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Strukturomvandlingar, arbetslöshet och
ny politik.
I Sverige pågår bl a två strukturomvandlingar som påverkar
arbetslösheten:
* Globaliseringen på så sätt att tidigare mindre utvecklade länder nu
kommit längre i utvecklingen och kan tillverka varor mycket billigare
än vi kan, bl a länder i Ostasien och Östeuropa. En stor del av världens elektroniska produkter tillverkas nu i Kina och som exempel:
många böcker på svenska trycks där. Svenska företag bygger fabriker
i sådana länder och utnyttjar den billigare arbetskraften. I Sverige ökar
arbetslösheten.
* IT-revolutionen med datorer och mekaniseringen med robotar mm i
det svenska näringslivet minskar behovet av mänsklig arbetskraft.
Strukturomvandlingarna medför problem:
* Bortfallet av arbetsmöjligheter i Sverige bör ersättas, vilket ställer
krav på kreativitet, forskning och investeringar mm som kan ge nya
produkter, produktionsprocesser och distributionsformer. För hundra
år sedan arbetade större delen av svenskarna inom lantbruket. När det
mekaniserades kunde arbetskraften gå över till industrin. Nu kan
behovet av arbetskraft inom industrin minska och då kan arbetskraften
gå över till vård, omsorg, utbildning o d. På 1930-talet talade man om
en stad i Italien där man levde på att tvätta skjortor åt varandra, det är
knappast en modell för framtidens Sverige. Att hitta nya arbetsuppgifter är ett stort kapitel, som inte behandlats tillräckligt.
* De nya förhållandena ställer nya krav på utbildning och erfarenheter
hos arbetssökande och man måste räkna med att det finns sådana som
inte kan uppnå de meriter som behövs. Det är en gemensam uppgift
att se till att alla får rimliga levnadsförhållanden, även de som inte får
arbetsinkomster.

Det har varit riksdagsval och kommunalval den 17 sept. 2006.
Som huvudmotståndare stod i valet socialdemokraterna med stödpartierna vänsterpartiet och miljöpartiet och den borgerliga alliansen
med moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet.
Alliansen vann och får i riksdagen 178 platser mot 171 för vänsterblocket. Den socialdemokratiske statsministern Göran Persson och
hela hans regering har avgått och han ska avgå som partiledare, i mars
nästa år har det sagts. Ny statsminister blir moderatledaren Fredrik
Reinfeldt, som ska regera tillsammans med Lars Leijonborg, folkpartiet (fp), Göran Hägglund, kristdemokraterna (kd) och Maud
Olofsson, centerpartiet (c).
En del väljare menade före valet, att de två alternativen är mycket lika
och att de båda försvarar välfärdssamhället. Men det är snarare tvärtom. Högeralliansen är ett högeralternativ som river ner välfärden och
ger förmåner till de välbeställda. Vänsterblocket är ett vänsteralternativ
som försvarar välfärden och försvarar levnadsvillkoren för de sämst
ställda.
Valmanifesten för Alliansen och socialdemokraterna finns i det
följande.
Demokrati.
Alliansen fick flest röster, men man kan av det inte dra slutsatsen att
flertalet i svenska folket tycker som alliansen. Alliansen gav inte en
riktig bild av sin politik, de vilseledde bl a ifråga om skattesänkningarna de föreslog. Under hela året har alliansen påstått att skattesänkningarna främst ska gå till låg-och medelinkomster, medan de i själva
verket till största delen går till höginkomster.
Alliansen minskar ersättningarna i a-kassan mm, men skär ned på
åtminstone 100 andra punkter, som i hög grad drabbar dem med låga
inkomster. Nedsärningarna görs för att alliansen ska kunna sänka
inkomstskatterna, men 30 miljarder, som är större delen av de totala

skattesänkningarn på 45 miljarder, går till höginkomster som inte
behöver sänkningar. De 30 miljarderna skulle göra större nytta om
man istället avstår från nedskärningar som drabbar dem med lägre
inkomster.
Alliansens missledande reklam för alliansens politik har troligen
förmått en del väljare att rösta på alliansen i tron att alliansen talade
sanning när den påstod att skattesänkningarna främst skulle gå till
låg-och medelinkomster. Om alliansen talat om de riktiga förhållandena hade många troligen reagerat på de onödiga skattesänkningarna
för höginkomster och vänsterblocket vunnit valet.
Man kan tänka sig att alliansen vunnit valet på en lögn om vart
skattesänkningarna går.
DN 060920 sid 21: “Oppositionen i Ungern uppmanade på
tisdagen premiärminister Ferenc Gyurcsany att avgå efter avslöjandet
att regeringschefen ljugit inför väljarna.” Enligt en bandupptagning
har han sagt ”vi ljög på morgonen, vi ljög på kvällen” “när han
beskrev hur löftet om skattsänkningar i själva verket skulle vändas till
skattehöjningar och sänkta bidragsnivåer när valet i april väl var över.
Gyurcsany gick sedermera segrande ur valkampen.”
Alliansens påståenden om skattesänkningarna är naturligtvis särskilt
tragiska för kristdemokraterna, som hyllar kristna värderingar där en
hög moral med sanningsenliga uttalanden kan förmodas ingå.
Alliansen menar att deras nedskärningar görs för att minska arbetslösheten, men många av nedskärningarna lär inte ha effekter på arbetslösheten. Det förefaller vara så att alliansen utnyttjar arbetslösheten
för ett syfte att försämra för dem med låga inkomster och förbättra för
höginkomster, en gammal högerpolitik.
Det är märkligt att girigheten hos dem som har det bra leder till att de
som har mycket vill ha mera.

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.

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 ville 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.

Skattelättnaderna bör bedömas med hänsyn till levnadskostnaderna. Lägsta rimliga levnadskostnad för ensam förvärvsarbetande
icke-pensionär utan barn och inkomstskatter 2006 finns på sid 29 i
36-39n.pdf och är 120 000 kr per år exklusive semester. På sid 34
finns uppgifter om hur stora överskotten i hushålssbudgetarna är
sedan 120 000 kr och inkomstskatter betalats. (Även i det följande)
Vid inkomst 77-147 000 kr är det underskott på cirka 60 000-15 000
kr.
Vid inkomst cirka 180 000 kr går budgeten ungefär ihop.
Vid inkomster däröver blir det överskott:
Inkomst 204 000 överskott cirka 23 000
240 000
46 000
276 000
69 000
300 000
84 000
348 000
109 000
420 000
143 000
540 000
196 000
660 000
246 000
720 000
272 000
30% av inkomsttagarna har inkomst under 147 000 kr, har underskott och behöver lättnader, men får bara 11 % av skattelättnaderna
och har underskott även efter lättnaderna.
40% av inkomsttagarna har inkomst under 204 000 kr, har huvudsakligen underskott och behöver i flesta fallen lättnader, men får bara
20,8% av skattelättnaderna.
50% av inkomsttagarna har överskott på minst 46 000 kr men får 67,7
% av skattelättnaderna och vardera 14-15 000 kr
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 våren 06 om skatterna nämndes det,
* på Konventet våren 06 sades samma sak.
* I TV4:s partiledardebatt våren 06 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.
Medierna. TV. Radio. Tidningar.
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 Rapport 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.”

