>41 200
1
0 – 131 200
4 200 (6,9)
3,6
10,0
2 131 201 – 193 900
5 900 (5,1)
5,0
10,0
3 193 901 – 228 900
9 500 (6,3)
8,1 37,3
10,0
4 228 901 – 257 800
11 400 (6,6)
9,7
10,0
5 257 801 – 282 500
12 800 (6,8) 10,9
10,0

1
0 – 24 900
2 24 901 – 77 700
3 77 701 –147 800
4 147 801– 204 600
5 204 601– 242 400

6 282 501 – 310 100
13 700 (6,6) 11,7
10,0
7 310 101 – 342 900
14 600 (6,4) 12,5
10,0
8 342 901 – 389 200
15 100 (6,0) 12,9 62,7
10,0
9 389 201 – 485 700
15 000 (5,3) 12,8
10,0
10 485 701 –
15 000 (3,4) 12,8
10,0
Totalt
11 700 (5,6) 100,0 100,0 100,0
Källa: Riksdagens utredningstjänst
1/3 av sänkningarna på halvan med lägsta inkomsterna.
Partierna uppger att de totala skattelättnaerna uppgår till 45 miljarder
kr, dvs cirka 15 miljarder för undre hälften och cirka 30 för övre.

6 242 401– 272 800
13 600 (6,8) 12,5
10,0
7 272 801– 305 800
14 500 (6,6) 13,2
10,0
8 305 801– 351 200
15 300 (6,3) 14,0 67,7
10,0
9 351 201– 431 800
15 400 (5,5) 14,0
10,0
10 431 801–
15 300 (3,6) 14,0
10,0
Totalt
11 000 (5,5) 100,0 100.0 100,0
Källa: Riksdagens utredningstjänst.
1/3 av sänkningarna på halvan med lägsta inkomsterna.
Partierna uppger att de totala skattelättnaerna uppgår till 45 miljarder
kr, dvs cirka 15 miljarder för undre hälften och cirka 30 för övre.

Genomsnittlig förändring av
nettoinkomsten,i kronor och i
procent
% av den totala
förändringen
av inkomsterna
% av antal
personer över
17 år och med
en arbetsinkomst >0
100 (0,1)
0,1
10,0
4 300 (5,0)
4,0
10,0
7 600 (5,8)
6,9 32,3
10,0
10 800 (6,7)
9,8
10,0
12 600 (7,0) 11,5
10,0

Moderaternas vårbudgetmotion 2006 sid 117.
Moderaternas (ej alliansens) förslag för 2009.
Tabell 9.2 Förändrad genomsnittlig nettoinkomst per decil för
dem med en arbetsinkomst överstigande 42 000 kronor och som
är över 17 år, av jobbavdraget och det förhöjda avdraget åt
äldre, år 2009, kronor
Decil Decilgränser, kronor (avser bruttoinkomst)
Genomsnittlig förändring av
nettoinkomsten, i kronor och i
procent
% av den totala
förändringen
av inkomsterna
% av antal
personer över
17 år och med
en inkomst
>42 000
1
0- 98 500
6 300 (6,1)
4,8
10,0
2 98 501-160 700
8 600 (6,1)
6,6
10,0
3 160 701-210 900
11 500 (6,9)
8,8 40,9
10,0
4 210 901-245 800
13 000 (7,0) 10,0
10,0
5 245 801-274 300
14 000 (6,9) 10,7
10,0
6 274 301-301 500
14 700 (6,7) 11,2
10,0
7 301 501-335 400
15 500 (6,5) 11,9
10,0
8 335 401-380 800
15 800 (6,0) 12,1 59,2
10,0
9 380 801-471 500
15 700 (5,3) 12,0
10,0
10 471 50115 700 (3,5) 12,0
10,0
Totalt
13 100 (5,8) 100,0
100,0
Källa: Riksdagens utredningstjänst.
Räknar man alla med arbetsinkomster över noll kr blir summan 40,9
uppskattningsvis ca 35% och summan 59,2 ca 65%. Moderaterna
uppger att de totala skattelättnaderna uppgår till 55 miljarder kr. Av
dem går minst 30 miljarder till övre hälften.

De borgerliga partiernas ständiga tal om att skattesänkningarna främst går till låg- och medelinkomster är grovt
missvisande.
Partiledarna och deras medhjälpare lär vara väl medvetna
om detta. Att de inte vågar tala om det verkliga förhållandet
att cirka 2/3 av skattelättnaderna går till högre inkomster och
bara cirka 1/3 till den hälft av inkomsttagarna som har de
lägsta inkomsterna beror väl på att de inser det orättfärdiga i
alliansens förslag och inser, att om det talade om hur förslaget
är skulle de få färre röster i valet och inte kunna inta regeringsmakten.
De cirka 30 miljarder som går till den övre hälften av
inkomsttagarna är inte särdeles väl befogade och skulle göra
bättre nytta på andra håll. De borgerliga vill dessutom höja
brytpunkten och ta bort den s k värnskatten vilket ytterligare
minskar skatten för de högre inkomsterna.
Bidrag och avdrag
De borgerliga partierna i alliansen ondgör sig över “bidrag” och
vill avskaffa om inte alla så många av dem, De menar att bidragstagarna är lata, lever på bidrag istället för att arbeta och tjäna pengar.
Samtidigt vill de borgerliga ha “avdrag” , isynnerhet för dem som
tjänar bra och lever gott. Inkomstkattelättnaderna på runt 45 miljarder
kr 2008 är en följd av “avdrag”, men kan i själva verken likaväl ses
som “bidrag”.
Alliansens krav om att få dra av kostnader för hemservice är krav
om att få bidrag, och avdragen ska kunna bli så höga som 100 000 kr
och ge skattelättnader, rättare sagt bidrag, på 50 000 kr. Det är alldeles
klart, att det bara är de med höga inkomster som kan komma i
åtnjutande av dessa bidrag på 50 000 kr till städningsarbete o d. Men
de som får sådan avdrag ses av de borgerliga inte som lata fastän de
kanske är just lata.
Bidrag och avdrag bör ses som komponenter i skattesystemet som
ska fördela efter skatteförmåga.

Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader mm.
I Konsumentverkets broschyr ”Koll på pengarna 2006” finns beräkningar för år 2006.
Konsumentverket anger, för män och kvinnor 18-60 år:
Individuella kostnader:
1. Livsmedel: Bygger på en fyra veckors näringsberäknad matsedel med vanliga rätter som innehåller både råvaror och halvfabrikat. Lättöl
ingår liksom lite godis, läsk och snacks. Beloppen för vuxna gäller vid låg fysisk aktivitet. Med en rask promenad på 30 min/dag, lägg till 70 kr.
Är du ensamstående lägger du till 100 kronor per månad för mindre förpackningar och mer svinn. Alla mål äts hemma eller matlåda:
Kvinna 18-30 år 1400 kr per mån. 31-60 år 1360 kr. 61-74 år 1260 kr. 75- år 1220 kr. Säg kvinna 18-60 år 1390 kr per mån.
Man 18-30 år 1820 kr. 31-60 år 1730 kr. 61- 74 år 1570 kr. 75- år 1370 kr Säg man 18-60 år 1790 kr per mån.
2. Kläder, skor: Innehåller också kemtvätt, skoreparationer och tillbehör som väska, klocka,paraply. Vuxen person: 460 kr per mån.
3. Fritid, lek (inklusive mobil): Här ingår bl a leksaker, cd-skivor, böcker, skidor, cykel, föreningsavgift. Vuxen person 460 kr per mån.
4. Hygien (personlig): Tvål,tandkräm, blöjor ,hårklippning etc. För kvinnor till och med 49 år ingår mensskydd för ca 30 kronor i månaden.
Vuxen kvinna 280 kr per mån. Vuxen man 240 kr.
Summa individuella kostnader exkl livsmedel: kv 1200 kr per mån, man 1160 kr.
Gemensamma kostnader:
5. Förbrukningsvaror: Tvätt-och rengöringsmedel, toalett-och hushållspapper m m. 1 person 100 kr per mån. 2 pers 130 kr.
6. Hemutrustning (inklusive dator): Möbler, husgeråd, tv, dator(ca 200 kr/mån) m m, sådant som slits och ersätts. Frys, disk-, tvättmaskin
ingår inte. 1 pers 570 kr per mån, 2 pers 660 kr.
7. Media, fast telefon, Internet m m: Innehåller även brev, kort och frimärken m m.1 pers 830 kr per mån, 2 pers 870 kr.
8. Hemförsäkring kostar olika beroende på bostadsort. Storstad: över 200 000 inv. Mellanstor stad: 50 000 - 200 000 inv. Mindre tätort:under
50 000 inv. I person storstad 150 kr per mån. 2 pers 160 kr
Summa gemensamma kostnader storstad (exkl el): 1 pers 1650 kr per mån. 2 pers 1820 kr.
9. El - Uppskattad förbrukning i hyreslägenhet: 1 person 150 kWh per månad, 2 personer 220 kWh. El i Stockholm fast avgift ca 50 kr per
mån. KWh-pris ca 1 kr. Gör: 1 person 200 kr per mån. 2 pers 270 kr.

Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa): För en 20-åring anger Konsumentverket: Kollektiva lokalresor 450 kr per månad och
fackavgifter (inkl a-kassa) 300 kr per månad. Summa 750x12=9000 per år. I Stockholm kostar busskort i början av 2006: 600 kr per mån
(pensionär 360 kr). För förvärsarbetande säg 600+300= 900 kr per mån = 10800 kr per år.
För åldrar 18-60 år är kostnaderna enligt punkterna 1-9 i följande uppställning. Punkten 10 är en post läkarvård och tandvård, som
socialstyrelsen hade i en tidigare socialbidragsnorm, ca 70 kr per månad, men som inte finns med i Konsumentverkets budget.
För livsmedel räknas här med att alla mål äts hemma (matlåda till arbetet), för ensamboende ska läggas till 100 kr per månad. För promenad
tillägg 70 kr per mån.
Hemförsäkring i storstad.
Bostadshyror: Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket i januari 2004 enligt SCBs statistiska meddelande BO 39 SM 0401. Tab 8.
2 rok 3970 kr per mån =47640 kr per år .
3 rok 4880 kr per mån =58560 kr per år..
Procentuell hyresförändring mellan januari 2004 och januari 2005 enligt SCB: 2,3% för 2 rok och 2,2% för 3 rok.
Det gör för jan 2005:
2 rok 48735 kr per år.
3 rok 59848 kr per år.
Ökning 2005-2006 antag 2,3%.
Det gör 2006:
2 rok 49855 kr per år = 4154 kr per mån. Säg 4200 kr per mån = 50400 kr per år.
3 rok 61224 kr per år = 5102 kr per mån. Säg 5100 kr per mån = 61200 kr per år.
Hyror 2006:
Enligt Fob 90,tabell 3, hade samtliga hushåll med en person i genomsnitt ca 2,3 rok, i småhus ca 3,2 rok och i övriga hus ca 1,9 rok. Samtliga
hushåll med 2 personer hade i genomsnitt ca 3,5 rok, i småhus ca 4,1 rok och i övriga hus 2,8 rok.
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för ensam och 3rok för makar. Boverkets principer för bostadsytor innebär att
2 rok för ensam och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.
1 person 2 rok 50400 kr per år= 4200 kr per mån.
2 personer 3 rok 61200 kr per år= 5100 kr per mån.
Konsumentverket anger för 2006 bostadskostnad 4490 kr per månad (inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok. Utan el 200 kr
blir det 4290 kr per mån.

Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2006. Boendeförhållanden.
Diagram 10.2
Rumsenheter per boende efter hushållstyp och boendeform 2002

Genomsnittlig hyra för 3 rum och kök i
januari 2005 efter region
Hyra januari 2005
Riket
5 012 ± 39
= per år
60 144
Stor-Stockholm
5 478 ± 77
Stor-Göteborg
5 178 ± 81
Övriga större kommuner
5 008 ± 73
Övriga mindre kommuner
4 627 ± 69

Källa: SCB, Bostads- och hyresundersökningen 2002, hyres- och bostadsrättslägenheter, småhus
(urvalsundersökningar).
Kök räknas som rumsenhet. 2rok blir 3 rumsenheter och 3rok blir 4 rumsenheter.
I hyres-och bostadsrättslägenheter har enpersonshushåll nästan precis 3 rumsenheter, dvs 2rok.
Tvåpersonshushåll, endast makar, har nästan precis 4 rumsenheter tillsammans = 3rok.
Detta gäller både med hushåll (hushållsföreståndare) uner och över 64 år.
I småhus har ensamma 5 rumsenheter= 4rok och makar 6 rumsenheter tillsammans = 5rok. Dvs i småhus har dessa kategorier 2 rum mer än
dem i hyres-och bostadsrättslägenheter
I hyres-och bostadsrättslägenheter har makar med 1 barn under 18 år cirka 4,5 rumsenheter = cirka 3,5 rok. En vuxen med 1 barn under 18 år
har cirka 3,5 rumsenheter = cirka 2,5rok. I småhus har dessa kategorier cirka 6 resp 5 rumsenheter = cirka 5 resp 4 rok, dvs 1,5 rum mer än i
hyres-och bostadsrättslägenheter.

Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Individuella respektive gemensamma kostnader:
Ensam man Ensam kv.
1.Livsmedel. Alla mål äts hemma eller matlåda
1790+170
1390+170
2.Kläder och skor
460
460
3.Lek och fritid (inkl mobil)
460
460
4 Hygien (personlig)
240
280
5.Förbrukningsvaror
100
100
6.Hemutrustning (inklusive dator)
570
570
7.Media, fast telefon, Internet m m
830
830
8.Hemförsäkring
150
150
9.Hushålls-el
200
200
10.Läkarvård,tandvård
70
70
Summa per månad 2006
5040
4680
Genomsnitt för ensam man +kv
4860
2006 per år:
58320
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4200 =
50400
Makar 3rok, 12x 5100 =
Summa per år 2006, bostad + övrigt
108720
Förvärvsarbetande:arbetsresor+fackavgifter säg
10800
Summa per år 2006, bostad + övrigt
119520
Här är inget räknat för semesterkostnader eller andra resor än lokalresor.
Säg för enkelhets skull, avrundat _______________________________ 120 000
Med mera kostnader:
Extrakostnader för arbetsplatsmat en gång per vecka
Semester
Summa
Säg avrundat

119520
+2000
+3000
124520
125000

Makar
1790+ 1390+ 140
460+460
460+460
240+280
130
660
870
160
270
70+70
7910
94920

61200
156120
21600
177720
180 000

Makar 150% av ensam.

177720
+4000
+6000
187720
187500 Makar 150% av ensam.

Hushållsbudgetar för pensionärer.
I förhållande till förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Livsmedel: man 1470 kr per mån=320 kr lägre per månad, kvinna 1240= 150 kr lägre, genomsnitt m+kv 235 kr lägre per mån = 2820 kr per år.
Personlig hygien kvinna 30 kr lägre, genomsnitt m+kv 15 kr lägre= 180 kr per år.
Busskort: 240 kr lägre per mån= 2880 kr per år.
Fackavgift: 300 kr lägre per månad =3600 kr per år.
Läkare och läkemedel : 900+1800 = 2700 kr högre per år.
Hemtjänst: (lågt räknat) ensam 800 kr per år, makar 1200 högre per år.
Summa: Ensam 5580 kr lägre. Makar tillsammans 12360 kr lägre per år.
Ensam pensionär per år: 119520- 5980 = 113540 kr per år.
Pensionärsmakar per år: 177720-12360 = 165360 kr per år.
Makar 146,1% av ensam.
Pensionärer 2006
Posterna 1-10 , ensam resp. makar per mån 2004.
2006 per år:
Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 4200 =
Makar 3rok, 12x 5100 =
Summa per år 2006, bostad + övrigt
Läkare och läkemedel 2700, busskort 4320
Hemtjänst, lågt belopp
Summa per år 2006, bostad + övrigt
Säg för enkelhets skull, avrundat:
Här är inget räknat för semesterkostnader eller andra resor än lokalresor.
113540 165360
Med en resa eller utflykt:
Säg avrundat _________________________________________

Ensam
4610
55320

Makar
7410 (Skälig levnadsnivå för 2006 enligt
88920 prop 2005/06:159: 4281 resp 7172)

50400
105720
7020
800
113540
114000

61200
150120
14040
1200
165360
166000

Makar 145,6% av ensam.