I TV24 23 aug 06 kl 13 berättade den borgerliga alliansen vid
press-konferens om sitt valmanifest och moderatledaren sa i början
om deras skattereform att den riktar sig till låg-och medelinkomster.
Allians för Sverige. maktskifte06.se Valmanifest sid 7, 200608-23:
"Allians för Sverige har presenterat ett brett program för att skapa
fler jobb och fler företag. Därmed säkras välfärden.
För det första föreslår vi reformer som gör det mer lönsamt att
arbeta. Det handlar om en stor inkomstskattereform, där tyngdpunkten ligger på att minska tröskel- och marginaleffekterna för lågoch medelinkomsttagare. Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär
skattesänkningar på minst 45 miljarder kronor. I ett första steg sänks
inkomstskatterna med i storleksordningen 37 miljarder kronor under
2007. Det första steget är finansierat inom ramen för alliansens
gemensamma ekonomiska politik. Resterande del, som uppgår till ca
8 miljarder, genomförs i ett andra steg. Det andra steget är inte
finansierat inom ramen för alliansens ekonomiska politik och
genomförandet är således beroende av att ett ekonomiskt utrymme
föreligger. Det är vår uppfattning att de reformer en alliansregering
avser att genomföra under 2007 kommer att påverka den ekonomiska
tillväxten och utvecklingen av sysselsättningen. Vår bedömning är att
det, när dessa tillväxt- och sysselsättningseffekter får genomslag i de
offentliga finanserna, kommer att finnas ett utrymme att genomföra
det andra steget 2008....De tillväxt- och sysselsättningseffekter som
alliansens politik medför ska i första hand användas för att sänka
inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare. "
DNs reporter Gunnar Jonsson skriver i DN 24 aug på sid 8 i
första spalten: "sänkt skatt framför allt för låg-och medelinkomsttagare."

Men i själva verket::
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 högre inkomsterna får skattelättnader på 30 miljarder kr, lika
mycket som hela fastighetsskatten(28 miljarder).
I SVT har förekommit utfrågningar av partiledarna gjorda av
Marianne Rundgren och Mats Knutsson. I utfrågningarna av de
borgerliga har de stora skattesänkningarna för höga inkomster inte
varit på tal. Om skattesänkningarna behandlats har de borgerliga bara
talat om skattelättnader för låginkomster. De i vänsterblocket har inte
påtalat de stora sänkningarna för höga inkomster.
Reinfeldt, m, fick frågan varför försämringarna av många slag föreslås och svarade, att de gjordes för att sänka skatterna för låginkomster. Det hade varit lämpligt att utfrågarna påpekat, att det mesta
av skattesänkningarna går till höga ikomster, men det nämndes inte.
I utfrågningen av Leijonborg, fp, behandlades inte alls skattelättnaderna.
Men bara en tredjedel av skattesänkningarna går till låg-och medelinkomster. Två tredjedelar eller 30 miljarder kr går till den övre hälften
av dem som får skattesänkningar, detta enligt riksdagens utredningstjänst, vars kalkyler finns på internet och som alliansen hänvisar till.
Försämringarna finansierar också skattesänkningarna på 30 miljarder till höginkomsterna. 30 är mycket pengar, fastighetsskatten ger 28
sägs det och enlig DN 4 sept 06 sid18 är sjukvårsbudgeten i Stockholms län 40 miljarder.

Dan Andersson LO anger i artikel i DN på sid 4 (4 sept) att tre
fjärdedelar av skattesänkningarna går till den övre hälften av dem som
får sänkningar.
I centerpartiets skatteförslag i vårbudgeten 05 gick 14% av
skattesänkningarna till den nedre halvan men Maud Olofsson påstod
att det mesta av sänkningarna skulle gå till låg-och medelinkomsster,
ett lögnaktigt påstående. Nu har c gått över till alliansens förslag där
2/3 eller 3/4 går till övre halvan.
Försämringar går bla ut över pensionärerna som kan räkna med
fördyringar för medicin och sjukvårskostnader på kanske en tusenlapp och högre bilförsäkring 98 kr per månad .
30 miljarder i skattesänkningar till höginkomsterna är onödiga och
det är anmärkningsvärt att alliansen undviker att tala om dessa sänkningar och vill få det till att sänkningarna mest går till låg- och medelinkomster.
Reinfeldt menar att alliansens förslag är bra för att få fler jobb,
men de föreslår inte borttagande av hela förmögenhetsskatten (ca 7
miljarder), något som enligt näringslivet är med det första näringslivet
vill och något som kan tyckas viktigare än att sänka inkomstskatterna
för de högsta inkomsterna.
Reinfeldt klagade över socialdemokraternas sätt att höja inkomstgränsen i a-kassan och han menade att det onödigtvis gynnar högre
inkomster, men själv föreslår han 30 miljarder skattesänkningar för de
högsta inkomsterna.
Persson och Reinfeldt hade duell i TV4 men skattesänkningarna
kom inte upp på något detaljerat sätt. Reinfeldt sa att försämringarna
av många slag gjordes för att man skulle kunna sänka skatterna för
låginkomster men han sa inget om skattesänkningarna på 30 miljarder
för höginkomster.
I debatten mellan dem i P1 fredag 8 sept kunde Reinfeldt inflika

alliansens "skattesänkningar för låginkomster."
Alliansens mörkläggning av skattesänkningarna för höga inkomster är
tecken på dålig moral som också kommer fram i folkpartiets intrång i
socialdemokraternas datornät.
I TV4 kl 20 onsd 13 sept frågade Guillou och Rosenberg
alliansens partiledare. Reinfeldt kunde flika in att alliansen sänkte
skatterna för låginkomster, men de stora sänkningarna för höga
inkomster kom inte fram.
På onsdag eftermiddag 13 sept var jag i valstugorna Strängnäs och
samtalade litet. Valarbetarna i socialdemokraternas stuga kände inte
till alliansens stora skattelättnader för de höga inkomsterna, 30
miljarder kr.
Jag bad om och fick partiernas valmanifest, (m) har inte eget, så där
fick jag med möda alliansens manifest. Där står: "För det första ...
Det handla om en stor inkomstskattereform, där tyngdpunkten ligger
på att minska tröskel-och marginalsatteeffekter för låg-och medelinkomsttagare. Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär skattesänkningar på minst 45 miljarder kr...." Det är mycket missvisande,
tyngdpunkten ligger på skattesänkningar för höga inkomster.
Centerpartiet skriver i sitt manifest: "Vårt jobbavdrag ger dig 1000
kr mer i plånboken varje månad, något som är viktigast för dig med
låga och vanliga inkomster." Partiet missleder. De med låga inkomster
får inte 1000 kr, men det mest missledande är, att partiet inte talar om
att det mesta av skattesänkningarna går till höga inkomster.
Fokpartiet skriver i sitt manifest inget om de höga skattesänkninganrna för höga inkomster, men propagerar för ännu mer skattesänkningar för dem: "Avskaffa värnskatten. Tillsätt en plattskatteutredning för ... beslut om en ännu plattare skatt."

I de två stora valdebatterna, i TV4 torsdag 14 sept kl 20 och i TV1
fredag 15 sept kl 20 (sändes även i radio P1) berördes inte de höga
skattesänkningarna för höga inkomster.
Efter valet sa Reinfeldt i Aktuellt 18 sept kl 21 på fråga om vad
som nu ska göras : Lättnader för låginkomsttagare. Och i Agenda i
TV2 18 sept: “Sänkta inkomstskatter för främst de som tjänar minst”

100 slag (m)ot välfärden.
Från www.socialdemokraterna.se 060913.

* mer än de samlade kostnaderna för all hälso- och sjukvård eller,
* mer än den totala kostnaden för alla anställda i landets kommuner.

Valet handlar om vilket samhälle du vill ha. Det står mellan två tydliga
alternativ. Nu när det går bra för svensk ekonomi vill vi se till att det
kommer alla till del. Vi vill satsa på välfärden, skolan och tandvården.
Moderaterna vill sänka skatten för de rikaste.

Vid moderatstämman i Örebro 2005 fattades följande beslut: "Den
offentliga sektorns skuldsättning bör reduceras och skattetrycket
sänkas till nivån i andra jämförbara industriländer”."

Genom hela valrörelsen har moderaterna dolt sin politiska agenda och
vad deras förslag betyder. Men om du granskar deras överenskommelser, förslag i riksdagen och olika program ser du vad det handlar
om.
Här presenterar vi 100 förslag moderaterna försöker dölja. Längst ned
kan du ladda ned rapporten med alla källhänvisningar.

100: 250 miljarder i skattesänkningar
Moderaterna vill sänka skatterna till samma nivå som resten av
Europa. En skattesänkning i den storleksordningen innebär 250
miljarder kronor mindre till vård, skola och omsorg. Det innebär att
var femte krona i den offentliga sektorn ska bort. Förslaget är
grunden för det systemskifte som moderaterna vill genomföra och
som kraftigt kommer att öka klyftorna i vårt samhälle. Grupp kommer
att ställas mot grupp; fattiga mot rika, sjuka mot friska och arbetslösa
mot dem som har jobb.
250 miljarder i skattesänkningar motsvarar en femtedel av vår välfärd,
eller:
* Mer än kostnaden för hela utbildningsväsendet, från förskola till
högskola, eller,

”I den offentliga debatten kan det framstå som om Reinfeldt är
ointresserad av att sänka skatterna. Det är fel. Han vill ha ned det
totala skattetrycket med bortåt en femtedel, från dagens dryga 50
procent till genomsnittet i EU som ligger på drygt 40 procent. – Jag
tycker inte att Sverige ska ligga högre än genomsnittet i EU, säger han
och kommer åter in på huvudbudskapet om mer arbete och mindre
bidrag” . (Fredrik Reinfeldt, Svenskar i Världen, nummer 1 2005.)
Fakta: Europas skattekvot är ungefär 40 procent av BNP . Skattekvoten i Sverige ligger i dag på drygt 50 procent av BNP . BNP är
drygt 2 500 miljarder och en minskning med 10 procentenheter
innebär alltså en skattesänkning i storleksordningen 250 miljarder.
99: Dyrare bredband
Idag kan den som installerar bredband i sin fastighet få en
skattereduktion med max 5 000 kr per bostad eller lokal. Detta gynnar
främst fastighetsägare i glest bebyggda områden. Moderaterna vill ta
bort reduktionen och på det sättet öka orättvisorna mellan olika
områden i landet.
Att se till att hela landet får vara med och ta del av den nya tekniken är
en viktig faktor för att möjliggöra för alla att följa med in i framtiden.
Skattereduktionen för bredbandsinstallationer är ett av många sätt att
underlätta denna utveckling. Den moderata politiken leder till ökade

klyftor och försämrar Sveriges chanser att stå sig väl i den internationella konkurrensen.
98: Avskaffad bibliotekslag
I Sverige finns en lag som garanterar att alla kommuner har bibliotek
som medborgarna kan använda sig av. Moderaterna vill ta bort denna
lag eftersom de tycker att ”bibliotekslagen är i dag onödig ”.
De svenska biblioteken spelar en viktig roll när det gäller att minska
de kulturella klyftorna mellan människor i vårt land. I moderaternas
Sverige finns inga garantier för att alla svenskar ska ha tillgång till
bibliotek där de kan låna böcker gratis. På det sättet ökar klyftorna
och orättvisorna mellan människor.
97: Skärpt arbetsvillkor i a-kassan
Moderaterna vill skärpa arbetsvillkoret i a-kassan från dagens krav på
arbete som är 70 timmar i månaden i 6 månader till minst 80 timmar
per månad i 6 månader för att få rätt till a-kassa.
Klyftorna kommer ytterligare att öka mellan de som har och de som
inte har ett arbete. Istället för att stötta den som har hamnat utanför
arbetsmarknaden till ett nytt jobb vill moderaterna sparka på arbetslösa. I ett läge när det går bra för Sverige är det då rimligt att försämra
för arbetslösa?
96: Föräldraförsäkringen kortas med fyra månader
Moderaterna vill korta föräldraförsäkringen från dagens 16 månader
till 12 månader. En månad med full ersättning och tre månader med
garantiersättning slopas. Moderaternas högerpolitik leder till att föräldrarna får mindre tid med sina barn och att barnfamiljers ekonomiska situation försämras. Moderaterna sparar pengar på våra barn - vår
framtid.

95: Moderaterna säger nej till utbyggnaden av landets högskolor
Moderaterna säger nej till utbyggnaden av högskolan med 17 500 nya
platser. Det gör att Sverige som enda industriland i världen skulle
minska andelen ungdomar som får en högre utbildning. Moderaterna
säger att de vill satsa på kvalitet istället för kvantitet. Men
Högskoleverkets utvärderingar visar att svensk högskoleutbildning
håller hög kvalitet i ett internationellt perspektiv. Om Sverige ska
kunna konkurrera i den globala ekonomin måste vi satsa på
utbildning, inte skära ned på den. Moderaternas motstånd mot
utbyggnaden av högskolan verkar vara ett försök att slå vakt om de
besuttnas privilegier.
Vi socialdemokrater fortsätter att bygga ut högskolan för att ge fler
ungdomar och nya grupper möjlighet till högre studier.
De senaste tio åren har vi gjort unikt stora satsningar på utbildningens
alla nivåer. Vi har satsat fem miljarder kronor på höjd kvalitet och
ökad lärartäthet i skolan samt tio miljarder kronor så att 140 000 fler
kan studera på högskolan.
94: Nej till 20 000 plusjobb inom bland annat vården och
omsorgen
Moderaterna och övriga borgerliga partier är överens om att sänka
insatserna till arbetsmarknadspolitiska åtgärder med cirka 10,9
miljarder kronor. I praktiken innebär det att cirka 100 000 färre får
tillgång till utbildning eller praktik som gör dem mer attraktiva på
arbetsmarknaden.
Vi socialdemokrater sätter kampen mot arbetslösheten främst. Vi kan
aldrig acceptera det slöseri av mänskliga och ekonomiska resurser