+1000
114540
115000

+2000
167360
168000

Makar 146,1% av ensam

Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
Mottagare: Samtliga nämnder inom socialtjänsten. Kammarrätter. Länsrätter m.fl. Januari 2006. Information: Elis Envall, Kristina Eriksson,
Socialtjänstavdelningen, tel 555 530 00. (Från www.socialstyrelsen.se.)

Riksnormen för försörjningsstöd 2006. – ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)
Regeringen har den 20 december 2005 fattat beslut om ändring i socialtjänstförordningen som innehåller riksnormen för försörjningsstöd
för år 2006.
Utdrag ur socialtjänstförordningen: 2 kap.
1 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453) grundar sig på
Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.
Riksnormen för ett hushåll under 2006 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de
gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.
Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom
ej lunch 5 dagar/vecka
under 1 år 1–2 år
3 år 4–6 år
1 410
1 580
1 270 1 530
med lunch
under 1 år 1–2 år
3 år 4–6 år 7–10 år 1
1–14 år
1 540
1 740
1 430 1 740 1 950
2 230

15–18 år
2 510

Personliga kostnader i kronor – vuxna
Ensamstående
Sambor
2 600
4 690
Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet
1 pers.
2 pers.
3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers.
820
920
1140 1 320 1 510 1 710 1 880
För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6
respektive 7 personer.
För en vuxen person som inte är att anse som sambo, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom
personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i
hushållet.__________________
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Socialstyrelsen informerar, om riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag.
Riksnormen anger endast en totalsumma per månad för personliga kostnader – för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna
ensamstående respektive sambor. Summan är inte uppdelad på de utgiftsposter som ingår i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor,
fritid och lek samt hygien.
Riksnormen anger vidare endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för skötsel av
bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och TV-licens.
Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna för förskolebarn med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet
fem dagar per vecka, t.ex. inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller inte då barnen är frånvarande p.g.a. lov, sjukdom eller liknande
och därmed äter hemma. Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7–18 år, är däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan ska i genomsnitt
täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro.
Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på
personliga kostnader för ensamstående vuxna i enpersonshushåll jämfört med ensamstående vuxna i flerpersonshushåll.
Underlagssummor per månad för de olika utgiftsposter som ingår i riksnormen framgår av nedanstående tabell.
Personliga kostnader inom riksnormen
Barn och ungdomar
Under1 år
1–2 år 3år
4–6 år 7–10 år
11–14 år
Livsmedel
Ej lunch 5 d/v
550
600
600
770
–
–
Livsmedel
Alla måltider
680
760
760
980
1 050
1 190
Kläder/skor
280
370
370
400
430
450
Fritid/lek
40
130
130
230
330
400
Hygien
490
430
120
80
90
140
Barn- och
ungdomsförsäkring
50
50
50
50
50
50
SUMMA
Utan lunch
5 dagar/v
1 410
1 580 1 270 1 530
–
–
Alla måltider
1 540
1 740 1 430 1 740 1 950
2 230
Lunchkostnad ingår men barn i skolåldern, 7–18 år, förutsätts få kostnadsfri skollunch.

15–18 år

Vuxna
Ensamstående Sambor

–

–

–

1 390
490
400
1 80

1 510
480
370
240

2 450
970
740
530

–
2 600

–
4 690

50

–
2 510

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen
Antal medlemmar i hushållet
1 pers.
2 pers.
3 pers
Förbrukningsvaror 110
130
210
Dagstidning, telefon,
TV-licens
710
790
930
SUMMA
820
920
1 140

4 pers.
240

5 pers.
280

6 pers.
330

7 pers.
360

1 080
1 320

1 230
1 510

1 380
1 710

1 520
1 880

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i
fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som ska ingå för dessa poster bedöms individuellt men normalt ingår den faktiska
kostnaden om den är skälig.
***
Sammanställning om förvärvsarbetande
Ensamstående
Personliga kostnader
2600
Gemensamma kostnader
820
Skäliga kostnader för övrigt, enligt KV mm:
Hemförsäkring
150
Hushållsel
200
Arbetsresor+Fackförening+arbetslöshetskassa
900
Bostadshyra
4200
Summa per månad
8870
Summa per år
106440
Beräkningar enligt KV mm
119520
Riksnormen ca lägre än KV mm
13000
Beräkningar enligt KV mm, avrundat
120000
Riksnormen lägre än detta ca
13000

Sambor
4690
920
160
270
1800
5100
12940
155280
177720
22000
180000
25000

Skillnaderna förklaras av bl a:
Hemutrustning (inklusive dator) ingår ej i riksnormen: Ensam 6840 kr per år. Sambor 7920 kr.
Livsmedel, Riksnormen lägre: Ensam 3000 kr per år. Sambor 10440
Tidning mm, Riksnormen lägre: Ensam 1440 kr per år. Sambor 960 kr.
Lek, fritid, Riksnormen lägre: Ensam 1080 kr per år. Sambor 2160
Summa skillnad av detta: Ensam 12 360 kr per år. Sambor 21 480 kr.

Sambor 145,9% av ensam

Inkomst efter skatt 2006 .

(SW 060403)
Förvärvsarbetande. Inkomst efter preliminärskatt. Enligt tabell 33 för månadslön. (Enligt skatteverket: 31,60+0,978+0,224=32,802)
Lön kr/ Prel.
Disp.efter skatt Överskott (för ensam utan barn, årskostnader 120 000 kr. exklusive semester )
månad skatt
per mån per år per år
/mån
Överskott för makar med
Skattelättnader i förslag vårbudget 2005
Prel sk
lika inkomst, utan barn, årsc
fp
kd
m (i motioner)
%
/år
kostnad tillsammans 180 000 kr. Årslön
6001 23 1364 16368 4637
7001 23 1628 19536 5373
8001 24 1892 22704 6109
9001 24 2161 25932 6840
10001 25 2491 29892 7510
11001 26 2849 34188 8152
12001 27 3212 38544 8789
13001 28 3575 42900 9426
14001 28 3938 47256 10063
15001 29 4301 51612 10700
16001 29 4664 55968 11337
17001 30 5027 60324 11974
18001 30 5390 64680 12611
19001 30 5753 69036 13248
20001 31 6151 73812 13850
21001 31 6514 78168 14487
22001 31 6877 82524 15124
23001 31 7240 86880 15761
24001 32 7603 91236 16398
25001 32 7966 95592 17035
26001 32 8324 99888 17677
27001 33 8799 105588 18202
29001 34 9859 118308 19142
30001 35 10389 124668 19612
35001 37 13039 156468 21962
40001 39 15731 188772 24270
45001 41 18631 223572 26370
50001 43 21531 258372 28470
55001 44 24431 293172 30570
60001 46 27331 327972 32670

55644
64476
73308
82080
90120
97824
104468
113112
120756
128400
136044
143688
151332
158976
166200
173844
181488
189132
196776
204420
212124
218424
229704
253344
263544
291240
316440
341640
366840
392040

-64356
-68712 (55644x 2 - 180000)
-55524
-51048
10% av inkomsterna
-46692
-33384
ligger under 25 000 kr
-37920
-15840 krisgräns
-29880
240
-22176
15648
-14532
20936
30% av inkomsterna
-6888
46224
2008 för arbetsink.
756 krisgräns 61512
över noll ligger under
8400
76800
148 000, enl. (m)
16044
92088
40% under 205 000 kr.
23688
107376
31332
122554
38976
137952
46200
152400 Medianinkomst 2008
53844
167688 242 000 för arbetsink.
61488
182976 över noll, enl.(m)
69132
198264
76776
213552 Medianinkomst 2008
84420
228840 282 000 för arbetsink.
92124
244248 över 41 200, enl. (m)
98424
256848
109704
279408
115344
290688 80% av inkomsterna
143544
347088 2008 ligger under
171240
402480 351 000, enl (m). för
196440
452880 arb.ink över noll
221640
503280 (389 000 för arb.ink.
246840
553680 över 41 200)
272040
604080

72 000
84 000
96 000
108 000
120 000
132 000
144 000
156 000
168 000
180 000
192 000
204 000
216 000
228 000
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000-

370
370
370
370
490
490
490
1320
1320
1320
3530
3530
5720
5720
5720
7910
7910
7910
9220
9220
9220
8690
8690
8690
6910
6910
6910
6910
6910
6910

900
2600
2600
2600
2600
3800
3800
3800
3800
3800
4800
4800
4800
5500
5500
6400
6400
6400
7100
7100
7100
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200
7200

1452
1932
1932
2256
3000
5340
5340
5340
5340
7764
7764
7764
9684
9684
10656
10656
10656
10656
10656
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444
12444

3300
3300
3300
7600
7600
7600
7600
7600
10700
10700
10700
10700
10700
13700
13700
13700
14700
14700
15800
15800
16200
16200
16200
16100
16100
16000
16000
16000
16000
16000

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen 2006 i landet (skatt till kommun och landsting) är 31.60 procent. Genomsnittlig kyrkoavgift
exklusive begravningsavgift är 0,978 procent och genomsnittlig begravningsavgift är 0,224 procent. Skattelättnader i partiernas motioner:
partierna anger genomsnittliga lättnader för visa inkomstintervall. I tabellen här har samma lättnader antagits för alla inkomster i intervallen
vilket innebär att lättnaderna i tabellen vanligen blir något för höga i underkanten på intervallen och något för låga i överkanten av intervallen.

Folkpartiet skriver på sid 7 i vårbudgetmotionen.
“Utifrån våra liberala värderingar diskuterar vi i denna motion vilken politik som främjar svenskarnas – svenskföddas såväl som utlandsföddas, medborgares såväl som icke medborgares -möjligheter till ett bättre liv, inte minst i denna globala kontext. De liberala värderingarna vilar
på ett mycket fast moraliskt fundament. Alla människor är lika mycket värda. Alla ska göra sitt bästa. Alla ska efter måttet av sin förmåga också
vara redo att ställa upp för andra. Dessa värderingar har en djup förankring i det som kan kallas den svenska folksjälen och dessbättre delas de
också av de allra flesta människor som invandrat till Sverige. På den grundvalen bör också politiken vila.”

Levnadskostnader och skatter för de lägsta inkomsterna
Tabellerna i det föregående visar minsta lägsta rimliga levnadskostnader och skatter. När det gäller levnadskostnader bör man använda
kostnader grundade på Konsumentverkets uppgifter, dvs för ensam 2006 120 000 kr och för makar 180 000 kr per år.
En ensam som tjänar 120 000 kr per år tjänar in till sin försörjning, men staten och kommunerna tar 29 892 kr i skatt så att underskottet i
hushållsbudgeten blir 29 892 kr. Personen har då rätt till socialbidrag (försörjningsstöd) men levnadskostnaderna beräknas till lägre belopp:
Skillnaderna bl a:
Hemutrustning (inklusive dator) ingår ej i riksnormen: Ensam 6840 kr per år.
Livsmedel, Riksnormen lägre: Ensam 3000 kr per år.
Tidning mm, Riksnormen lägre: Ensam 1440 kr per år.
Lek, fritid, Riksnormen lägre: Ensam 1080 kr per år.
Summa skillnad av detta: Ensam 12 360 kr per år.
Den ensamme som tjänar 120 000 kr lär ha rätt till socialbidrag cirka 17500 kr, men måste tigga om det och utsätta sig för en förnedrande
granskning trots att han/hon betalar nära 30 tusen i skatt. Alliansens skattelättnad på cirka 4000 kr räcker inte långt.
En ensam som tjänar 14 000 kr per månad= 168 000 kr per år betalar skatt 47 2562 kr och får disponibelt efter skatt 120 756, vilket räcker
till kostnaderna 120 000 plus något för 756 kr.
Ensam som tjänar 60 000 kr per månad har överskott i hushållsbudgeten på 272 040 kr och får i alliansens förslag skattelättnad cirka 15 000
kr utom lättnader pga höjd brytpunkt och slopad värnskatt och utom avdrag/bidrag 50 000 kr till städning.
Ensamma med låga inkomster och utan barn betalar för mycket skatt. Det kan inte rättas till genom sänkning av skatten för låga
inkomster eftersom makar (utan barn) skulle få för stora omöjligt dyra lättnader. Den möjlighet man har är att införa lämpligt utformade
bostadsbidrag, som tar hänsyn till fördelningsproblematiken.
Förslag till bostadsbidrag för barnlösa icke-pensionärer har visats i tidigare utredningar bl a i 36-39m.pdf. På sid 58 och 59
där blev det i en del utskickade exemplar av utredningen fel ifråga om bobidrag till makar. Det rättas till på följande sida.

Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Förslag.
Disponibelt efter skatt hushållskostnader 120000 för ensam, för makar 180 000. kr per år.
Kompletterat med bostadsbidrag enligt förslag nedan för ickepensionärer utan barn.
Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor=61 200kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/sambor.
I de angivna lägsta kostnaderna (enligt tidigare redovisning ovan) ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor.
För hushåll utan studiemedel:
Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 400 och 4200 kr per månad. Max bidrag 2 850 kr per mån= 34 200 kr per år. Avtrappning 20% av
inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 171 000. Slutavtrappat vid inkomst 58500+ 171 000= 229 500 kr = 19125 kr per mån.
Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till barnfamiljer.
Ensam
Makar lika inkomst
Ensam bostadsbidrag
Makar bobidrag
Mån. Prelskatt
Efter skatt
ÖverÖverskott
Årslön Avtrappning Bidrag
Avtrappning Bidrag
lön /mån /år
/mån /år
skott/år
/år
per person
6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001

1364
1628
1892
2161
2491
2849
3212
3575
3938
4301
4664
5027
5390
5753

16368 4637
19536 5373
22704 6109
25932 6840
29892 7510
34188 8152
38544 8789
42900 9426
47256 10063
51612 10700
55968 11337
60324 11974
64680 12611
69036 13248

55644 -64356
-68712 (55644x 2 - 180000)
72 000
64476 -55524
-51048
84 000
73308 -46692
-33384
96 000
82080 -37920
-15840
108 000
90120 -29880
240 krisgräns
120 000
97824 -22176
15648
132 000
104468 -14532
20936
30% av inkomsterna 144 000
113112 -6888
46224
2008 för arbetsink. 156 000
120756
756 krisgräns 61512
över noll ligger under 168 000
128400
8400
76800
148 000, enl. (m)
180 000
136044 16044
92088
192 000
143688 23688
107376
204 000
151332 31332
122554
216 000
158976 38976
137952
228 000

2700
5100
7500
9900
12300
14700
17100
19500
21900
24300
26700
29100
31500
33900

31500
29100
26700
24300
21900
19500
17100
14700
12300
9900
7500
5100
2700
300

17100
21900
26700
31500
34200

17100
12300
7500
2700
0

Ensam:
En ung flicka kan få arbete på ett kafé med lön 70-80 kr per timme = cirka 12-13 000 kr per mån. enligt P1s jobbprogram söndagen den 2 april
2006. Vid 12 000 (ca 72 kr per tim) blir det i detta alternativ disponibelt 2568 kr utöver grundkostnaderna 120 000 kr. Vid 13 000 kr (ca 78 kr
per tim) 7812 kr. Vid 11 000 kr (ca 66 kr per tim) blir det underskott 2676 kr. Vid 10 000 kr (ca 60 kr per tim) blir underskottet 7980 kr.
Vid inkomst 13 000 kr är skatten 42 900 kr per år och bidraget 14 700, dvs 28 200 kr lägre än skatten. Vid inkomster över 9000 kr per mån är
skatten alltid större än bidraget. Bostadsbidraget bör ses som en komponent i skattesystemet som korrigerar skattesystemets skeva utfall.

Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn med bostadsbidrag enligt föregående sida.
Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Efter skatt
/mån /år

Överskott/år

Makar lika inkomst
Överskott
/år

Ensam bostadsbidrag
Makar bobidrag
Årslön
Bidrag Överskott Bidrag överskott
per person
efter bidrag
efter bidrag

6001 1364 16368 4637 55644 -64356
-68712 (55644x 2 - 180000)
7001 1628 19536 5373 64476 -55524
-51048
8001 1892 22704 6109 73308 -46692
-33384
9001 2161 25932 6840 82080 -37920
-15840
10001 2491 29892 7510 90120 -29880
240 krisgräns
11001 2849 34188 8152 97824 -22176
15648
12001 3212 38544 8789 104468 -14532
20936
30% av inkomsterna
13001 3575 42900 9426 113112 -6888
46224
2008 för arbetsink.
14001 3938 47256 10063 120756
756 krisgräns 61512
över noll ligger under
15001 4301 51612 10700 128400
8400
76800
148 000, enl. (m)
16001 4664 55968 11337 136044 16044
92088
17001 5027 60324 11974 143688 23688
107376
18001 5390 64680 12611 151332 31332
122554
19001 5753 69036 13248 158976 38976
137952
20001 6151 73812 13850 166200 46200
152400
Medianinkomst 2008
21001 6514 78168 14487 173844 53844
167688
242 000 för arbetsink.
22001 6877 82524 15124 181488 61488
182976
över noll, enl.(m)
23001 7240 86880 15761 189132 69132
198264
24001 7603 91236 16398 196776 76776
213552
Medianinkomst 2008
25001 7966 95592 17035 204420 84420
228840
282 000 för arbetsink.
26001 8324 99888 17677 212124 92124
244248
över 41 200, enl. (m)
27001 8799 105588 18202 218424 98424
256848
29001 9859 118308 19142 229704 109704
279408
30001 10389 124668 19612 253344 115344
290688
80% av inkomsterna
35001 13039 156468 21962 263544 143544
347088
2008 ligger under
40001 15731 188772 24270 291240 171240
402480
351 000, enl (m). för
45001 18631 223572 26370 316440 196440
452880
arb.ink över noll
50001 21531 258372 28470 341640 221640
503280
(389 000 för arb.ink.
55001 24431 293172 30570 366840 246840
553680
över 41 200)
60001 27331 327972 32670 392040 272040
604080

72 000 31500
84 000 29100
96 000 26700
108 000 24300
120 000 21900
132 000 19500
144 000 17100
156 000 14700
168 000 12300
180 000 9900
192 000 7500
204 000 5100
216 000 2700
228 000 300
240 000
252 000
264 000
276 000
288 000
300 000
312 000
324 000
348 000
360 000
420 000
480 000
540 000
600 000
660 000
720 000-

-32856 17100
-26424 12300
-19992
7500
-13620
2700
-7980
0
-2676
2568
7812
13056
18300
23544
28788
34032
38976

-51612
-38748
-25884
-13140
240
15648
20936
46224
61512
76800
92088
107376
122554
137952

Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag.
Gäller alla åldrar.
Förslagen här tar sikte på att förbättra för dem med de lägsta inkomsterna. Om förslagen genomförs torde de väsentligt minska behov av
socialbidrag. De offenliga kassornas kostnader för bidragen torde i hög grad bli betalda genom lägre kostnader för socialbidrag. Det är enklare
och trevligare att ansöka om bostadsbidrag hos försäkringskassan än att gå till socialvården. Den som får bostadsbidrag behåller sin frihet på ett
annat sätt än den som får socialbidrag.
Bostadsbidragen som kan erhållas är vanligen lägre än de skatter som bidragstagaren betalar. Reglerna är samma för ensamma och makar
tillsammans. Reglerna följer mönstret för bostadsbidrag till barnfamiljer.
Bostadsbidrag är ett träffsäkert sätt att korrigera skattesystemets oförmåga att fördela skatt efter förmåga. De lägsta rimliga levnadskostnaderna för makar/sambor är 150% av kostnaderna för en ensam, inte 200%. Skatteskalan tar inte hänsyn till att levnadskostnaderna per
person är högre för ensamma än för makar/sambor. Det enklaste och bästa sättet att göra en korrigering av skattesystemets skeva utfall är
bostadsbidrag.
Det finns möjlighet att avväga beloppsgränser efter det utfall man önskar för bidragstagarna och de kostnader man vill ge staten.
Cirka en tredjedel av dem med arbetsinkomster ligger i gällande skattesystem för 2006 på en inkomst där ensamma går med
underskott sedan de rimliga lägsta kostnaderna betalats.
De borgerliga som gör anspråk på att göra ett nytt bra system har i sina förslag inte alls klarat att göra en vettig fördelning med hänsyn till
låginkomsternas problem, förslagen går ut på att göra stora skattesänkningar för dem med höga inkomster.

Grundavdrag inkomståret 2006
Grundavdrag grundas på prisbasbeloppet 39 700 kr.
Grundavdraget är lika med den taxerade inkomsten för inkomster upp till inkomst 16800 kr. Sedan ligger grundavdraget på 16800 kr upp till
inkomst 39300 kr. Det betyder att marginalskatten mellan 16800 och 39300 är lika med utdebiteringen. Vid inkomst 39400 är grundavdraget
16900 kr och stiger sedan med 200 kr per 1000 kr ökad inkomst upp till inkomst 107900 kr då grundavdraget är 30600 kr. Det betyder att den
beskattningsbara inkomster stiger med bara 800 kr per 1000 kr ökad inkomst, marginalskatten i intervallet blir 80% av utdebiteringen. Vid
inkomster från 107900 till 124100 är grundavdraget 30600 kr och marginalskatten i intervallet är lika med utdebiteringen. Vid inkomst 124200
kr är grundavdraget 30500 kr och sjunker sedan med 100 kr per 1000 kr ökad inkomst. Det betyder att den beskattningsbara inkomsten ökar
med 1100 kr per 1000 kr ökad inkomst, marginalskatten blir 110% av utdebiteringen. Vid inkomst 312200 kr är grundavdraget nere på slutnivån
11700 kr. Marginalskatten ökar vid vissa nivåer för den statliga skatten.

KV. Koll på pengarna 2006. 20-åring i
egen bostad
Bo själv
Utgifter per månad
Mat hemma, ej lunch 5 dag/vecka
Förbrukningsvaror
Hemutrustning (inkl dator)
Media, fast telefon, Intenet m m
Hyra, el
Hemförsäkring
Summa hushållsutgifter
Övriga utgifter
Hygien (personlig)
Kläder/skor
Fritid (inklusive mobiltelefon)
Utelunch
Kollektiva lokalresor
Fackavgift (inkl a-kassa)
Summa utgifter
Total kostnad

Kvinna
1 180
100
570
830
4 490
100
7 270
280
460
460
1 280
450
300
3 230
10 500

Man
1 510

7 600
240
460
460

3 190
10 790

Möbler och utrustning för ungdom i första egna
bostad.
Möbler och utrustning
Köper du bara nya möbler och utrustning till din lägenhet blir det
dyrt. Du kanske får ta med dig något hemifrån? Låna av släkt och
vänner? Eller köpa begagnat? Äldre möbler och porslin är ofta både
bra och billiga och ger dig ett personligt hem. Och du – skjut upp en
del av inköpen. Det är först när du bott i din lägenhet en tid som du vet
vad du behöver och vad som fungerar för dig.
Så mycket kan din första lägenhet kosta att utrusta
Utrustning för en person
Nytt
Matlagningsutrustning
2 600
Porslin och bestick
3 000
Städ- och tvätt utrustning
inkl skovård och verktyg
3 500
Linne – handdukar, badlakan m m
900
Sängkläder, överkast
2 100
Summa
12 100

Kök – matbord, fyra stolar, lampa, gardin
Sovrum – säng, madrass, lampa, sängbord,
matta, rullgardin, byrå, stol
I exemplet ovan har vi räknat med att både kvinnan och mannen är 20 Vardagsrum – soffa, två bokhyllor, soffbord, fåtölj,
år och bor i en mellanstor stad. Den egna bostaden är på två rum och matta, taklampa, golvlampa, gardiner
kök. Utgifter som exempelvis hälso/ sjukvård, semester, sparande finns Tv, stereo, radio, tv-bänk
inte med.
Dator och skrivare
Hall och badrum – spegel, lampa, pall, duschdraperi
Summa
Total kostnad

1 900
6 600
11 800
9 700
10 800
1 300
42 100
54 200

Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn.
Gällande system 2006.
Från www.fk.se april 2006.
Vilka ungdomar utan barn kan få bostadsbidrag?
Du som har fyllt 18 men inte 29 år kan få bostadsbidrag. Makar eller sambor ska båda vara under 29 år. Du måste bo och vara folkbokförd i
Sverige på den adress som bidrag söks för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.
Du som kommer till Sverige för att studera kan normalt inte få bostadsbidrag. Ett undantag är om du kommer från ett annat nordiskt land.
Under förutsättning att du folkbokför dig här under studietiden kan du ha rätt till bostadsbidrag.
Du kan inte få bidrag till bostadskostnader om du eller din make eller sambo får bostadstillägg (BTP) enligt lagen om bostadstillägg till
pensionärer m.fl. eller har ansökt om BTP men inte får det på grund av för hög inkomst.
Bidraget beräknas med hänsyn till: • hur många personer som bor i hushållet • bostadskostnad och bostadsyta • inkomst och förmögenhet.
Är du ensamstående eller gift/sambo?
Makar och sambor ska ansöka om bostadsbidrag gemensamt. Makar och sambor anses bo tillsammans om de inte själva visar motsatsen.
Bidragsgrundande inkomst
Du som får studiemedel ska räkna med 80 procent av studiebidraget som inkomst. Annan inkomst är också bidragsgrundande, till exempel
lön, skattepliktiga förmåner, arbetslöshetsersättning och kapitalinkomster. Du kan läsa mer om inkomster i faktabladet Bostadsbidrag inkomster som påverkar bidraget. Hela året räknas!
All inkomst som du tjänar från 1 januari - 31 december räknas med i den bidragsgrundande inkomsten. Det du tjänar när bidrag inte betalas
ut, räknas alltså också med. Inkomsten anses lika fördelad under årets månader. Du ska alltid beräkna inkomsterna före avdrag för skatt.
Exempel: Du ska studera hela året och räknar med att arbeta på sommaren och vissa helger. Studiebidraget är 12 000 kronor per termin och du
beräknar arbetsinkomsten till sammanlagt 34 000 kronor. Du tänker också sälja några aktier och räknar med 2 000 kronor i kapitalvinst.
Inkomsten beräknas till 55 200 kr (19 200 kr [80% x 24 000 kr] + 34 000 kr + 2 000 kr) kronor för hela året (vilket motsvarar 4 600 kronor i
genomsnitt per månad).
Exempel: Du studerar under vårterminen och får då bostadsbidrag. I juni meddelar du Försäkringskassan att du fått ett arbete och att du
beräknar din bidragsgrundande inkomst till 183 600 kronor. (9 600 kr [studiebidrag 80% x 12 000 kr] + 174 000 kr [lön m.m.]). Bidraget
minskas till 0 kronor per månad under resten av året. Den här inkomsten gör att du också kommer att få betala tillbaka det bidrag som du fick
under vårterminen.

Hur beräknas bidraget?
Du kan som mest få 1 100 kronor per månad i bostadsbidrag. Du kan få bidrag till de bostadskostnader som överstiger 1 800 kronor per
månad. Bostadskostnad över 3 600 kronor per månad och boyta över 60 kvadratmeter är inte bidragsgrundande.
I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden som du kan få bidrag för. Bostadskostnaden anges i kronor per månad.
75% av bostadskostnaden mellan 1 800 - 2 600
50% av bostadskostnaden mellan 2 600 - 3 600
Inkomst över visst belopp reducerar det maximala bostadsbidraget.
För dig som bor ensam minskas det maximala bidraget med en tredjedel av den del av den bidragsgrundande inkomsten som överstiger 41000
kronor.
För makar eller sambor minskas det maximala bidraget med en tredjedel av den del av hushållets sammanlagda bidragsgrundande inkomst
som överstiger 58 000 kronor. Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
Exempel
Du bor ensam och din bostadskostnad är 4 000 kronor per månad. Maximalt bidrag är 1 100 kronor per månad. Du har uppskattat din
bidragsgrundande inkomst till 50 000 kronor. Det är 9 000 kronor mer än 41 000 kronor. En tredjedel av 9 000 kronor är 3 000 kronor. Det blir
250 kronor per månad. Bostadsbidraget per månad beräknas så här:
Bidrag som betalas ut
75% av bostadskostnad mellan 1 800 och 2 600 kronor
50% av bostadskostnaden mellan 2 600 och 3 600 kronor
Summa maximalt bidrag, kronor=
Inkomstavdrag (9 000/3) /12
Summa bidrag =
Bidrag som betalas ut =

+ 600
+ 500
1 100
- 250
850
800

Gällande system för bostadsbidrag till dem med studiemedel anpassas till det föreslagna systemet för bostadsbidrag till barnlösa
på något sätt:
* Gällande system behålls för dem som får studiemedel.
* De som får studiemedel får bostadsbidrag enligt förslaget för barnlösa, men beloppsgränser och detaljregler justeras på lämpligt sätt.
Förslaget är förmånligare för studenterna än det gällande systemet. Men förslaget i budgetpropositionen våren 06 för studenterna tycker de är
för dåligt. Därför kan det kanske vara lämpligt att välja följande förslag:
* De som får studiemedel får bostadsbidrag enligt förslaget för barnlösa, men bostadsbidraget minskas med studiebidrag.

Centrala studiemedelnämndens hemsida. csn.se 060517
Här några av de många regler som gäller för studiemedel. Se vidare csn.se
“Högskola och universitet.
Den vanligaste formen av studiestöd du kan få för studier på universitet eller högskola är studiemedel....
Vad är studiemedel? Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Studiemedel innehåller också tilläggslån som du kan få om du
tidigare haft högre levnadskostnader. Studielån kan även beviljas för vissa merkostnader, till exempel utbildningsavgifter och dubbelt boende.
Studiemedel beräknas för varje vecka som du deltar i utbildning. Du kan även få studiemedel för 50 eller 75 procents studietakt.
- Tilläggsbidrag - Kan beviljas dig som har barn och samtidigt studerar.
- Tilläggslån - Är du 25 år eller äldre kan du även få ett tilläggslån på 390 kronor per vecka. För att få tilläggslånet måste du ha studiemedel
(både bidrag och lån) de veckor du söker tilläggslån för. Tilläggslånet kan du få oavsett utbildningsnivå, men som längst under 120 veckor och
bara om du studerar i Sverige med studiemedel på heltid.
- Merkostnadslån - För vissa merkostnader, t.ex. vid dubbel bosättning eller vissa resor, kan du söka merkostnadslån. .....”
“Fribelopp. Fribeloppet är den maximala inkomst (av tjänst, av näringsverksamhet och av kapital före skatt) du får ha per halvår utan att ditt
studiemedel minskas.
Hur mycket minskas ditt studiemedel med? Om din inkomst under det aktuella halvåret överstiger fribeloppsgränsen minskas ditt
studiemedel, både studiebidrag och eventuella studielån, med hälften av det överskjutande beloppet.
Fribeloppets storlek. Fribeloppet räknas fram halvårsvis. Beloppets storlek beror på hur många veckor under halvåret du får studiemedel. Ju
fler veckor desto lägre fribelopp. Fribeloppets storlek är även knutet till prisbasbeloppet för 2006....
Fribelopp per kalenderhalvår (2006)
Antal veckor med studiemedel Heltid
75 procent
50 procent
5
86 843
89 960
93 017
10
74 437
80 650
86 823
15
62 031
71 340
80 630
17
57 068
67 617
78 153
18
54 587
65 755
76 914
20
49 625
62 031
74 437
22
44 662
58 307
71 960
23
42 181
56 445
70 721
25
37 218
52 721
68 244
26
34 737
50 859
67 005