som arbetslöshet för med sig. Arbete är grunden för välfärd, välstånd,
tillhörighet och personlig utveckling. Vi tror inte på ett alternativ som
leder till att arbetstagare får en försvagad ställning på arbetsmarknaden genom försämrade ekonomiska villkor och sämre möjligheter
till utbildning och utveckling.
93: Dyrare läkarbesök
Moderaternas fokus när de pratar om sjuka är fusk och hårdare tag.
Att människor mår dåligt och faktiskt behöver sin sjukförsäkring som
de själva har betalat tycks inte spela någon roll för moderaterna.
Moderaterna vill finansiera skattesänkningar för dem som tjänar mest
genom att öka kostnaden för dem som är i behov av läkarvård och
medicin. Högkostnadsskyddet för patientbesök ska försämras från
dagens 900 kr till 1 500 kronor . Förslaget drabbar särskilt äldre
eftersom de oftare än andra grupper drabbas av kroniska sjukdomar
och då behöver söka vård.
Svensk sjukvård vilar på en lika enkel som genial grundtanke,
nämligen att den bästa tänkbara sjukvården ska ges till alla efter behov
och betalas av alla tillsammans. Den människa som är i störst behov
av vård ska också få den först. Så vill vi socialdemokrater att det ska
vara även i fortsättningen, men det vill uppenbarligen inte den
moderatstyrda högeralliansen. I socialdemokraternas Sverige ska alla
ha råd att gå till läkaren när man har behov av det. Så kommer det inte
att bli om moderaterna får bestämma.
92: Otrygga jobb
Många människor upplever att tryggheten på arbetsmarknaden
kraftigt har försämrats. Det har blivit svårare, speciellt för unga, att bli
erbjuden en fast tjänst. Många slussas runt mellan t.ex. projekt- och

visstidsanställningar. Det skapar otrygghet och benägenheten att ta
nya kliv i livet minskar.
Vi socialdemokrater vill därför öka tryggheten på arbetsmarknaden.
Fast jobb ska vara huvudregeln och möjligheten att visstidsanställa
människor begränsas. Moderaterna säger nej till socialdemokraternas
förslag om förbättringar för säsongsanställda och provanställda. De
föreslår istället tillsammans med högeralliansens förslag i en motsatt
riktning, nämligen förslag som ökar otryggheten. De vill införa flera
typer av visstidsanställningar som hindrar arbetstagare från att få den
trygghet som ett fast jobb ger.
91: Högre skatt för arbetslösa, sjuka, föräldralediga och för
pensionärer
Moderaterna vill införa en form av skatteavdrag för människor som
arbetar. Själva pratar de om att det ger cirka 1 000 kronor mer i
plånboken. Men de glömmer gärna att tala om att det föreslagna
skatteavdraget kommer att ätas upp av högre avgifter om man har bil,
behöver gå till läkare, köpa medicin eller är medlem i facket.
Dessutom omfattas inte arbetslösa, sjuka, föräldralediga eller pensionärer av skatteavdraget. Moderaterna vill alltså straffa de första tre
grupperna i dubbel bemärkelse dels genom kraftigt sänkta ersättningsnivåer dels genom att låta de betala högre skatt än andra.
Moderaterna tar heller ingen hänsyn till att pensionärer genom ett
långt arbetsliv bidragit till vårt samhälle och är väl förtjänta av sin
pension.
Vi socialdemokrater vill inte ha ett Sverige där klyftorna i samhället
ständigt ökar och där grupp hela tiden ställs mot grupp. De som har
barn mot dem som inte har barn, sjuka mot friska, arbetslösa mot dem

som har jobb, pensionärer mot löntagare. Moderaterna saknar en
politik för alla. I socialdemokraternas Sverige ska alla med.
90: Nej till fler lärare i skolan
Moderaterna har i sitt budgetförslag för 2006 föreslagit att bidraget
till fler anställda i skolan ska upphöra år 2006. Rätten till baskunskaper i skolan, som att läsa och skriva, har vi socialdemokrater alltid
kämpat för. Vi ser dock att undervisningen i basfär-digheter har halkat
efter. Det kan inte accepteras att eleverna går ur skolan utan goda
kunskaper i t.ex. svenska och matematik.
Läraren är elevens viktigaste resurs för att kunna uppnå målen i
skolan. Vi socialdemokrater har sedan det ekonomiska stålbadet
under 90-talet haft frågan om fler lärare i skolan högt upp på vår
dagordning. Vi ser tydligt att fler lärare i skolan också innebära fler
elever som går ut skolan med godkända betyg.
Under perioden 2001-2006 kommer 15 000 fler lärare och andra
specialister ha anställts i landets skolor och satsningen uppgår då till
fem miljarder kronor. Nu tas det sista steget, som för läsåret 20052006 innebär en miljard kronor och motsvarar 3 000 fler anställda.
89: Samma resurstilldelning till alla elever – oavsett behov
Moderaterna vill införa en statlig skolpeng . I och med detta går de
ifrån sin linje att politiken ska utgå från individen. I den moderata
skolan ska alla elever - avsett behov av hjälp och stöd - få samma
resurstilldelning. Det blir nämligen följden om en statlig skolpeng
införs. Moderaternas politik tar från elever med behov av stöd och ger
till elever som redan i dag klarar sig bra i skolan.
Vi socialdemokrater tycker att det är viktigt att satsa på god kvalitet i
skolan. Att finansiera skolan genom skolpeng främjar inte alla barns

rätt till en god utbildning. Skolpengen är ett system som inte tar den
individuella hänsynen som är så avgörande om skolans resurser ska
fördelas rättvist. Varför vill moderaterna öka klyftorna i skolan?
88: Sänkt dagpenning i a-kassan med 50 kronor
Vi kan alla förlora vårt jobb. Då är det bra att det finns ett skyddsnät
som fångar upp oss med hjälp av en väl utbyggd a-kassa. Det
motsätter sig moderaterna. Moderaterna föreslår sänkt dagpenning
redan från första dagen man är arbetslös. Dagpenningen sänks från
730 kronor till 680 kronor. De vill slopa tryggheten till förmån för
sänkta skatter, framför allt för de som tjänar mest. När moderaterna
sänker skatterna minskar vår gemensamma kassa och det blir mindre
pengar kvar till skolan och sjukvården. Då blir det också mindre
pengar kvar till att med hjälp av kompetenshöjande insatser se till att
fler människor får ett jobb. Det blir mindre pengar kvar till den som
blivit av med sitt arbete. Det skapar inte fler jobb - bara otrygga
människor.
Vi socialdemokrater vill inte ha ett Sverige där klyftorna i samhället
ständigt ökar och där grupp hela tiden ställs mot grupp. De som har
barn mot dem som inte har barn, sjuka mot friska, arbetslösa mot dem
som har jobb. Moderaterna saknar en politik för alla. I socialdemokraternas Sverige ska alla med.
87: Nej till nya idéer för ungdomarnas boende
En av de viktigaste frågorna för många unga är att få en möjlighet att
flytta hemifrån, att få en egen bostad. Samtidigt vet alla unga att detta
ofta är lättare sagt än gjort. Det är tvärtom ofta svårt att få in en första
fot på bostadsmarknaden.
Vi socialdemokrater har därför tillsatt en nationell bostadssamordnare
som under en treårsperiod ska ta fram konkreta förslag på saker som

kan göras för att underlätta för ungdomar att få ett eget boende.
Samordnaren ska kartlägga hinder för ungdomar att skaffa sig ett eget
boende. I uppdraget ingår att se över vad som behövs för att stimulera
omflyttning och därmed få igång flyttkedjor, där unga kan få bostäder
som någon annan flyttar ifrån.
Moderaterna är mot att det överhuvudtaget tillsätts någon samordnare
. På det sättet hindrar de nya idéer från att komma fram, och försvårar
för en politik som skulle underlätta det för Sveriges unga.
86: A-kassan ”smygsänks”
Att moderaterna går till val på sänkta ersättningsnivåer i våra
gemensamma trygghetsförsäkringar är väl känt. Det är de sjuka och
arbetslösa som ska betala borgerlighetens skattesänkningar för de
rika. Vad alla inte vet är att högeralliansens sänkning av ersättningarna
är större än vad som först syns.
Förutom att sänka själva ersättningsnivåerna vill de nämligen också
ändra beräkningsgrunden för hur hög ersättning ska vara. Moderaterna och högeralliansen vill beräkna ersättningsnivån på ett historisk
SGI, tolv månader tillbaka i tiden.
Genom att ändra beräkningsgrunden i de olika trygghetsförsäkringarna genomför högeralliansen med moderaterna i spetsen en
smygsänkning av ersättningen till de arbetslösa. Pengarna används
sedan till att sänka skatten, mest för de rika. Bara genom olika
försämringar i arbetslöshetsförsäkringen hoppas moderaterna kunna
skära 3,6 miljarder kronor årligen. På så sätt ökar klyftorna och
Sverige blir ett orättvisare samhälle.

85: Dyrare läkemedel med Apoteksavgift
För att betala skattesänkningar för dem som tjänar mest vill
moderaterna införa en expeditionsavgift på 25 kronor för varje recept
som hämtas ut på apoteket .
Många inte minst äldre lever idag med väldigt små marginaler. Det är
också de som allt som oftast är i behov av medicin. För dem kan en
extra avgift på 25 kronor per recept bli en tung börda att bära. Varför
ska pensionärerna få betala mer för sina läkemedel, bara för att
moderaterna ska få pengar till att sänka skatten för de rika?
En extra avgift på 25 kronor per expeditionstillfälle på apoteket
medför enligt moderaterna en besparing på 1,2 miljarder kronor år
2006 och kommande år.
84: Inför en ”bortre parentes” i sjukförsäkringen
Det är viktigt att våra gemensamma skattepengar går till dem som
verkligen behöver det. Därför måste fusk bekämpas inom trygghetssystem som a-kassa och sjukförsäkring. Moderaterna vill dock
dra detta ett steg längre. Efter sex månader vill de att alla sjukskrivna
ska prövas av försäkringskassan. Antingen är de då så sjuka att de får
fortsätta vara sjukskrivna, men med lägre ersättning. Eller så förs de
över till arbetslöshetsförsäkringen.
På så sätt införs en ”bortre parantes” i sjukförsäkringen. Vi socialdemokrater tror istället på rehabilitering och olika insatser för att
hjälpa människor tillbaka till arbetslivet. Med moderaternas förslag
tvingas istället sjuka ut i arbetslöshet. På så sätt ökar klyftorna och
orättvisorna i Sverige.

83: Återinför entréavgiften till museerna
Under de senaste fyra åren har ett stort antal statliga museer prövat på
att införa gratis inträde. Resultatet har blivit succéartat. Dels har
antalet besökare mångdubblats, dels har helt nya grupper tack vare
detta sökt sig till och kunnat ta del av vårt gemensamma kulturarv. Vi
socialdemokrater är stolta över denna politik och menar att det
egentligen är lika självklart att alla ska få gå gratis på museum som att
det är att vi går gratis på biblioteket.
Moderaterna och deras högerallians vill ta bort det fria inträdet för
vuxna på de statliga museerna om de vinner valet. Den moderata
kulturpolitiken går ut på att göra det dyrare att gå på museum. På så
sätt ökar klyftorna i Sverige och färre får ta del av det kulturarv som
finns samlat på våra statliga museer.

81: Privatiserad och dyrare trafikskadeförsäkring
Högeralliansen är överens om att ersättningar till trafikskadade
(inkomstbortfall) förs över från samhället till försäkringsbolagen.
Enligt beräkningar gjorda av försäkringsbolagen själva innebär detta
uppemot en fördubbling av avgiften eller en merkostnad på ca 2000
kronor om året för en bilägare .
Istället för att vi alla betalar tillsammans kommer alltså den enskilde
fordonsägaren att få betala själv. På det sättet blir det dyrare för
vanligt folk att ha bil. Skillnaderna mellan olika premier kommer
också att öka.
Ännu ett exempel på hur orättvisorna och klyftorna ökar i moderaternas Sverige.

82 Dyrare att vara med i a-kassan
Moderaterna vill minska de gemensamma subventionerna av
arbetslöshetsförsäkringen och på det göra det dyrare att vara med i akassan. På det sättet hoppas man att uppnå två saker. Dels spara in
pengar som kan användas för att sänka skatterna för de rika. Dels
tvinga fackföreningarna att gå med på sänkta löner och sämre
arbetsvillkor.

80: Avskaffat presstöd
Moderaterna föreslår nedskärningar i presstödet i storleksordningen
en halv miljard kronor om året . De vill att direktstödet till dagspressen helt ska avskaffas. Naturligtvis får sådana radikala besparingar konsekvenser för mångfalden på den svenska tidningsmarknaden. Många tidningar ute i landet kommer att behöva läggas ner och
många kommer att förlora sina jobb.

Moderaternas politik ökar alltså klyftorna på två sätt. Kostnaderna för
vanliga löntagare som redan idag har de minsta marginalerna ökar.
Men kanske ännu mer allvarligt är att det sätter press på lönerna i en
neråtgående spiral och försämrar arbetsvillkoren. I moderaternas
Sverige möts globaliseringen med lägre löner och sämre villkor för
vissa, medan andra får jättelika skattesänkningar.