Exempel. Om du studerar 23 veckor på våren och 17 veckor på hösten kan du tjäna 42 181 kronor under perioden 1 januari - 30 juni 2006 och
57 068 kronor under perioden den 1 juli - 31 december 2006 vid heltidsstudier utan att dina studiemedel minskas.” Se vidare csn.se
“Studiemedlens storlek. Totalbeloppet är summan av bidrag och lån. Totalbeloppet - summan av bidrag och lån - är lika för alla studerande
och är värdesäkert genom att det är knutet till prisbasbeloppet. Totalbeloppet är 1 742 kronor i veckan vid heltidsstudier (2006). Studiemedel
består av ett skattefritt studiebidrag och ett studielån som ska betalas tillbaka med ränta.
Bidrag - en generell och en högre nivå. I studiemedlet finns det två bidragsnivåer:
* en generell nivå på 34,5 procent av totalbeloppet - 599 kronor i veckan vid heltidsstudier
* en högre nivå på 82 procent av totalbeloppet - 1 429 kronor i veckan vid heltidsstudier.
Studiebidraget är pensionsgrundande och staten betalar pensionsavgiften. Det pensionsgrundande beloppet är 138 procent av studiebidrag
som betalas ut under året. Pensionsrätten gäller retroaktivt från 1995......
Allmänna villkor för det högre bidraget. Det högre bidraget kan du få från och med det år du fyller 25 år. När vi får in din ansökan kommer
vi automatiskt att pröva om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver alltså inte söka det själv. Riksdagens anslag för det högre bidraget är
begränsat och vi kommer att bevilja det högre bidraget i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge anslaget räcker
Villkor för det högre bidraget på högskolenivå. På högskolenivå kan du få det högre bidraget för:
* högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen i byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller
storhushåll och restaurang under förutsättning att högskolan anordnade programmet 1994 (yrkesteknisk högskola - YTH).
* utbildning till specialpedagogexamen och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen.
Förtur till det högre bidraget. När du fått det högre bidraget för en utbildning så finns följande förtursregler till det högre bidraget vid
fortsatta studier....... ”
“Studiemedelsbelopp
Studiemedelsbelopp vid heltidsstudier, kronor
Per vecka
4 veckor
20 veckor
Generellt bidrag (34,5 procent)
599
2 396
11 980
Lån
1 143
4 572
22 860
TOTALBELOPP
1 742
6 968
34 840
Högre bidrag (82 procent)
1 429
5 716
28 580
Lån
313
1 252
6 260
TOTALBELOPP
1 742
6 968
34 840”
Två terminer heltid studiemedel
69 680 kr per år
Maximalt bostadsbidrag i gällande system 1100kr/mån=
13 200 ( cirka 950 kr lägre vid det högre studiemedelsbidraget)
Tiläggslån i förekommande fall 950 kr/vecka =
38 000
Summa
120 88

Barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg 2006. Från försäkringskassan på Internet 060418.
För barn som är bosatta i Sverige betalar Försäkringskassan ut barnbidrag, förlängt barnbidrag och i vissa fall flerbarnstillägg om även
bidragstagaren är bosatt eller arbetar i Sverige.
Barnbidrag betalas ut för alla barn från och med månaden efter den då barnet föds eller efter den månad då rätten uppkommer, till exempel
inflyttning till Sverige.
Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år, eller till och med den månad då rätten upphör av någon annan anledning
(till exempel bosättning i ett annat land).
Barnbidraget betalas automatiskt ut till mamman eller till
* pappan, om han är ensam vårdnadshavare
* pappan, vid gemensam vårdnad om barnet varaktigt bor med honom och han begär det
* annan vårdnadshavare än förälder, om sådan förordnats
* familjehemsförälder, efter framställan av socialnämnd
* kommun, för barn som vårdas i hem för vård eller boende inom socialtjänsten.
Observera att om föräldrarna begär det kan bidraget betalas ut till den andre föräldern.
Förlängt barnbidrag
När ett barn fyllt 16 år upphör det allmänna barnbidraget och ersätts av förlängt barnbidrag om barnet går i grundskola, sameskola,
specialskola, särskola eller får motsvarande utbildning i annan skola.
Det förlängda barnbidraget betalas ut från och med kvartalet efter det att barnet fyllt 16 år, till och med den månad barnet slutar i denna typ av
skola.
Bidraget betalas ut till samma person som skulle haft rätt till allmänt barnbidrag (till exempel förälder, annan vårdnadshavare).
Är den studerande över 18 år görs utbetalningen till den studerande själv. Barn som får motsvarande grundskoleutbildning i svensk
statsunderstödd skola utomlands, har också rätt till förlängt barnbidrag. Ansökan måste i detta fall göras hos Försäkringskassan.
Flerbarnstillägg
Flerbarnstilläg betalas automatiskt ut till den som får allmänt barnbidrag för två eller flera barn (gäller inte familjehemsförälder eller kommun).
Barn över 16 år som studerar och vars studier ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp får räknas med för flerbarnstillägg om
* den studerande bor hemma
* studierna bedrivs på heltid
* studieperioden omfattar minst åtta veckor
* den studerande är ogift.
Flerbarnstillägget betalas ut längst till och med andra kvartalet det år den studerande fyller 20 år.

Två föräldrar som stadigvarande bor tillsammans och som båda får allmänt barnbidrag eller har studerande barn över 16 år, får räkna samman
sina barn för flerbarnstillägg. Förutsättningen är att föräldrarna antingen är eller har varit gifta med varandra, eller har eller har haft gemensamt
barn eller att de har eller har haft ett registrerat partnerskap.
Belopp
Det allmänna barnbidraget är 1050 kronor per månad. Det förlängda barnbidraget är också 1050 kronor per månad. Flerbarnstillägg per
månad är
* 100 kronor för det andra barnet
* 354 kronor för det tredje barnet
* 860 kronor för det fjärde barnet
*1050 kronor för det femte barnet och varje ytterligare barn.
Antal barn Månadsbelopp
Barnbidrag
1
1.050
2
2.100
3
3.150
4
4.200
5
5.250

Flerbarnstillägg
100
454
1.314
2.364

Summa
1.050
2.200
3.604
5.514
7.614

Ändrade regler för underhållsstöd 1 februari 2006
Riksdagen har beslutat att ändra reglerna för underhållsstöd. De nya reglerna gäller från och med den 1 februari 2006.
Underhållsstödet höjs från 1 173 till 1 273 kronor per månad och barn. Det maximala stödet vid växelvis boende höjs från 586 till 636 kronor
per månad. Utbetalningen som avser februari 2006 görs den 25:e januari 2006 eftersom underhållstöd betalas ut i förskott.
Förändringen kan även påverka de föräldrar som idag reglerar underhållet privat. Om en förälder inte betalar minst 1 273 kronor per månad
kan barnet ha rätt till underhållsstöd.
Underhållsstödet kommer att betalas ut den 25:e i månaden från och med januari 2006. Barnbidraget fortsätter att betalas ut den 20:e varje
månad.

Bostadsbidrag - allmän information. Icke-pensionärer. 2006. Från Försäkringskassan på Internet 060418
Barnfamiljer och ungdomar utan barn kan få bostadsbidrag. Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor hos dig eller som bor hos dig
ibland. Du som har fyllt 18 men inte 29 år räknas som ungdom. Du kan läsa mer i den fördjupade informationen Bostadsbidrag till barnfamiljer
och Bostadsbidrag till ungdomar utan barn.
Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige på den adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.
Bidraget beräknas med hänsyn till: • hur många personer som bor i hushållet • bostadskostnad och bostadsyta • inkomst och förmögenhet.
Bostadsbidraget är inkomstprövat. En barnfamilj måste själv stå för 2 000 kronor per månad i bostadskostnad. För ungdomar utan barn är
gränsen 1 800 kronor per månad. Din bostadskostnad måste alltså vara högre än så för att ge dig rätt till bostadsbidrag.
Tabellerna nedan visar högsta inkomst som kan ge rätt till bidrag för olika hushåll.
Tabell 1 gäller för:
• Ensamstående. • Gifta eller sambor som båda har en bidragsgrundande inkomst som är högre än 58 500 kronor. Det är den sammanlagda
inkomsten som anges.
Familj med antal barn
Högsta bidragsgrundande inkomst
ett barn
267 000
två barn
307 500
tre barn
354 000
Tabell 2 gäller för: • Gifta eller sambor där båda eller en i familjen har en bidragsgrundande inkomst som är högst 58 500 kronor. Räkna bara
med inkomsten för den som har den högsta inkomsten.
Familj med antal barn
Högsta bidragsgrundande inkomst
ett barn
208 500
två barn
249 000
tre barn
296 500
Tabell 3 gäller för: • Ungdomar utan barn.
Ensamstående
Gifta eller sambos, sammanlagd inkomst

77 000
94 000

Du måste fylla i en ansökningsblankett. Det finns olika blanketter. En för dig som bor i hyrd bostad och en för dig som bor i bostadsrätt,
småhus eller på annat sätt. Du kan också välja om blanketten ska gälla för ensamstående eller makar/sambor. Beslut och pengar kommer

snabbare om ansökan är korrekt ifylld och alla handlingar finns med.
Bidrag kan beviljas tidigast från och med den månad din ansökan kommer till Försäkringskassan och betalas ut för längst tolv månader i
taget. Därefter måste du lämna in en ny ansökan.
Du kan få bostadsbidrag från och med månaden efter den som rätt till bidrag finns och till och med den månad rätt till bidrag upphör. Om du
har rätt till bidrag den första i en månad får du bidrag från samma månad. Om rätten till bidrag upphör den första i en månad får du inte längre
bidrag från den månaden.
Bostadsbidraget är skattefritt.
Bostadsbidraget beviljas som ett preliminärt bidrag beräknat på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om ditt preliminära bidrag beräknas
till lägre belopp än 100 kronor per månad har du inte rätt till något bidrag.
Ditt slutliga bidrag bestäms i efterhand sedan taxeringen är klar för det kalenderår som bidrag betalades ut.
Exempel: Du beviljas bostadsbidrag från och med januari till och med december 2006. I slutet av 2007 får Försäkringskassan uppgifter från
Skatteverket om din taxering för inkomståret 2006. I januari 2008 får du ett informationsbrev från Försäkringskassan som talar om vilka
uppgifter Skatteverket har lämnat och vad det slutliga bidraget beräknats till. Beslut om slutligt bostadsbidrag får du normalt under mars månad.
Det är din bidragsgrundande inkomst som slutligt ska fastställas. Inkomsten anses lika fördelad på varje månad i kalenderåret oavsett om du
har fått bostadsbidrag varje månad eller bara några månader under tiden 1 januari -31 december. Försäkringskassan jämför vad du har fått i
preliminärt bidrag med vad ditt slutliga bidrag kommer att bli. Om du har fått för lågt preliminärt bidrag kan du få en tilläggsutbetalning men om
du har fått för högt preliminärt bidrag kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar. Om du har fått mer än 2 500 kronor för mycket i preliminärt
bidrag måste du dessutom betala en avgift. Lägsta belopp för utbetalning eller återbetalning är 1 200 kronor.

Bostadsbidrag till barnfamiljer
Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor hos dig eller som bor hos dig ibland. Ditt barn får räknas med i hushållet tills det fyller 18
år eller är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag. Barn som studerar på gymnasienivå får studiehjälp och barn över 16 år som
studerar på grundskolenivå eller i särskola får förlängt barnbidrag. Din egen ålder spelar ingen roll för rätt till bostadsbidrag till barnfamilj.
Om du bor och/eller arbetar i Sverige omfattas du i regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad i en bosättningsbaserad
och en arbetsbaserad del. Bostadsbidraget är en bosättningsbaserad försäkringsförmån. Du måste bo och vara och folkbokförd i Sverige på den
adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man göra undantag från folkbokföringskravet.
Bidraget beräknas med hänsyn till: • hur många personer som bor i hushållet • bostadskostnad och bostadsyta • inkomst och förmögenhet.
Är du ensamstående, gift eller sambo?
Makar och sambor ska ansöka om bostadsbidrag gemensamt. Makar och sambor anses bo tillsammans om de inte själva visar motsatsen.
Hemmaboende barn. Om du har hemmaboende barn kan du dels få bidrag till bostadskostnader och dels ett särskilt bidrag. Bidragens storlek
varierar med antal barn. Både bidraget till bostadskostnader och det särskilda bidraget är inkomstprövat.

Hemmaboende barn är barn som:
• Du har vårdnaden om och som varaktigt bor hos dig. Vid gemensam vårdnad räknas barnet som hemmavarande hos den förälder som det är
folkbokfört hos.
• Är över 18 år och varaktigt bor hos dig och som får studiehjälp eller förlängt barnbidrag.
• Är placerat i familjehem hos dig i minst tre månader.
• Får vård eller studerar på grund- eller gymnasieskola på annan ort, men som bor hemma under skolloven.
Barn som bor hos dig ibland. Om du har barn som bor hos dig ibland (tidvis boende) kan du få bidrag till bostadskostnader och
umgängesbidrag. Tidvis boende innebär att barnet bor hos dig minst 30 dagar varje år. Bostaden måste ha minst två rum och kök eller kokvrå.
Bostadsytan ska dessutom vara minst 40 kvadratmeter.
Om du är under 29 år och inte uppfyller kraven på bostadens storlek kan du istället få bostadsbidrag som ungdomshushåll utan barn.
Barn som bor växelvis hos dig och den andre föräldern. Om ditt barn bor växelvis hos dig och den andre föräldern kan den förälder som
barnet är folkbokfört hos få både bidrag till bostadskostnader och det särskilda bidraget. Den förälder som inte har barnet folkbokfört hos sig
kan få bidrag till bostadskostnader och umgängesbidrag. Bostaden måste i det fallet ha minst två rum och kök eller kokvrå samt vara minst 40
kvadratmeter.
Om bostadsyta. Beroende på antal barn i familjen, kan du få bidrag för en bostadskostnad som högst motsvaras av en bostadsyta enligt
följande:
Antal barn
Antal kvadratmeter
Ett barn
80
Två barn
100
Tre barn
120
Fyra barn
140
Fem barn eller fler
160
Om bostadskostnad. För barnfamiljer finns garantinivåer för bostadskostnad. Du får räkna med bostadskostnader upp till garantinivån även
om en begränsning av bostadsytan har medfört en lägre beräknad kostnad. Du kan inte räkna med mer än din faktiska bostadskostnad.
Antal barn
Garantinivå
Ett barn
3 000 kronor
Två barn
3 300 kronor
Tre barn
3 600 kronor
Fyra barn
3 900 kronor
Fem barn eller fler
4 200 kronor

Bostadskostnader upp till 2 000 kronor får du själv stå för. Ett undantag är om du är under 29 år och enbart har barn som tidvis bor hos dig.
Då får du själv stå för bostadskostnader upp till 1 800 kronor.
Den övre gränsen för bidragsgrundande bostadskostnad är för familj med:
Antal barn
Högsta bidragsgrundande bostadskostnad
Ett barn
5 300 kronor
Två barn
5 900 kronor
Tre eller flera barn
6 600 kronor
Kostnader över de här gränserna räknas inte med.
Maximalt bidrag. Bidrag kan maximalt betalas ut varje månad till familj med:
Antal barn
Kronor
Hemmaboende
ett barn
2 600
två barn
3 200
tre barn
4 000
Tidvis boende
ett barn
1 900
två barn
2 300
tre barn
2 700
Hemmaboende + Tidvis boende
ett + ett barn
2 900
två + ett barn
3 700
ett + två barn
3 400
Särskilt bidrag och bidrag till bostadskostnader minskas om inkomsten är högre än 117 000 kronor för ensamstående. För makar är
motsvarande gräns 58 500 kronor för varje make.
Särskilt bidrag kan maximalt lämnas med:
Antal hemmaboende Särskilt bidrag
ett barn
950 kr
två barn
1 325 kr
tre eller flera barn
1 750 kr
Umgängesbidrag kan maximalt lämnas med:
Antal tidvis boende barn
ett barn
300 kronor
två barn
375 kronor
tre eller flera barn
450 kronor

Särskilt bidrag och umgängesbidrag
Hemmaboende barn Barn som tidvis bor hos dig
ett barn
två barn
ett barn
1 025 kr
1 100 kr
två barn
1 400 kr
1 400 kr
I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden som du kan få bidrag för. Bostadskostnaden anges i kronor per månad.
Antal barn
50% av bostadskostnad mellan
ett barn
2 000 - 5 300
två barn
2 000 - 5 900
tre eller flera barn
2 000 - 6 600
Exempel: Du är ensamstående med två barn och din månadshyra är 7 000 kronor. Maximalt bostadsbidrag beräknas till:
Särskilt bidrag, kronor
+ 1 325
50% av bostadskostnaden mellan 2 000 och 5 900 kronor + 1 950
Summa maximalt bidrag, kronor
= 3 275
Framräknat maximalt bidrag minskas för ensamstående med 20 procent av den del av den bidragsgrundande inkomsten per kalenderår som
överstiger 117 000 kronor. Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
För makar och sambor minskas maximalt bidrag med 20 procent av vardera makens eller sambons inkomst som överstiger 58 500 kronor.
Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
Exempel: Du och din sambo bor tillsammans med ett hemmavarande barn och ett barn som tidvis bor hos er. Du beräknar din
bidragsgrundande inkomst till 120 000 kronor och din sambo beräknar sin inkomst till 84 000 kronor för hela kalenderåret. Din inkomst
överstiger 58 500 kronor med 61 500 kronor och din sambos inkomst överstiger 58 500 kronor med 25 500 kronor.
Särskilt bidrag, kronor
+ 950
umgängesbidrag
+75
50% av bostadskostnad mellan 2 000 och 5 900 kronor
+ 1 950
Summa maximalt bidrag, kronor
= 2 975
(20% x 61 000) /12
- 1 025
(20% x 25 500) /12
- 425
Summa bidrag
= 1 525
Bidrag som betalas ut
= 1 500
Mer information. Faktablad ger fördjupad information men ska inte betraktas som lagtext i ämnet. Ytterligare information kan du få hos
Försäkringskassan och på www.forsakringskassan.se. Reglerna finns utförligt beskrivna i Vägledning 2004:10 Bostadsbidrag till barnfamiljer
och ungdomar. Den finns på www.forsakringskassan.se/Om Försäkringskassan/Självbetjäning/Ladda ner vägledningar.

Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
Innehållsförteckning.
Från socialdemokraternas hemsida på Internet
(http://www.socialdemokraterna.se):
“2005-11-03 Preliminär version. Politiska riktlinjer
Antagna av Socialdemokraternas 35:e ordinarie kongress
den 29 oktober – 3 november 2005 i Malmö
Obs! Detta dokument har varken korrekturlästs eller motlästs mot
kongressens justerade protokoll.”
Här återges innehållsförteckningen till riktlinjerna.
Riktlinjerna finns i på sidorna 230-302 i
Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar
utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
(http://web.telia.com/~u86119282/omr40z.pdf)
230 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
Innehållsförteckning
234 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
Inplacerade i SW-klassifikationssystem.
271 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
Socialdemokraternas egen redigering.

Innehåll:
1. VI TROR PÅ FRAMTIDEN
Den bro vi bygger ska gå över nationsgränser.
Vi ska bygga en bro till en framtid i full sysselsättning.
Vår bro ska byggas på en stark grund av kunskap och forskning.
Vi ska bygga det gröna folkhemmet.
Vi ska bygga en bro på integration och jämlikhet.
Välfärd och trygghet ska fördelas efter behov – inte betalningsförmåga.

2. FULL SYSSELSÄTTNING – ARBETE ÅT ALLA
2.1 Inledning.

3. KONKURRERA MED KUNSKAP – INTE LÅGA LÖNER
3.1 Inledning

2.2 Trygghet på vägen från gamla jobb till nya.
Svenska löntagare utmanas nu av krav på kraftigt försämrad
arbetslöshetsförsäkring och en nedrustad arbetsmarknadspolitik. Arbetarrörelsen vill öka tryggheten och ta kampen mot
arbetslösheten:
En arbetsmarknadspolitik som ligger steget före.
Krafttag mot ungdomsarbetslösheten.
Ett jämlikt samhälle – bättre integration.
Alla behövs.
Höjt tak i a-kassan.

3.2 Kunskap åt alla.
Visionen om en skola för alla utmanas idag av krav på elittänkande, kortsiktiga vinstintressen och en tidig uppdelning
av elever. Vi vill ha en skola som ger alla barn samma chans
till goda kunskaper:
Tydligare krav och förväntningar, bättre stöd och mer uppföljning.
Trygghet och studiero.
Alla skolor ska vara bra skolor.
En modern yrkesutbildning – som bryter mot förlegade könsroller.

2.3 Trygga löntagare.
Löntagarnas trygghet utmanas nu av krav på sämre anställningsskydd och låglönekonkurrens. Vi socialdemokrater står
på löntagarnas sida:
Stärk kollektivavtalen.
Trygga anställningar – med rätt till heltid.
Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för ohälsan.
Motverka lönediskrimineringen.
2.4 En ekonomisk politik för fler i arbete.
Människors möjligheter till arbete och välfärd utmanas nu av
kraven på ett systemskifte – inte minst på arbetsmarknaden.
För oss är målet arbete åt alla. Det förutsätter en rättvis ekonomisk politik:
Kampen mot arbetslösheten står först.
Sunda offentliga finanser med utrymme för en aktiv konjunkturpolitik.
Prioritera arbetslinjen.
Bekämpa fusk och ekonomisk brottslighet.
Minska de ekonomiska orättvisorna.

3.3 Ett livslångt lärande
Visionen om en högskola för alla samhällsgrupper och i hela
landet har alltid utmanats av synen att högre utbildning är till
för ett fåtal. Vi vill fortsätta satsa på kunskap åt alla i en tid
då kunskapskraven ökar:
Fler studenter på högskolan.
Ett utvecklande arbetsliv.
Lära genom hela livet.
Erkänn kunskapen.
Växa med kunskap och bildning.
Bättre SFI.
Stärk forskningen.
3.4 Växtkraft och företagsamhet i hela Sverige.
Möjligheterna till välfärd, jobb och företagande i landets alla
delar utmanas idag av angrepp på den kommunala utjämningen och utbyggnaden av högskola och forskning. Vi vill
skapa förutsättningar för tillväxt i hela Sverige:
Satsa på småföretagen.
Särskilt fokus på strategiska branscher.
Turism och upplevelser är framtidsbranscher.
Satsningar på infrastruktur.
Utbyggd kollektivtrafik.

4. VÄLFÄRD – NYA BEHOV, NYA MÖJLIGHETER
4.1 Inledning

Idrott för alla– på lika villkor.
Fler lekparker, fritidsgårdar och andra mötesplatser.

4.2 En välfärd för alla.
Visionen om rättvisa och trygghet för alla utmanas idag av
krav på sänkta ersättningsnivåer, höjda avgifter och ökat vinstintressen i välfärden. Socialdemokratin vill förbättra välfärden:
Välfärden ska hålla vad den lovar.
Trygghet när livet förändras.
Ingen ska lämnas utanför.
Välfärden ska huvudsakligen drivas i offentlig regi.
Välfärdens arbetsgivare ska gå före.

4.5 Det goda livet – som alla äldre förtjänar
Tryggheten för de äldre utmanas nu av krav på högre avgifter i
sjukvården, dyrare tandvård och högre avgifter för läkemedel.
Det kan inte vi acceptera. I stället vill vi ge alla äldre möjlighet
till ett gott liv:
En äldreomsorg av hög kvalitet som möter skilda behov.
Tryggt boende.
Ett kompetenslyft i äldreomsorgen.
Trygg ekonomi för alla.

4.3 Bättre hälso- och sjukvård.
Den svenska sjukvården utmanas nu av krav på höjda avgifter,
privatiseringar och gräddfiler. Socialdemokraterna säger nej
till en sådan utveckling. I stället vill vi utveckla sjukvården för
alla:
Snabbare kontakt, bättre bemötande, bort med köerna, rätt till
fast läkarkontakt.
Vård på jämlika och jämställda villkor.
Förbättrad folkhälsa.
Tänderna får inte bli ett klassmärke.
4.4 Barnen i välfärdssamhället.
Trots dessa framgångar utmanas vår familjepolitik av krav på
kortare föräldraförsäkring, vårdnadsbidrag och höjda avgifter
inom barnomsorgen. Det kan vi inte acceptera:
Jämställt uttag av föräldraförsäkringen.
Bättre stöd till de barn som har det svårast.
Förbättra de allra fattigaste barnfamiljernas ekonomi.
Stärk barnens rättigheter.
Satsa på barn- och ungdomskulturen.

4.6 Bygg nytt, bygg om
Visionen om en god bostad åt alla utmanas av krav på marknadshyror,utförsäljning av hyresrätter och nedskärningar i
samhällets stöd till byggande. Vi socialdemokrater ser bostaden som en social rättighet:
Bostadspolitiken - en del av den generella välfärden.
Bygg framtidens folkhem.
Rusta upp våra bostäder och stadsdelar.
En bostadsmarknad där alla får plats..
4.7 En tryggare vardag.
Tryggheten i vardagen utmanas av klyftor och orättvisor, av
missbruk och utslagning, men också av nya typer av organiserad brottslighet. Vi socialdemokrater vill bekämpa både
brotten och dess orsaker:
Bekämpa brotten i vardagen.
Bättre kriminalvård.
Bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Bekämpa internationell och organiserad brottslighet.

5. EN HÅLLBAR UTVECKLING
5.1 Inledning.

6. FRED OCH FRIHET I GLOBALISERINGENS TID
6.1 Inledning.

5.2 Trygg och förnybar energiförsörjning.
Sveriges framgångar i energiomställningen hotas nu av krav
på ökad marknadsstyrning och lägre ambitioner på miljöområdet. Vi socialdemokrater vill i stället fortsätta bygga det
gröna folkhemmet. Denna utveckling skall stimuleras både i
skattesystemen och genom ekonomiska bidrag i omställningsprocessen:
Bryt oljeberoendet.
Miljö- och energiteknik på export.
Användningen av förnybar el ska öka.
Alla behöver hjälpas åt.

6.2 Demokratisera globaliseringen!
Kampen för mänskliga rättigheter utmanas av att globaliseringen inte kommer alla till del. Vi socialdemokrater sätter
människan före marknaden – vi vill demokratisera globaliseringen och stärka folkrätten:
Globala fackliga rättigheter.
Stärk den internationella brottmålsdomstolen.
En folkrätt som sätter människors säkerhet främst.

5.3 Höga ambitioner för miljöpolitiken.
Idag utmanas en god framtida miljö av krav på minskade
resurser och lägre ambitioner på miljöområdet. Vi socialdemokrater är fast beslutna att nå målet att klara av dagens stora
miljöproblem inom en generation:
Vår havsmiljö är hotad.
Miljöanpassade transporter.
Biologisk mångfald.
Miljöpolitiken är internationell.
Konsumenternas makt ska öka.
Fler ekologiska varor.

6.3 Framtid i fred och säkerhet.
Fred och säkerhet i världen hotas av fattigdom, förtryck,
terrorism och konflikter. Vi socialdemokrater vill öka den globala säkerheten och ta kampen för internationell rättvisa, fred
och nedrustning:
Ett starkare och effektivare FN.
Fred i Mellanöstern.
Kamp för nedrustning.
6.4 En rättvisare värld.
I en värld där klyftorna ökar och marknadskrafterna har ett
övertag utmanas kampen mot fattigdom, för demokrati och
frihet. Vi tror på solidaritet och gemensamt ansvar:
Rättvis världshandel.
Skuldavskrivning för fattigdomsbekämpning.
Bistånd för demokrati, hälsa och ren miljö.

Innehållet i några utredningar som finns
på Internet.

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas
skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag.
TV-licens. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39h.pdf)
Innehåll
3 De borgerliga partiernas skatteförslag. Och kommentarer till det.
4
Inkomst efter skatt 2004 och partiernas skatteförslag. Översikt.
6
Borgerliga motioner.
6
Levnadskostnader.
7
Skatt i procent av inkomsten.
7
Att leva på sin lön.
7
De borgerliga partierna slösar med pengar i sina skatteförslag.
8 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2004.
10 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
11 Hushållsbudgetar för pensionärer.
12 Sammanfattning om levnadskostnaderna.
13 Lönestatistisk årsbok 2002.
20 Skatteförslag.
20
Centerpartiet.
25
Folkpartiet.
28
Kristdemokraterna.
29
Moderaterna.
31 Statens utgifter.
32 Partiernas budgetförslag.
32 Centerpartiets budgetförslag.
34 Folkpartiets budgetförslag.
38 Kristdemokraternas budgetförslag
40 Moderaternas budgetförslag.
44 Folkpartiets rapport den 9 april 2005:“Rädda sjukförsäkringen”.
50 Något om kostnader för datorer.
53 Platt skatt.
55 Att leva på sin lön.
59 Bostadsbidrag för icke-pensionärer. Princip.
61 Bostadsbidrag till ensamma icke-pensionärer utan barn.
62 Några utdrag från Socialstyrelsen.
64 Kostnader för barn, barnbidrag, bobidrag för barn mm.

68 TV-licensen.
72 Partiernas vårbudgetmotioner 2005. Innehållsförteckningar.
72
Centerpartiets vårbudgetmotion 2005.
73
Folkpartiets vårbudgetmotion 2005.
76
Kristdemokraternas vårbudgetmotion 2005.
78
Moderaternas vårbudgetmotion 2005.
80 Moralen.
82 Arbetslösheten.
83 Arbetslöshet och ohälsa.
85 Arbetslöshet och ohälsa störst i norr.
86 Tillägg 050605.
87 Partiernas förslag. Genomsnittliga skattesänkningar.
88 Partiledardebatten i TV.
88 Partiernas politik.
90 Förslag: inför bostadsbidrag för hushåll utan barn.
90 Ersätt för privathushåll TV-licensen med en kollektivlicens
91 Barnfamiljer.
91 Moderaterna avskaffar bostadsbidragen.
92 Centerledaren vill bilda borgerlig regering.
92 Folkomröstningarna.
93 Riksdagen och EU-konstitutionen.
93 Demokratiskt underskott i EU
94 Högsta domstolen och Lagrådet.
95 Den livstidsdömda svenskan i Kalifornien
96 Marknadskrafterna.
96 De borgerliga partierna
97 Konjunkturinstitutet.
97 Arbetsmarknadsstyrelsen.
98 Statistiska centralbyrån.
99 Löneökningar.
99 Svenskt Näringsliv.
100 Produktionens Betydelse. Från IVA
101 Företagarna. http://www.foretagarna.se
102 Småföretagen dominerar samtliga branscher.
103 Sex av tio företag är verksamma inom tjänstesektorn
104 Småföretagen – en viktig arbetsgivare

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt.
(http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39i.pdf)
Innehåll:
Sida
3 Innehållet i sammanställningen 050522+050605: De borgerliga
partiernas skatteförslag mm.
4 De borgerliga partiernas skattesänkningar
5 En insändare i DN.
6 Idelogierna.
6 Regeringsförklaringen i september 2005.
16 De borgerliga partiernas program.
21 Det lönar sig att ha hög inkomst.
22 Centerpolitik
22 Moderaterna avskaffar bostadsbidragen.
23 Förbättringar för låginkomster.
23 TV-licensen.
24 DN vill ta bort TV-licensen.
24 Platt skatt. Förmögenhetsskatt.
25 Utbildningspolitik och kriminalvård.
26 Högerns frihetsideologi.
26 Bubblor och piedestaler.
27 Arbete och tillväxt.
28 Regeringens skrivelse 2004/05:48
29 Nutek om regelförenklingar 050701.
31 Sven Wimnell 050615:
Utdrag ur NUTEKs Årsbok 2005.
Om fler och växande företag och fler starka regioner.
55 Näringslivets regelnämnd NNR.
56 Finansdepartementet Pressmeddelande:
050920:budgetprop för 2006.
62 Vänsterpartiet om budgeten för 2006.