Vi socialdemokrater vill att presstödet ska leva kvar. Det handlar om
att hela landet ska leva. Alla har rätt till lokala nyheter – för att det ska
garanteras behövs presstödet.
79: Nej till anställningsstöd för 34 000 personer
Moderaternas program för att minska arbetslösheten går ut på att
försvaga den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Moderaterna
bantar till exempel rejält på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna

och berövar därmed uppemot 100 000 fler chansen att vidareutvecklas. 100 000 färre får tillgång till utbildning eller praktik som
gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Anställningsstödet är en
del i arbetsmarknadspolitiken och ger 34 000 människor chans att
komma in på arbetsmarknaden. Det vill moderaterna avskaffa .
Vi socialdemokrater sätter kampen mot arbetslösheten främst. Vi tror
inte på ett alternativ som leder till att arbetstagare får en försvagad
ställning på arbetsmarknaden genom försämrade ekonomiska villkor
och sämre möjligheter till utbildning och utveckling.
Våra satsningar på fler jobb, i kombination med en välskött ekonomi,
börjar ge resultat. Arbetslösheten är på väg ned, fler jobb finns att
söka och fler människor har också fått ett fast jobb. Sedan 1994 har
300 000 jobb skapats och nya jobb skapas nu varje dag i en rasande
takt.
Gemensamt betalar vi skatt, var och en efter förmåga. Gemensamt får
vi del av trygghet och välfärd, var och en efter behov. Så vill vi
socialdemokrater att det ska förbli samtidigt som vi fortsätter att arbeta
för bättre villkor och minskade klyftor.
78: Avskaffa förmögenhetsskatten
Moderaternas mål är att sänka skatterna med en femtedel d.v.s. 250
miljarder kronor. Detta säger Fredrik Reinfeldt själv i tidningen
Svenskar i Världen, nummer 1, 2005. Bland annat vill moderaterna
och deras högerallians avskaffa förmögenhetsskatten under nästa
mandatperiod . På sikt ska även värnskatten avskaffas. Skatter som
betalas av dem som tjänar mest i vårt land.

Moderaternas mål om 250 miljarder kronor i skattesänkningar
innebär att var femte välfärdskrona ska bort. Det innebär en urholkad
välfärd. Köerna i vården kommer att växa, poliserna kommer att bli
färre och utbildningen i skolan kommer inte att hålla lika hög kvalitet
som den gör idag. De som tjänar mycket lider inte av
skattesänkningarna då de kan köpa sig den utbildning eller vård som
de behöver. De som inte är lika lyckligt lottade kommer inte att ha
samma förutsättningar i moderaternas Sverige.
I vårt Sverige ska alla med. Nu när det går så bra för Sverige vill vi
utveckla den gemensamma välfärden och satsa mer på t.ex.
äldreomsorgen och tandvården. Vi tror på en gemensamt finansierad
välfärd där vi alla bidrar efter förmåga och får tillgång till den efter
behov.
77: Nej till rätt till heltid
Många, inte minst lågavlönade kvinnor och svenskar med utländsk
bakgrund, tvingas gå från det ena vikariatet till det andra. Sämst har de
behovsanställda som får rycka in med kort varsel och vars anställning
upphör när timmarna är fullgjorda. Moderaterna vill att detta
flackande och denna otrygghet ska fortsätta. De säger nej till rätt till
heltid .
Vi socialdemokrater menar att det inte får fortsätta så här. Antalet
otrygga anställningsformer måste minska och tillsvidareanställningarna öka. Lagstiftningen bör ses över för att öka de fackliga
organisationernas inflytande när bemanningsföretag anlitas, för att
motverka att bemanningsföretag dumpar anställningsvillkor. Normen
för anställningar ska vara heltid.

76: Avveckla räntebidragen utan att ersätta dem med något
annat
Högeralliansens övertro på marknaden förklarar deras brist på bostadspolitik. De vill spara 2,2 miljarder kronor på att avskaffa räntebidrag, investeringsbidrag och investeringsstimulanser. Incitament
som bidrar till att öka nybyggnationen av bl.a. mindre lägenheter som
passar unga människor.
Boverket granskade nyligen den socialdemokratiska bostadspolitiken
i en rapport som heter Många mål – få medel. Boverket konstaterar att
70 procent av de bostäder som byggts med hjälp av de bostadspolitiska åtgärderna inte skulle ha kommit till stånd utan dessa
åtgärder. Varför vill moderaterna avveckla fungerande åtgärder som
leder till ökat byggande och kortare bostadsköer?
Moderaterna har en övertro på att marknaden ska justera priserna och
öka byggandet. Så länge det finns människor som köper dyra
bostadsrätter kommer det alltid att löna sig mest för byggföretagen att
bygga bostadsrätter istället för billiga och små hyresrätter. Vi
socialdemokrater tycker att det är viktigt att särskilt unga får chansen
till ett eget boende. Vi menar därför att särskilda åtgärder måste riktas
för att öka byggandet av små och billiga hyresrätter. Alla ska ha råd
med ett eget boende.
75: Ökade skillnader mellan stad och land
På samma sätt som moderaterna tycker att det är orättvist att fördela
pengar till arbetslösa och sjuka så tycker de även att det är orättvist att
fördela pengar mellan Sveriges rikare och svagare kommuner. Filippa
Reinfeldt, Fredrik Reinfeldts fru slåss t.ex. för att få behålla mer av
Täbys pengar i kommunen istället för att fördela dem till kommuner
med en sämre befolkningsutveckling och därmed ett sämre skatteunderlag.

Högeralliansen har enats om att begrava frågan inför valet då den är
för känslig. Främst för centerpartiet som tidigare alltid haft som paroll
att hela landet ska leva. Vi socialdemokrater håller däremot fast vid
den. Hela Sverige ska med inte bara Täby och andra rika kommuner.
74: Mindre pengar till svensk idrott genom slopat spelmonopol
Moderaterna tycker att det är fel att staten tar ett ansvar för att
spelindustrin inte ska slå mynt på utsatta personer. Som vanligt vill
moderaterna se en marknadslösning och bryr sig inte om effekterna
av en sådan lösning . Vi socialdemokrater tycker att samhället måste ta
ett ansvar för att begränsa spelindustrin och sätta upp ramar för hur de
får verka. Samtidigt går delar av spelindustrins vinster till ungdomsidrott och andra viktiga områden.
Moderaternas övertro på att marknaden löser allt slår igenom även på
detta område. Det är allvarligt inte bara för alla som faller offer för
spelmissbruk utan också för idrottsrörelsen som i år fick 1,5 miljarder
av överskottet. Idrottsrörelsen är för viktig för att man ska sätta deras
ekonomi på spel.
73: Förlorad rätt till högre studier senare i livet
Moderaterna och deras högerallians vill splittra upp gymnasieskolan i
en gammaldags studentexamen och en separat yrkes- och
lärlingsutbildning där eleverna inte uppnår behörighet till högskolan.
Moderaterna vill dela upp elever efter teoretiska och praktiska
kunskaper, det är helt enkelt inte meningen att alla ska ha möjligheten
att läsa vidare efter gymnasiet. Den borgerliga sorteringspolitiken
lyser igenom. Moderaterna möter framtiden med lägre kunskapskrav
och sänkta ambitioner.