66 Asylpolitiken.
67 Vänsterpartiets valplattform för 2006.
72 Vänsterns ekonomisk-politiska vägval.
73 V-riksdagsmän och partistyrelsen.
74 De borgerliga partierna 22 sept 05.
77 Pär Nuder sågar alliansens skatter.
78 Straffa arbetslösa som inte söker jobb.
81 M står fast vid sänkt sjukpeng.
82 Information om Sven Wimnells hemsida.
86 Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
93 Klassifikationssystem för verksamheter. Områden 1-9.
95 Människorna har olika behov av information i olika roller.
96 Informationsstress vår nya folksjukdom.
97 Klassifikationssystemet för verksamheter
och bibliotekssystemen
98 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm:
99
Schema över påverkans -och förändringdproblem.
100
Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
med pilar som visar påverkan mellan områdena.
101
Schema med politiska och opolitiska planeringar.
102
Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
103
Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
104
Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
105
Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
106
Hjärnan. De inre delarna.
107 Den fundamentala påverkanskedjan.
108 Några korta kommentarer.
110 Citat ur Agenda 21.
114 Alliansens budget 051003 för 2006.
121 Några kommentarer till alliansens förslag.

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar
utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
(http://web.telia.com/~u86119282/omr40z.pdf)
Innehåll
4 Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar.
4 Världshistorien och framtiden
6 Världen behöver FN.
10 Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen ?
17 Klassifikationssystem för verksamheter
19 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
20 Informationsstress vår nya folksjukdom.
21 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
22 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
23
Schema över påverkans -och förändringdproblem.
24
Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
med pilar som visar påverkan mellan områdena.
25
Schema med politiska och opolitiska planeringar.
26
Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
1/2 Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som
medel.Vilja och förmåga att förändra.
3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel
till kroppslig nytta).
7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel
till psykisk nytta).
1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.
Upplevelse av tillfredsställelse.
27
Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
28
Schema om inre och yttre verkligheter och
verksamheter.

29
Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
30
Hjärnan. De inre delarna.
31 Den fundamentala påverkanskedjan.
33 Informations- och kunskapsflöden
34 Information om Sven Wimnells hemsida.
37 Naturkrafter och människors agerande.
41 Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska
IT-gruppen.
45 Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning.
45 Läget i världen.
57 Människornas verksamheter 10-99.
Krishantering. Välfärdsfördelning.
59 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
66 2 Religiösa verksamheter o d.
66 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
70 4 Sambandsforskningsverksamheter.
70 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
71 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
79 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2004 +
bostadskostnader mm.
80 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
81 Hushållsbudgetar för pensionärer.
82 Från Riksskatteverkets preliminärskattetabeller för 2003
88 7-9 Kulturella verksamheter.
88 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
89 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
89 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
90 Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.
93 Om EU.
94 Om skatter mm.
96 Om folkhälsa och kunskaper.
97 En sammanställning 041112+050121.

100 Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar.
Vad göra? (nov05)
102 En kort genomgång av omr 10-99. (nov05).
102 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
111 2 Religiösa verksamheter o d.
112 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
116 4 Sambandsforskningsverksamheter.
116 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
117 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
119 7-9 Kulturella verksamheter.
119 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
123 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
123 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
125 Några nya utredningar.
126 Bättre rik och frisk än fattig och sjuk
Utbildning och skolor:
129 Utbildningsinspektionen 2004.
147 Religiösa friskolor.
150 Gymnasial lärlingsutbildning.
Levnadsvillkor o d:
151 Vård av gamla
153 Barns villkor. Rapport från SCB.
157 Välfärdsklyftan växer - unga de stora förlorarna
160 SCB:Ungdomars etablering. Generationsklyftan1980–2003
177 Regeringens bostadspolitik.
Arbete, arbetets socialförsäkringar:
180 TCO om arbetstilfällen
183 Fuskdelegationen.
184 Arbetslivsinstitutet. (Sjukskrivningar)

Partier och politik:
195 Partiernas medlemsantal
197 Var tionde har inte råd med tevebox.
200 Bort med nuvarande tevelicensen.
Arbetsmoral, globalisering:
200 Viljan att arbeta är hög i Sverige.
201 Globaliseringen och jobben.
Medier, journalistik:
205 Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport
2005: Mediernas integritet (SNS).

Tillägg 051109
230 Bogerlig och socialdemokratisk politik.
230 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
Innehållsförteckning
234 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
Inplacerade i SW-klassifikationssystem.
271 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
Socialdemokraternas egen redigering.

Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och
välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten.
(http://web.telia.com/~u86119282/omr40za.pdf)
Innehåll
4 De politiska partierna.
Om välfärd och jämlikhet:
7 Välfärd och välbefinnande.
10 Bättre rik och frisk än fattig och sjuk.
13 Arbetsmiljö. Le och se ut att trivas!
16 Varför har vi ont i själen? Informationsöverflöd. Kunskapsbrist.
Handlingsförlamning.
18 Kris i psyk- och narkotikavården.
20 De mänskliga rättigheterna.
24 Samhällsplanering. Fysiska och sociala miljöer.
25 Välfärden.
25 Välfärdens grundläggande komponenter.
25 Levnadsnivåundersökningen åren kring 1970.
26 Politiska resurser. 1970.
31 SCB om välfärd och välfärdsmätning.
39 Om ungdomar i SCB-kapitlen 2-9.
43 Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen ?
(Sven Wimnells hemsida http://w1.861.telia.com/~u86105430/)
50 Klassifikationssystem för verksamheter
52 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
53 Informationsstress vår nya folksjukdom.
54 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
55 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
56
Schema över påverkans -och förändringdproblem.
57
Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
med pilar som visar påverkan mellan områdena.
58
Schema med politiska och opolitiska planeringar.

59

Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
1/2 Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som
medel.Vilja och förmåga att förändra.
3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel
till kroppslig nytta).
7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel
till psykisk nytta).
1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.
Upplevelse av tillfredsställelse.
Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
Schema om inre och yttre verkligheter och
verksamheter.
Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
Hjärnan. De inre delarna.
Den fundamentala påverkanskedjan.
Mediekonsumtion. Informations- och kunskapsflöden

87
88

67 Räcker SCBs välfärdskomponenter ?
67 SCB: Ungdomars etablering. Generationsklyftan 1980–2003.
68 Kapitel 2 – Etablering i arbetslivet
70 Kapitel 3 – Ekonomiska resurser
71 Kapitel 4 – Materiell standard
73 Kapitel 5 – Hälsa
74 Kapitel 6 – Familj och sociala nätverk
75 Kapitel 7 – Fritid
79 Kapitel 8 – Politiska resurser och aktiviteter
82 Kapitel 9 – Utsatthet för kriminalitet och andra otrygga
förhållanden

101
101
101
101
102
102

60
61
62
63
64
65

85 SCBs välfärdskomponenter. Inplacerade i SWklassifikationssystem.
86 Verksamheterna 10-99.
86 11/19 Individernas inre verkligheter.
86 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
87 61 Hälso- o sjukvårdsverksamhet, räddning o d.
Veterinärverksamheter.

88
88
89
89

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
658 Allm.företagsekonomi, Arbetsförmedling
och arbetsmarknad. Arbetsmiljö.
7911-7913 Seder och bruk . Sociala relationer.
7914-74 Nöjen. Kulturella verksamheter.
7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer.
7957 Undervisning o d.

90 Konsumentverkets hushållsbudgetar:
för 2004 +bostadskostnader mm.
92 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
93 Hushållsbudgetar för pensionärer.
94 Sammanfattning om levnadskostnaderna.
95 Inkomst efter skatt 2004 .
95 Inkomst efter skatt 2004 .
97

Hur ska man kunna förbättra välfärden?
Välfärden och partierna.
Några kommentarer:
Bort med nuvarande tevelicensen.
Ensamstående med låga inkomster betalar för mycket skatt.
Förmögenhetsskatten.
Moderaterna avskaffar bostadsbidragen.
Marknadskrafterna.

103 De borgerliga partiernas politik.
105 Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar.
Vad göra?
108 Flum? Nej, segregation.
En rapport om skolans tyngsta problem.
108 Innehållsförteckning:
110 Rapportens syfte och uppläggning.
112 Vad är PISA?
112 Sammanfattning.
114 Något om skolterminologi.

115
119
121
122
122
125
131
134

Sociala faktorers betydelse.
Tre storstäder.
Varför ökar klyftorna I:
Besparingar, ny pedagogik eller språkproblem?
Varför ökar klyftorna II:
Boendesegregation och konkurrens?
De fristående skolorna.
Studiemotivationens roll.
Flumskola?
Referenser.

135 Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt
målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.
136
Målområde 12. Förslag:
Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.
137
Folkhälsoinstitutet kan öka folkhälsan genom att informera
om kunskaper.
138 Innehåll i några utredningar.
138 Världshistorien och framtiden.
140 Mellanöstern, hela världen, Sverige.
144 Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning.
144 Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.
147 Om EU.
148 Om medier.
149 En sammanställning 050121.
151 Ungdomars ekonomiska välfärd – inkomster, sysselsättning o
förmögenhet.
162 Några kommentarer om läget 051121.

Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad vill
egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet
2006. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39j.pdf)
Innehåll:
Sid 2 Inledning om de borgerliga partiernas förslag.
4-54 LO-rapporten: “Vad vill egentligen moderaterna?”
Rapport av LOs chefsekonom Dan Andersson
samt LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström,
Albin Kainelainen och Anna-Kirsti Löfgren
4 1 Inledning
5 2 Vem får vad? - En studie av fördelningseffekter av
moderaternas ekonomiska politik
7 2.1 Metod
8 2.2 Moderaternas förslag till besparingar
11 2.3 Hur fördelar sig moderaternas besparingar mellan individer?
18 2.4 Moderaternas förslag till skatteförändringar
20 2.5 Fördelningseffekter av moderaternas skattepolitik
23 2.6 Fördelningseffekter av moderaternas samlade budgetförslag
25 3 Förstår moderaterna vad de gör?
26 3.1 Varför finns det offentliga försäkringssystem?
33 3.2 Moderaterna förstår inte den svenska modellen
och vad välfärdsstaten syftar till
37 3.3 Moderaterna ett lönesänkarparti
40 3.4 Moderaterna och jämställdheten
46 3.5 Förvärvsavdrag
47 4 Konklusion
52 5 Källor
53 6 Appendix 1: Sammanställning av moderaternas föreslagna
reformer för år 2007
55 Sammanfattning om LO och kommentarer.
55 Fördelning på individer med moderaternas förslag.
59 Sjuklighet och arbetslöshet.
64 Folkpartiets rapport 9 april 2005:“Rädda sjukförsäkringen”.

Moderaternas försämringar i socialförsäkringarna bör överges.
65 Moderaternas skattesänkningar bör överges.
65 Den borgerliga alliansens politik bör överges.
65 Borgerlig och socialdemokratisk politik.
66 Socialdemokraternas politiska riktlinjer. Innehållsförteckning.
69 Innehållsförteckningar till några utredningar.
70 De borgerliga partiernas politik.
72 Tillstånd och förändringar utomlands o i Sverige oroar.Vad göra?
75 Det viktigaste:välfärden o välfärdsfördelningen,inte arbetslösheten
77 Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005.
78 Världshistorien och framtiden
80 Mellanöstern, hela världen, Sverige
84 Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning.
85 Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.
88 Om EU.

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader,
som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad
individuell TV-avgift.
(http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39k.pdf)
Innehåll:
Sid
4 Alliansens skattelättnader.
Av dem som får skattelättnader får den hälft som har de lägre
inkomsterna 37% av de totala skattelättnaderna och den hälft
som har de högre inkomsterna 63%. Det mesta av skattelättnaderna går alltså till de högre inkomsterna.
5 Inkomst efter skatt 2004 .
7 Borgerliga motioner. (Våren 2005)
9

89 Hur ska politikerna kunna förbättra världen?
89 Socialdemokraterna och valet.
93 Ekonomisk välfärd för låginkomster.
101 SCBs arbetsmarknadsstatistik.
104 Minimilöner
105 Bort med nuvarande tevelicensen.
109 Ensamstående med låga inkomster betalar för mycket skatt.
109 Förslag: inför bostadsbidrag för hushåll utan barn.
110 Bostadsbidrag för icke-pensionärer. Princip.
112 Bostadsbidrag till ensamma icke-pensionärer utan barn.
113 Några utdrag från Socialstyrelsen.
115 Kostnader för barn, barnbidrag, bobidrag för barn mm.
119 Artiklar om skolan och lärare och om Kina.
125 Sist ett schema om verksamheter i Sverige och i världen.
126 Regeringen. departementen och statsråden
142 Tillägg 060130

Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2004
+bostadskostnader mm.
11 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
12 Hushållsbudgetar för pensionärer.
13 Sammanfattning om levnadskostnaderna
14
15
17
22
24
26

De borgerliga partiernas förslag.
Alliansen.
Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06:m 010 Ldn
Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06:fp 013 PJ
Motion till riksdagen 2005/06:c 007 eb
Motion till riksdagen. 2004/05:Fi15 av G Hägglund m.fl. (kd)

26

Moderaterna 2005/2006 och 2004/2005

28

Något om skatte- och bidragshistoria.

31

Kommentarer till alliansen och de borgerligas
skattemotioner för 2005/06.

32 Från omr36-39j.pdf: 3.2 Moderaterna förstår inte den svenska
modellen, och vad välfärdsstaten syftar till
33 Alliansen och de borgerliga.
35 Några andra bättre förslag.
35 Innehåll i det följande.
Ekonomisk välfärd vid låginkomster.
Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
Pensionärer med låga inkomster.
TV-licensen: Inför kollektivlicens för privathushållen.
Förmögenhetsskatten
37
40
41
41
45
47
48

Ekonomisk välfärd för låginkomster.
Inkomst efter skatt 2004 .
Antal med överskott och underskott.
SCBs statistik.
SCBs arbetsmarknadsstatistik.
SCB Ämnesområden
Minimilöner

49
49
49
50
52
53
55

Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
Ensamstående med låga inkomster betalar för mycket skatt.
Förslag: inför bostadsbidrag för hushåll utan barn.
Bostadsbidrag för icke-pensionärer. Princip.
Bostadsbidrag till ensamma icke-pensionärer utan barn.
Några utdrag från Socialstyrelsen.
Kostnader för barn, barnbidrag, bobidrag för barn mm.

59 Pensionärer med låga inkomster.
61 I samband med småhus finns två sätt att bo.
62 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia.
62
I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
62
1995 föreslog regeringen att skärpningsregeln skulle tas bort.
63
Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,

63
63
64
65
66
67
68
70
73
75

mot pensionärer med fritidshus.
I intervju av Thomas Hempel i P1:statsminister Göran Persson
sa, att han var beredd dra tillbaka förslagen
I prop 2000/01:140 har det istället blivit ytterligare
försämringar. Propositionens titel: Reformerade regler för
bostadstillägg till pensionärer m fl.
Kommentar 051122:
Avskrift av brev Till statsminister Göran Persson.
Skattereduktion för fastighetsskatt.
Andra påpekanden o förslag.
Summa marginaleffekt 2004.
Ett alternativ med bara en faktor 57%_för avtrappning av
bostadstillägg.
Innehållet i sidorna 3380-3459: Sven Wimnell 20040208:
Pensionärer födda 1937 eller tidigare.
Påminnelser om pensionärsproblemen. Har gått till statsråd
och partiledare.Flera gånger efter 8 april 2004.

77 TV-licensen: Inför kollektivlicens för privathushållen.
77 Bort med nuvarande tevelicensen.
78
TV-licensen. Från omr36-39h.pdf.
78
SOU 2005:2 sid 177: 11 Avgiftssystemet. 11.1
79
Förslag. Inför kollektivlicens för privathushållen.
80
Offentliga sektorn spar när TV-licensen tas bort.
81
Förslag. Med finansiering.
82 DN 060201: Dags att slopa tevelicensen.
83 Avskrift av brev 10 mars 2005: Till utbildnings-och
kulturministern Leif Pagrotsky. Angående TV-licensen.
85
Kopior av tidigare brev om TV-licensen.
87
DN huvudledare: Hellre skatt än licens.
88
Schein om TV-licensen
92
Utdrag ur några brev från 1995-2000.