Vi socialdemokrater har alltid kämpat för människans möjlighet att
lyckas oavsett bakgrund och grunden för lika förutsättningar börjar
redan i skolan. Alla skolor ska vara bra skolor och vi accepterar inte
att skillnaderna i resultat mellan skolor och inom skolor ökar. Därför
satsar vi mer resurser på de skolor som har svårast förutsättningar.
Lika chans kräver olika resurser.
72: Högre skatt för pensionärer
Pensionärer får inte del av moderaternas inkomstskattesänkningar.
Den moderatledda högeralliansen föreslår i sin gemensamma
budgetmotion ett jobbavdrag, d.v.s. skattesänkningar för dem som
arbetar. Jobbavdraget kommer inte pensionärer, föräldralediga,
arbetslösa, sjuka eller förtidspensionerade till del. Resultatet blir att
den som är pensionär ska betala betydligt högre skatt än vad en
löntagare gör på motsvarande inkomst. Moderaterna vill införa en
”pensionärsskatt”. De motiverar sitt förslag med att de vill att
människor ska arbeta mer. Men det är ju exakt vad pensionärerna har
gjort. De flesta har arbetat i hela sitt liv och förtjänar ett gott liv på
ålderns höst. Nu ska de helt plötsligt betala mer i skatt än löntagaren
med samma inkomst. Vi socialdemokrater ser ingen anledning till
varför de som har fått en välförtjänt pension ska behöva betala högre
skatt än andra.
71: Sänka biståndet med 8 miljarder
Internationell solidaritet handlar om människors vardag, om liv och
död. Moderaterna vill sänka biståndet till världens fattigaste med mer
än 8 miljarder kronor . Det är en fjärdedel av allt svenskt bistånd. Ska
moderaternas nedskärningar drabba satsningarna mot aids i Afrika,
stödet till mänskliga rättigheter i Mellanöstern eller hjälpen till
barnsoldater i Västafrika?

FN rekommenderar 0,7 procent av BNI som miniminivån för ett rikt
lands bistånd. En konkret siffra gör de rika ländernas solidaritetsvilja
tydlig och mätbar. Vi socialdemokrater tycker att Sverige ska fortsätta
vara en förebild och en stark röst för de fattigas rättigheter och ger
därför en procent av BNI i bistånd. Samtidigt vill vi öka
kvalitetskontrollen så att vi säkert vet att pengarna går till dem som
bäst behöver dem. Detta ställer inte moderaterna upp på.
70: Fördubbla längden på tidsbegränsade kontrakt
Moderaterna vill utöka möjligheten för företag att anställa personer
tillfälligt. De vill förlänga tillfälliga kontrakt från 12 månader till 24
månader . Detta gör det svårare för en arbetstagare att få ett hyreskontrakt, lån på banken och en trygg tillvaro.
Detta är bara en av många försämringar för arbetstagarna som
moderaterna vill genomföra. De gör det med förevändningen att det
ska skapa fler jobb men vi socialdemokrater vet att det går att skapa
jobb utan att försämra tryggheten för arbetstagarna. De senaste 10
åren har vi skapat 300 000 jobb och sysselsättningen fortsätter att öka
i landet.
Moderaterna har enbart arbetsgivarens bästa för ögonen och glömmer
bort de svårigheter som arbetstagaren utsätts för. Moderaterna
föreslår även stora försämringar för facklig organisering och gör det
dyrare för arbetstagare att vara medlemmar i ett fackförbund. De
stärker företagens ställning på arbetstagarens bekostnad. Det tror inte
vi socialdemokrater är den rätta vägen. Trygga människor vågar.
Genom att satsa på företagandet men också på utbildning och
forskning så skapar vi ett konkurrenskraftigt Sverige utan att nagga på
arbetstagarnas trygghet.

69: Avskaffa värnskatten
Moderaternas mål är att sänka skatterna med en femtedel d.v.s. 250
miljarder kronor. Detta säger Fredrik Reinfeldt själv i tidningen
Svenskar i Världen. Som ett steg på vägen mot detta mål vill
moderaterna och högeralliansen avskaffa värnskatten och förmögenhetsskatten . Det är skatter som betalas av dem som tjänar mest i vårt
land och som inbringar pengar till välfärden. Genom att avskaffa
dessa skatter minskar vår gemensamma kassa.
Moderaternas mål om 250 miljarder kronor i skattesänkningar
innebär att var femte välfärdskrona ska bort. Det leder till en urholkad
välfärd. Köerna i vården kommer att växa, poliserna kommer att blir
färre och utbildningen i skolan kommer inte att hålla lika hög kvalitet
som den gör idag. De som tjänar mycket lider inte av skattesänkningarna då de kan köpa sig den utbildning eller vård som de
behöver. De som inte är lika lyckligt lottade får däremot en starkt
försämrad livssituation.
I vårt Sverige ska alla med. Nu när det går så bra för Sverige vill vi
istället utveckla den gemensamma välfärden. Satsa mer på t.ex.
äldreomsorgen och tandvården. Vi tror på en gemensamt finansierad
välfärd där vi alla bidrar efter förmåga och får tillgång till den efter
behov.
68: Större barngrupper i förskolan
Vi socialdemokrater har satsat kraftigt på förskolan de senaste tio
åren. Vi har infört allmän avgiftsfri förskola för alla fyra- och
femåringar. Vi har etablerat förskolan som det första steget i det
livslånga lärandet med läroplan och hög andel förskollärare i
verksamheten. Och vi har gjort förskolan tillgänglig för fler genom
sänkta avgifter med hjälp av maxtaxan. Nu vill vi utveckla kvaliteten på

fritids genom att anställa 3000 fler fritidspedagoger och annan personal.
Moderaterna har sagt nej till förskolans läroplan. De har sagt nej till
rätten för arbetslösas och föräldraledigas barn att få gå i förskola. De
har sagt nej till allmän avgiftsfri förskola under 15 timmar i veckan för
fyra- och femåringar. De har sagt nej till maxtaxan. Nu säger
moderaterna nej till att rikta statliga resurser för att anställa 6 000 fler
förskollärare, barnskötare och annan personal. Därmed säger moderaterna nej till högre personaltäthet och nej till minskade barngrupper.
67: Läkarintyg från första sjukdagen
Högeralliansen har föreslagit sjukintyg från första sjukdagen . Det
skulle leda till att vårdköerna ökade lavinartat. Varje år inträffar 4
miljoner sjukdomstillfällen som hindrar folk att gå till arbetet. Det är
helt orimligt att sjuka i behov av vård ska få stå tillbaka för 4 miljoner
personer med migrän och maginfluensa som behöver ett sjukintyg.
Ska läkarna ägna sig åt administration istället för vård? Högeralliansen har lagt ett förslag som inte är förankrat i verkligheten och
som ger stora konsekvenser med stort lidande och längre köer i
vården som följd.
66: Moderaterna – lönesänkarpartiet
Den moderatledda högeralliansens förslag om kraftigt sänkt a-kassa
för den som blir arbetslös drabbar de som redan har det svårast. Den
som förlorat sitt jobb tvingas acceptera arbeten till en mycket lägre
lön. Det leder i förlängningen till en låglönemarknad som kommer att
pressa lönerna nedåt.
Den som blir uppsagd från sitt jobb och får 65 procent av sin tidigare
lön upp till ett tak om drygt 14 000 kronor (680 kronor/dag i 21

dagar) får en lön före skatt om cirka 9 300 kronor. Moderaterna vill
dessutom gå vidare och öppnar för att arbetslösa ska acceptera jobb
som understiger 80 procent av ersättningen från a-kassan. Det betyder
att man måste acceptera löner ned mot 7 500 kronor.

Hälso- och sjukvården är de är livsviktiga. En dålig video täcks av
garantin. Vilken garanti kan täcka upp för dålig hälso- och sjukvård?
Det handlar om vårt värde som människa. Vår möjlighet att delta på
lika villkor i samhället.