95
Sammanfattning av SOU 2005:2
96 Lagrådsremiss
101 Ändringsförslag om kollektivlicens för privathushåll.
Föreslagen lydelse i Lag om TV-avgift 7§
TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra
poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs statistik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelseformer 3427000 st.
102 Förmögenhetsskatten bör slopas. Med finansiering
102 Svenskt Näringslivs nyhetsbrev på Internet 060315.
104

Några andra utredningar.

Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112.
Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör slopas,
och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, betald av
riksdagen. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39l.pdf)
Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst.
Regeringen föreslår i propositionen följande lydelse:
“7 §
TV-avgiften är 1 996 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra
poster om 499 kronor......”
Lydelsen bör istället, i princip, bli:
“7 §
TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra
poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs statistik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelseformer 3427000 st.....”
Förslaget tillfredsställer både dem som vill ha kvar ett avgiftssystem
och dem som vill avskaffa avgiftsfinansieringen och vill att public
service-verksamheten ska finansieras gemensamt av skattemedel på
samma sätt som annan verksamhet, som är omistlig för allmänheten.
Andra än privatbostadshushåll bör betala avgift enligt propositionens förslag. Förslaget är ett avgiftssytem, men krånglet för alla
privathushåll försvinner och byråkratikostnaderna på uppemot en miljard kr per år för hantering av avgifterna för privatpersoner försvinner.
Finansieringen behandlas i det följande.
De individuella TV-avgifterna tar för mycket energi från hushållen
och myndigheterna. Det finns mycket annat som behöver uppmärksamhet.

Innehåll

30

Om TV-avgiften . Från 36-39k.pdf:

4 TV-avgiften i proposition 2005/06:112
4 Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens
tjänst.
Regeringen föreslår i propositionen
4 Lydelsen bör istället, i princip, bli:
Finansiering.
5 Den nuvarande TV-avgiften är orättvis och dyrbar.

31
31
32
32
33
34
35
36

TV-licensen: Inför kollektivlicens för privathushållen.
Bort med nuvarande tevelicensen.
TV-licensen. Från omr36-39h.pdf.
SOU 2005:2 sid 177: 11 Avgiftssystemet. 11.1
Förslag. Inför kollektivlicens för privathushållen.
Offentliga sektorn spar när TV-licensen tas bort.
Förslag. Med finansiering.
DN 060201: Dags att slopa tevelicensen.

Föreslagen lydelse i Lag om TV-avgift 7§
TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra
poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs statistik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var det
avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga upplåtelseformer 3427000 st.
7
7
7
91
92
10
11
15
25
26
27

Regeringens proposition 2005/06:112
Viktigare än någonsin!
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012
Propositionens huvudsakliga innehåll
Innehållsförteckning
Förslag till riksdagsbeslut
Lagtext.
I det följande finns avskrifter av sidorna 80-104 med kapitlen
14-18.
14 Ekonomiska förutsättningar
15 Avgiftssystemet och övriga avgiftsfrågor
16 Ikraftträdande
17 Ekonomiska konsekvenser
18 Författningskommentarer

37 Avskrift av brev 10 mars 2005: Till utbildnings-och
kulturministern Leif Pagrotsky. Angående TV-licensen.
39
Kopior av tidigare brev om TV-licensen.
41
DN huvudledare: Hellre skatt än licens.
42
Schein om TV-licensen
46
Utdrag ur några brev från 1995-2000.
49
Sammanfattning av SOU 2005:2
50 Lagrådsremiss
55
Ändringsförslag om kollektivlicens för privathushåll.
56 Några viktiga saker att intressera sig för.
57 Något om skatte- och bidragshistoria.
60 Kommentarer till alliansen och
de borgerligas skattemotioner för 2005/06.
61 Några andra bättre förslag.
62 Pressmeddelande från SCB 2006-03-23.
Hushållens ekonomi (HEK).
Inkomstspridningen har ökat.
64 Pressmeddelande 27 mars 2006 Justitiedepartementet
Tiopunktsprogram för förstärkt integrations- och
storstadspolitik.
68 Några andra utredningar.

Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006.
Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med låga
inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39m.pdf)
Innehåll.
4 Ideologierna.
4 Finansministern i november 2004.
7 Bättre rik och frisk än fattig och sjuk.
10 Valet hösten 2006 och de borgerliga.
12 Budgetpropositionen i april 2006.
12 Pressmeddelande 5 april 2006. Finansdepartementet.
14 DN om budgetpropositionen 060406
14 Nuder & co sätter press på de borgerliga
15 Goda tiderna gav snabb uppgörelse
16 Tyngda studenter inte nöjda
16 Budgeten en chans för fler flyktingar
17 Alliansen ser förslaget som spretigt
18 Pensionärer med låga inkomster.
18 I samband med småhus finns två sätt att bo.
19 I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
19 1995 föreslog regeringen att skärpningsregeln skulle tas bort.
20 Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,
mot pensionärer med fritidshus.
20 I intervju av Thomas Hempel i P1: statsminister Göran Persson
sa, att han var beredd dra tillbaka förslagen
20 I prop 2000/01:140 blev det istället ytterligare försämringar.
Propositionens titel: Reformerade regler för bostadstillägg till
pensionärer m fl.
21 Kommentar 051122.
21 Utdrag ur brev till statsminister Göran Persson 040408.

25 Summa marginaleffekt 2004.
27 Ett alternativ med bara en faktor 57% för avtrappning av
bostadstillägg.
29 Förmögenhetsskatten bör slopas.
29 Johan Fall, Svenskt Näringsliv på Internet 2005-12-12.
29 Svenskt Näringslivs nyhetsbrev på Internet 060315.
30 Miljardflykt från Sverige.
31 De individuella TV-avgifterna bör slopas,
och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll,
betald av riksdagen.
32 Socialstyrelsen. Social rapport 2006.
32 Förord.
33 Innehåll
34 Sammanfattning
42 Några utdrag från Socialstyrelsen.
42 SOS-rapport 9 mars 2005
42 Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004
44 SOS-rapport februari 2006
45 Något om skatte- och bidragshistoria.
48 Kommentarer till alliansen och de borgerligas
skattemotioner för 2005/06.
49 Alliansens skattelättnader.
50 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
51 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006
+bostadskostnader mm.
53 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:

54 Hushållsbudgetar för pensionärer.
55 Inkomst efter skatt 2006 .
56 Inkomst efter skatt 2004 .
57 Inkomst efter skatt 2004 .
58 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006.
Förslag.
59 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Alternativ
med lägre bostadsbidrag.
61 Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
62 Socialstyrelsen informerar om riksnormens konstruktion och
beräkningsunderlag.
64 Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn. Gällande system
2006.
66 Tabeller för grundavdrag inkomståret 2006
69 Preliminär skatt 2006. Tabell 33
73 Hushållens ekonomi (HEK). Inkomstspridningen har ökat.
Pressmeddelande från SCB 2006-03-23.
74 Inkomster
76 Från “omr36-39k.pdf ”.
76 Ekonomisk välfärd vid låginkomster.
79 Inkomst efter skatt 2004 .
80 Antal med överskott och underskott.
80 SCBs statistik.
84 SCBs arbetsmarknadsstatistik.
86 SCB Ämnesområden
87 Minimilöner

Några tidningsartiklar.

DN 051024 sid 6:
"Partiernas medlemsantal halverat på drygt tio år"
“Ny rapport från SNS demokratiråd: Folkrörelsepartierna är
på väg att tyna bort. Antalet medlemmar i de politiska partierna har nästan halverats de senaste 13 åren. 1991 hade de
svenska partierna 625 000 medlemmar, i fjol var det bara 329
000, skriver statsvetaren Olof Petersson. Partierna domineras i
takt med att medlemsantalet sjunker allt mer av de förtroendevalda. Var fjärde partimedlem under 65 år är politiker. Den
svenska kollektivistiska folkstyrelsemodellen blir också allt
mer individualistisk. Därmed undergrävs partiernas legitimitet och anspråk på att företräda en samlad opinion, skriver
Olof Petersson.”
“För fem år sedan publicerade SNS demokratiråd en bok som
beskrev hur partierna i snabb takt förlorade medlemmar. Om utvecklingen fortsatte i samma takt skulle antalet partimedlemmar vara nere i
noll efter ett drygt årtionde.
I en ny rapport har jag följt upp tidsserien med data från de
senaste fem åren. Huvudresultatet är att medlemsraset fortsätter. Antalet partimedlemmar har minskat från 625 000 år
1991 till 329 000 år 2004. Det rör sig alltså nästan om en
halvering under dessa tretton år.
Det finns vissa skillnader mellan partierna. Framför allt är
det de tre medlemsmässigt största partierna – socialdemokraterna, centern och moderaterna – som fortsätter att förlora
medlemmar. För övriga partier är utvecklingen avstannande
eller relativt stabil.
En framskrivning av trenden enligt samma metod som för
fem år sedan ger vid handen att antalet partimedlemmar skulle
nå nollpunkten omkring år 2017. Tidpunkten har alltså skjutits några år framåt i tiden. Det kan tolkas som att det nu finns

tecken på att takten i medlemsminskningen håller på att
mattas av.
Den mest realistiska prognosen är att kurvan över antalet partimedlemmar planar ut på en nivå. Medlemsantalet skulle i så fall visserligen hamna ännu lägre än i dag, men betyder ändå att något eller
några hundratusental människor är med i något parti.
Den utveckling som vi nu är mitt inne i skulle således innebära, inte
att partierna helt försvinner som medlemsorganisationer, men att de
håller på att ändra karaktär. Den gamla typen av folkrörelseparti, som
fortfarande spelar stor roll i politikens egen föreställningsvärld, är på
väg att tyna bort. På de lokala partimötena kommer vanligen några
pensionärer och de som redan sitter som politiker i kommuner och
landsting. Men de ”vanliga” medlemmarna, samhällsintresserade
medborgare i olika åldrar och med olika erfarenheter, blir alltmer sällsynta.
Innebär detta att demokratin är inne i en akut kris? Knappast. Det
finns många olika varianter av parlamentarisk demokrati och en del
länder har partier av helt annan karaktär.
De politiska partierna i Sverige kommer att finnas kvar,
bland annat därför att de säkrat sin finansiering genom
offentligt partistöd. Partier kan i dag fungera med ett minimum av medlemmar.
Inte heller från medborgarnas horisont behöver utvecklingen vara
katastrofal. Många undersökningar visar att de sjunkande medlemstalen ingalunda speglar ett avtagande samhällsengagemang. Tvärtom
är dagens medborgare ofta kunniga, kritiska och aktiva, men de väljer
att använda andra kanaler än traditionella partier och organisationer.
Man kan ändå inte vifta bort problemet med de sjunkande
medlemstalen. Partierna kanske kan överleva och medborgarna klarar
sig måhända ändå. Bekymret är politikerna.
Aristoteles använde uttrycket det politiska djuret, zoon politikon.
Människan som politisk varelse förkroppsligas i vår typ av
representativ demokrati av partipolitiker. Risken är att detta släkte

snart måste sättas upp på listan över utrotningshotade arter.
Just nu pågår nomineringsprocessen inför valet nästa år. I många
lokala partiorganisationer ägnas nu stor möda åt att få fram kandidater
som kan fylla listorna till riksdagen, landstinget och kommunen.
Ibland lyckas det inte. Enligt uppgift från Valmyndigheten står det
redan tio stolar tomma i landets kommunfullmäktigeförsamlingar.
Vakanserna har uppstått eftersom partierna inte fått fram några villiga
kandidater.
Rekryteringsproblemen förklaras av flera, delvis samverkande,
faktorer. Den väljarsociologiska utvecklingen mot ökad rörlighet och
försvagade band mellan väljare och partier har redan pågått i ett
halvsekel. Rollen som förtroendevald har blivit alltmer otacksam,
eftersom det många gånger är ”politikerna” som får ta ansvar för
impopulära beslut. Kommun- och landstingspolitiker utsätts allt oftare
för hot, våld och trakasserier.
Frågan är hur partierna framöver ska kunna klara sin viktiga uppgift att nominera personer till valda förtroendeposter i kommunerna,
landstingen och staten. Antalet kommunala förtroendeuppdrag efter
valet 2002 uppgår till cirka 67 000. Eftersom en person kan ha flera
uppdrag är antalet förtroendevalda mindre. Antalet kommunalt
förtroendevalda har av statsvetaren Hanna Bäck och statistikern
Richard Öhrvall beräknats till cirka 42 000.
I landstingen finns omkring 7 000 uppdrag som besätts av knappt
5 000 personer. Cirka 60 procent av de landstingsvalda har också
något kommunalt uppdrag, varför det totala antalet personer med
uppdrag i kommun och/eller landsting uppgår till knappt 45 000.
Härtill skall läggas riksdagsledamöter och andra förtroendeposter
inom den offentliga sektorn. De politiska partierna har också i uppgift
att nominera domstolsväsendets nämndemän, vilkas antal uppgår till
knappt 6 000.
Totalantalet förtroendevalda låter sig inte exakt beräknas, men kan
uppskattas till storleksordningen 50 000. Denna siffra kan sättas i
relation till det totala antalet partimedlemmar, som i dag uppgår till
knappt 330 000. Det innebär att ungefär 15 procent av medlemmarna

är politiker, i den meningen att de har åtminstone något förtroendeuppdrag.
I några av de medlemsmässigt mindre partierna utgör de förtroendevalda en ännu högre andel av medlemskåren. Inom vänsterpartiet,
miljöpartiet och folkpartiet har var tredje eller var fjärde medlem ett
valt uppdrag.
Statistiken visar att ålderspensionärer är underrepresenterade bland
de valda politikerna. Partierna strävar i första hand efter att nominera
personer som är under 65 år. Det innebär att rekryteringsbasen
smalnar, eftersom åtskilliga av partiernas medlemmar i så fall faller för
åldersstrecket.
En kalkyl över antalet förtroendevalda i proportion till antal
medlemmar under pensionsåldern visar på ett genomsnitt
kring 25 procent.
Om man till de personer som för tillfället är valda politiker också
lägger dem som tidigare innehaft något uppdrag, och dem som står i
beredskap att ersätta avgående ledamöter, står det helt klart att en stor,
och ökande, andel av partiernas medlemmar utgörs av politiker.
Redan i dag förekommer det att partierna nominerar kandidater som
inte är medlemmar. En del lokala försök att annonsera efter villiga och
att ordna olika slag av traineeprogram har förvisso gett resultat. Men
en del personer som rekryteras på detta sätt ryggar för att gå med som
medlem. De vill inte ”köpa hela paketet”.
Därmed undergrävs partiernas legitimitet och anspråk på att
företräda en samlad opinion. Den svenska folkstyrelsemodellen, som haft en starkt kollektivistisk kultur, förändras i
individualistisk riktning.
Partiernas aktuella problem får också konsekvenser för den kommunikationsprocess som är så betydelsefull för ett demokratiskt
samhälle. De politiska partierna startade en gång som ett slags massmedier. Genom partiorganisationer med bred medlemsförankring
kunde lokala opinioner och krav kanaliseras uppåt till de styrande.
Folkrörelsemodellen rymmer också en nedåtriktad kommunikation,
som innebär att partiledningarna kan förklara och försvara sina

åtgärder via ett nätverk av lokalorganisationer, partipress och aktiva
medlemmar.
Man kan beskriva utvecklingen som en maktkamp mellan partier
och medier. Stridsfrågan är inte oviktig i en demokrati: vem kan bäst
göra anspråk på att vara ombud för folkopinionen? I grundlagen står
det att riksdagen är folkets främsta företrädare. Det är en vacker
målformulering, men knappast realistisk som beskrivning av dagens
maktförhållanden.
En av de största politiska förändringarna under de senaste
årtiondena är mediernas ökande makt. Medierna anser sig numera ha minst lika stora anspråk på att företräda folkopinionen. Det flitiga utnyttjandet av opinionsmätningar är ett exempel. Inflytandet över valrörelsens uppläggning är ett annat.
Ett inslag i denna händelseutveckling är att politikerna förlorat sitt
monopol på opinionsbildningen i samband med de allmänna valen.
Denna förändring har av statsvetarna Peter Esaiasson och Nicklas
Håkansson betecknats som en av de största maktförskjutningarna
under 1900-talet.
Av dessa analyser att döma skulle maktkampen mellan partier och
medier nu vara avgjord. Partierna förlorade och medierna vann.
Men historien har inte nått sitt slut. Många frågor återstår. Har
dagens medier tillräcklig kvalitet och integritet för att kunna fylla sin
självpåtagna roll som folkviljans företrädare? Kan de gamla politiska
partierna pånyttfödas för att bättre svara mot kraven och förväntningarna från dagens kritiska och skeptiska medborgare? Vem vill bli
politiker i morgon? Behöver rollen som förtroendevald tänkas i nya
banor? Utmanas både politiska partier och dagens medier av nya
tekniska metoder att kommunicera?
De sjunkande medlemstalen är ett faktum och de ställer de politiska
partierna inför en del omedelbara problem. Utvecklingen är också
tecken på en mer djupgående förändring, som reser ett antal
fundamentala frågor om folkstyrelsens framtid.
Olof Petersson Statsvetare, forskningsledare vid SNS “

DN060507 sid Kultur 8:
Forskaren som satte dagordningen
Vem har störst makt över vilka samhällsfrågor vi tycker är
viktiga när vi röstar i höst? Den amerikanske medieprofessorn
Maxwell McCombs anser sig ha svaret: Journalisterna.
– De borde föra en etisk diskussion om sin stora makt, säger
han.
En eftermiddag i början av 1967 satt några lärare från Ucla i en
hotellobby i Los Angeles och diskuterade om en nyhetshändelse får
mindre genomslagskraft om den ges en undanskymd placering i
medierna. Svaret på frågan var inte självklart; på 1960-talet betraktades journalistiken som "maktlös" - framträdande publicering eller
ingen publicering alls ansågs inte spela någon större roll för allmänhetens sätt att förhålla sig till sin omvärld.
Året därpå, under kampanjen till presidentvalet 1968, gjorde två av
lärarna från lobbyn, Maxwell McCombs och Donald Shaw, en studie i
samhället Chapel Hill i North Carolina för att söka svaret på sin fråga.
Väljare fick svara på frågan: "Vad tycker du är det viktigaste problemet som det här landet står inför i dag?" Fem ämnen dominerade
svaren: utrikespolitik, lag och ordning, ekonomin, den allmänna välfärden och medborgerliga rättigheter.
Det var också exakt de frågor som under samma period dominerade stadens nio viktigaste nyhetskällor, som forskarna närstuderade
parallellt.
- Vi hade ingen aning om vad vi skulle få för resultat, vi anade att de
skulle ligga rätt nära men inte att dagordningarna skulle överensstämma nästan perfekt, säger Maxwell McCombs.
I dag är han professor vid University of Texas i Austin och har

tillbringat den senaste veckan i Sverige i samband med att boken
"Makten över dagordningen -om medierna, politiken och opinionsbildningen" ges ut. Boken är en introduktion till den så kallade
dagordningsteorin, som föddes tack vare studien i Chapel Hill.
Teorin beskriver mediernas makt över vilka samhällsfrågor som allmänheten uppfattar som angelägna. I dag är teorin spridd över världen, det har gjorts runt 400 forskarstudier om mediernas dagordningsmakt och teorin betraktas som den mest använda inom kommunikationsforskningen. Men innan McCombs och Shaw publicerade
sin första vetenskapliga artikel 1972 stötte de på hårt motstånd i den
akademiska världen. En teori som så dramatiskt bröt mot uppfattningen om mediernas avsaknad av makt gick inte att ta på riktigt
allvar.
- Vid den tiden antog man att republikaner tog till sig de
republikanskt präglade nyheterna och att demokraterna tog till sig det
som var präglat av deras värderingar.
Under decennierna som gått sedan 1968 har teorin utvecklats. Ursprungligen koncentrerades studierna på mediernas starka inflytande
över vilka frågor allmänheten finner viktiga. Senare har forskare också
undersökt mediernas inflytande över allmänhetens sätt att betrakta
frågorna som hamnar på agendan. Och det senaste fasen i forskningen om dagordningsmakten handlar om vilka krafter som påverkar
mediernas agenda, den som sedan sätter allmänheten under stark påverkan.
Maxwell McCombs säger att han är fascinerad av hur väl teorin
visar sig stämma oavsett om den prövas i USA, Sydamerika, Europa
eller Asien. Grundkriteriet för att journalistiken ska få makt över
dagordningen tycks vara ett öppet politiskt system och fria medier.
Han sitter i en fåtölj hos sitt förlag i Stockholm och verkar lugn och

sansad. Det går inte att finna några spår av alarmism eller indignation
hos honom, trots att hans teori påvisar att en viktig del av den demokratiska processen ligger utom all demokratisk kontroll.
- Nja, journalistikens dagordningsmakt är väl egentligen inget att bli
riktigt upprörd eller oroad över, säger han. Det är en oundviklig biprodukt av nyhetsjournalistiken, där man är tvingad att uppmärksamma en begränsad mängd ämnen och händelser.
- Men makten att påverka människors agendor borde ändå innebära
en mycket central etisk fråga för journalister: Hur använder de egentligen sin makt? Se på amerikanska medier; de har mer på sin agenda
om Michael Jackson än jag faktiskt är intresserad av och har behov av
att veta. Om han inte alls fanns på agendan skulle mitt liv inte på något
vis vara fattigare.
Journalisters intresse av att diskutera sitt arbete brukar vara ganska
begränsat, det vittnar den svenska medieprofessorn Kent Asp om i
artikeln intill. Maxwell McCombs har stött på samma avvisande
hållning bland journalister i USA.
- De anser att deras roll är att producera meddelanden och
information, de vill inte befatta sig med vad som händer bortom det.
Om man däremot åker till Santiago i Chile, där jag har undervisat för
yrkesverksamma journalister, så är det en helt annan sak. De var
väldigt ivriga att tala om detta. Jag gissar att det beror på Chiles politiska historia av militärdiktatur. Och jag har stött på samma sak i
Spanien, som ju också var en diktatur i 40 år.
Ett undantag från den hållning som Maxwell McCombs beskriver
finns bland det fåtal journalister som ägnar sig åt "public journalism".
Metoden, som mycket grovt beskrivet bygger på att identifiera
frågeställningar och ämnen hos den breda allmänheten och inte bara i
samhällets elitskikt, var omtalad på 1990-talet men har i dag hamnat i
skymundan.

- Det är synd, för metoden är en frisk fläkt, ett nytt sätt att se på
nyheter, säger Maxwell McCombs och konstaterar att många
"vanliga" nyhetsjournalister symtomatiskt nog är mycket misstänksamma mot public journalism.
- I synnerhet journalister på östkusten är väldigt fientligt inställda.
På ett märkligt sätt kan det vara så att de har blivit för professionella.
Man kan citera George Bernard Shaw som sa: "Varje profession är en
konspiration mot allmänheten." Jag tror i och för sig att han sa det om
jurister, men yrkeskårer utvecklar ofta sätt att agera och vill inte gärna
att omvärlden försöker bestämma några nya regler.
Thord Eriksson
kultur@dn.se

DN060507 sid Kultur 9:

DN060507 sid Kultur 8:

Den svenska agendan
Journalister kan inte ta kritik.
Den första studien av de svenska mediernas dagordningsmakt presenterades i början av 1980-talet. Studien, som belyste 1979 års valrörelse och var genomförd av Kent Asp som i dag är professor i
journalistik vid Göteborgs universitet, gav stöd åt Maxwell McCombs
dagordningsteori. Men den riktade också uppmärksamheten på andra
aktörer som kunde ligga bakom både vad medierna uppmärksammade
och vad väljarna tyckte var viktiga frågor, exempelvis de politiska
partierna.
–Överensstämmelsen mellan mediernas och väljarnas dagordning
kunde helt enkelt handla om ett skensamband orsakat av en tredje
faktor, säger Kent Asp.
Sedan dess har resultaten omväxlande talat för och emot teorins
riktighet. Väljare och medier har följts åt, som inför valet 1988 då
sälar låg och dog på klipporna vid Östersjön och miljöpartiet röstades
in i riksdagen. Andra gånger, som 2002 då medierna i hög grad
fokuserade på integrationsfrågor, återspeglades detta inte i väljarnas
uppfattningar om vilka frågor som var viktiga.

Dagordningsteorin

När Kent Asp presenterade sin undersökning blev han närmast avfärdad av forskarkolleger och journalister.
–Det blev ett ramaskri, inte minst från journalisterna som har svårt
att ta kritik och gärna beter sig som prinsessan på ärten, säger han.
En del av förklaringen till reaktionen var möjligen att
föreställningen om den neutralt speglande, rapporterande och därmed
”maktlösa” journalistiken fortfarande var stark i början av 1980-talet.
–I dag är det tvärtom, mediernas makt uppfattas som så självklar att
den ofta överdrivs.
Thord Eriksson

° Den ursprungliga så kallade Chapel Hill-studien gjordes under
presidentkampanjen 1968 och påvisade klara samband mellan de frågor som nyhetsmedierna uppmärksammade mest och vad allmänheten
ansåg vara de viktigaste samhällsfrågorna.
° Är kopplingen mellan journalistikens och allmänhetens agenda
slumpmässig? För att eliminera den misstanken har det gjorts studier
av olika ämnen under lång tid. I början av 1980-talet visade till exempel forskare att växlingarna i den amerikanska befolkningens engagemang för medborgarrättsliga frågor intimt hängde samman med när
New York Times haft artiklar i ämnet på sin förstasida.
° Under åren har teorin om mediernas dagordningsmakt utvecklats
och studiefältet växt. I dag studeras bland annat hur egenskaper som
ämnen, fenomen och tillskrivs i medierna även etableras hos allmänheten.
° En annan riktning i dagordningsforskningen handlar om vilka krafter som formar mediernas agendor.
° Maxwell McCombs nyutgivna bok "Makten över dagordningen om
medierna, politiken och opinionsbildningen" (SNS Förlag) ger en
introduktion till teorin om mediernas dagordningsmakt.

DN 060531 sid Ekonomi 8:
“Ökat samarbete hotar mångfald i medierna.”
TV4 gör det, Expressen gör det, Aftonbladet gör det, ja, i
princip alla gör det - samarbete är ordet för dagen inom MedieSverige. Men vad innebär det för mångfalden?
Att dela innehåll med konkurrenter blir allt vanligare, liksom samarbete mellan tidningar, webb-tv och tv-kanaler. Samtidigt hårdnar
konkurrensen om tittare, läsare och Iyssnare.
Enligt Staffan Sundin, forskare vid Nordicom, som är ett nordiskt
kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet, finns ett
tiotal stora medieföretag som slåss om den nordiska marknaden. Och
de är expansiva, vilket driver upp konkurrensen.
-Men även om konkurrensen ökar på mediemarknaden behöver det
inte innebära att utbudet breddas. Aktörerna koncentrerar sig på de
lönsamma delarna och då blir utbudet i stället smalare, eftersom alla är
ute efter samma pengar, säger Staffan Sundin.
Som exempel nämner han de kommersiella tv-kanalerna där alla är
ute efter den för annonsörerna mycket viktiga åldersgruppen 15-35 år.
-Tyvärr spiller det tänkandet även över på dem som inte är beroende av reklamintäkterna (läs SVT) och så blir likriktningen ännu
större, fortsätter han.
SAMTIDlGT SOM konkurrensen alltså hårdnar, alla vill
expandera och ta andelar av varandra så blir det alltså vanligare med
samarbeten även utanför ägarsfären. Men det är lite olika beroende på
vilka ägarna är.
- Schibsted har medvetet försökt samordna sina verksamheter, till
exempel N24 som är ett samarbete mellan Svenska Dagbladet och Aftonbladet, medan Bonniersfären oftare söker samarbete utanför, säger
Staffan Sundin.

Vad säger branschen då, vad är vitsen med samarbete?
-Ensam är inte stark i den nya medievärlden, blir svaret från TV4:s
vdJan Scherman.
Han räknar upp ett antal partner som kanalen arbetat med: Discovery, CNN, ATG, Svenska Spel, Aftonbladet, Expressen och DN, för
att bara nämna några.
Enligt honom finns det både publicistiska och affärsmässiga ideer
bakom de olika samarbeten kanalen har och har haft.
-Till exempel att öppna för Disco verys vetenskaps- och historiematerial har helt klart en publicistisk del i sig, menar han.
AFFÄRSMÄSSIGT FINNS det naturligtvis samordningsvinster,
samma material kan användas på flera ställen. Men att det skulle vara
ett hot mot mångfalden vill Jan Scherman inte hålla med om.
-Med utbyte av material kan var och en i stället koncentrera sina begränsade resurser på sitt eget, unika nyhetsmaterial, i stället för att alla
ska bevaka samma presskonferens hävdar han.
Det största hotet mot mångfalden ser han i stället i det faktum att
internationella riskkapitalbolag gett sig in i mediebranschen - bolag
som inte drivs av publicistiska ideer. Den faran ser även Staffan
Sundin.
-De är ju väldigt duktiga på att öka värdet på kort sikt, kanske två tre
år, så de kan sälja med vinst. Där är det skillnad mot de traditionella
mediehusen som Schibsted och Bonniers som kan branschen och
verkar mer långsiktigt.
När det gäller riskkapitalbolagen är det inte bara innehållet utan även
distributionen det handlar om. Com Hem håller på att köpa upp UPC
och får då en andel på omkring 80 procent av distributionen av kabeltv, det vill säga om Konkurrensverket ger affären sin välsignelse.
MATTIAS DAHLGREN
mattias.dahlgren@dn.se 08-7381523”

DN 060531 sid Ekonomi 8:
“Medieägandet förändras allt snabbare.
En snårskog av ägarförhållanden och samarbetsavtal utmärker dagens Medie-Sverige. Och det ändras snabbt.
-Det som händer på en vecka nu hände på en månad för tio år sedan och på ett år för tjugo år sedan, säger Staffan Sundin, medieforskare vid Nordicom.
Först samarbetade Bonnierägda Expressen med tevekanalen the
Voice om nöjesmaterial. The Voice ägs av SBS, som bland annat äger
Kanal 5. Nu samarbetar Expressen med tevekanalen Star! om samma
innehåll. Star! ägs av bland andra riskkapitalbolaget Ledstiernan.
Expressen själv levererar nyheter till flera andra, bland annat lokala
tevenätverk runt om i landet.
Ett annat exempel är TV4:s köp av Sport-Expressen (Bonnier) för
att bredda kanalens kanalutbud. TV4 ägs av Bonnier och Proventus i
någon form av samarbete, samt Schibsted. Förra vintern ville
Schibsted öka sitt ägande i kanalen men blev brädat av Bonnier och
Proventus som tillsammans nu har 67 procent.
VIDARE SAMARBETAR TV4:s lokalkanaler med lokaltidningar,
till exempel Norrländska Socialdemokraten, för den lokala nyhetsbevakningen.
Schibstedägda Aftonbladet och Svenska Dagbladet samarbetar om
Näringsliv 24, N24, som publicerar ekonominyheter på nätet. Från
Aftonbladets hemsida länkas man till SvD:s när det gäller sådana nyheter.
Dessutom ägs tv-produktionsbolaget Strix av Stenbecksfären, me
producerar innehåll till alla: SVT, TV4 och Kanal5, förutom ägarnas
egna kanaler.
Länstidningen har nu också köpts av Östersunds-Postens ägare.
VERKAR DET RÖRlGT? Ja, det är ingen enkel sak att veta vem
som äger vem eller varifrån innehållet kommer i tidningen eller på tv.
MATTIAS DAHLGREN