Vi kan alla råka ut för arbetslöshet, då tror vi socialdemokrater att det
är bra med ett skyddsnät som fångar upp oss. Det gör att ingen
behöver bjuda ut sin arbetskraft till underpriser i ren desperation. Det
håller lönerna uppe. Och det skapar trygga människor som vågar ta
klivet in i något nytt, bilda familj, köpa hus eller byta jobb.

64: Öka möjligheten att etablera religiösa privatskolor
Moderaterna och deras högerallians vill se fler religiösa friskolor och
förskolor . Med den politiken separeras barn i tidig ålder utifrån sina
föräldrars religiösa övertygelse. Vi socialdemokrater tror inte att det är
bra för varken barnen eller samhället med en sådan uppdelning. Barn
har rätt att möta andra barn och inte enbart möta den rådande
världsbilden i hemmet, på dagis och i skolan. Klyftorna måste
minskas - inte vidgas ytterligare.

65: Marknadsanpassning av hälso- och sjukvården
Den moderatledda högeralliansen vill att sjukvården ska konkurrensutsättas , bli en marknad bland andra marknader, där vårdgivare i kamp med varandra tävlar om att sälja vård till patienterna .
Konkurrens på en fri marknad brukar allmänt betraktas som en effektiv modell för att producera varor och tjänster. Marknaden utvecklar
sig själv, strävar ständigt efter ökad produktivitet och nya marknader.
Den moderatledda högeralliansen tycks mena att samma fördelar även
kan finnas inom välfärdssektorn. Men frågan är om hälso- och
sjukvården är som vilken vara som helst? Naturligtvis är så inte fallet.
När vi söker vård- och omsorg gör vi det ur ett underläge. Och vem
har möjlighet att uppträda som en rationell konsument när diagnosen
är blindtarmsinflammation eller cancer? Välfärdstjänster är komplexa.
De måste anpassas efter individens behov. En insats kan sällan
jämföras med en annan insats, inte ens om det rör sig om samma
sjukdom. Dessutom har vården flera dimensioner. Demensvård t.ex.
handlar inte bara om att hålla någon ren och mätt. Det handlar om
värdighet.

63: Sänkt ersättning för sjuka
Moderaterna vill sänka ersättningsnivån vid sjukdom från dagens 80
procent till 70 procent för alla som varit sjuka mer än 6 månader .
Diagnosen kan variera. Men det bryr sig inte moderaterna om. De
tycks tro att sjuka blir friskare om de får mindre i plånboken.
Vi socialdemokrater är övertygade om att trygga människor vågar.
Vågar satsa, vågar utvecklas och vågar möta utmaningar. När man blir
sjuk ska man känna sig trygg. Trygg nog att bo kvar, trygg nog att
låta barnen fortsätta spela fotboll. Vi vill att fler ska få ut 80 procent av
sin lön när man blir sjuk. Därför höjde vi taket i sjukförsäkringen den
1 juli i år.
62: Dyrare läkemedel med sämre högkostnadsskydd
Moderaterna vill ta pengar från de sjuka och ge till de friska. Och det
skäms de inte för. För moderaterna går skattesänkningar före
satsningar på välfärden. Moderaterna vill försämra högkostnads-

skyddet i läkemedelsförmånen. Idag betalar den som är i behov av
medicin bara hela läkemedelskostnaden upp till 1 800 kronor.
Moderaterna vill att den som behöver medicin ska betala hela
läkemedelskostnaden upp till 2 000 kronor per år . Dessutom vill de
lägga på en receptavgift på 25 kronor varje gång man ska hämta ut sin
medicin. På det sparar moderaterna 1,25 miljarder kronor per år .
Pengar som kan gå rakt ner i plånboken hos dem som redan har.
61: Sänkt föräldraförsäkring
Det föds fler barn än på länge i Sverige. Det tycker vi är glädjande.
Moderaterna tycks vilja förändra den utvecklingen. De vill att
föräldraförsäkringen ska sänkas från 80 procent till 75 procent .
Tydligen ska inte alla ha råd att bilda familj i moderaternas Sverige. Vi
socialdemokrater vill ha trygga barn för de är vår framtid – inte sämre
villkor för den som vill ha tillökning i familjen. Ingen tillväxt utan
växande barnmagar! Föräldraförsäkringen är en försäkring som var
och en som är föräldraledig har varit med och bidragit till. Vi vill ha
trygga barn för de är vår framtid – inte sämre villkor för den som vill
ha tillökning tillfamiljen.

finansiärer än landstinget. Det visar att de inte alls har något emot
blandad finansiering, med till exempel privata sjukförsäkringar, inom
den offentligt finansierade sjukvården. Det betyder att sjukhus utför
uppdrag åt den offentligt finansierade sjukvården och samtidigt utför
uppdrag åt privat försäkringsvård. Denna politik underlättar en stark
expansion av den privata försäkringsvärden och leder till en vård där
de som har pengar och försäkringar kan gå före dem med större
medicinska behov.
Det ställer vi socialdemokrater aldrig upp på. På våra skattefinansierade sjukhus ska det endast vara hälsotillståndet som avgör
hur och när du får vård – inte den egna plånbokens tjocklek.
59: Minska anslagen till vuxenutbildningen
Moderaterna vill kraftigt skära i det statliga stöd som möjliggör en
bred och tillgänglig vuxenutbildning. De vill minska platserna inom
den kommunala vuxenutbildningen med minst en tredjedel. Det
kommer att minska kompetensnivån i Sverige och hindra människor
från att komma tillbaka i arbete. Att påstå att vuxenutbildning är
förvaring av vuxna för att dölja arbetslöshet är föraktfullt och felaktigt.

60: Gräddfiler i sjukvården
Moderaterna säger att de vill ha en gemensamt finansierad sjukvård
för alla. Men den praktiska politiken leder till något helt annat.
Moderaterna har tydligt deklarerat att om de vinner valet så kommer
de att avskaffa den nya lagen som säkerställer vård på lika villkor. De
vill inte ha någon reglering alls. Landstingen ska kunna sälja ut alla
sjukhusbyggnader, även universitetssjukhusen och all verksamhet till
privata koncerner och bara bli beställare av vård.

För både företag och anställda blir det allt viktigare att personalen får
möjlighet att återkommande utveckla sin kompetens. Vi socialdemokrater vill öka möjligheterna till ett livslångt lärande och ett
utvecklande arbetsliv. Vi vill ge bättre möjligheter för studerande med
barn, därför har vi höjt studiebidraget för just dem. Vi säkrar en
omfattande vuxenutbildning genom särskilda statsbidrag och bra
studiestöd som kan rekrytera personer som har kort utbildning.

I Stockholms läns landsting vill moderaterna privatisera primärvård
och alla sjukhus. De vill tillåta att S:t Görans sjukhus har andra

58: Slopa kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Moderaterna anser att lagen om kommunernas bostadsförsörj-

ningsansvar kan slopas . Det tycker vi socialdemokrater är dåligt. Enligt lagen skall varje kommun vara skyldig att planera för bostadsförsörjningen i kommunen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Dessutom säger lagen att kommunen, om det behövs, ska upprätta en
bostadsförmedling. En kort lag med viktiga rättigheter för kommunernas invånare – precis vad moderaterna inte gillar och därför vill dem
avskaffa den.
57: Använda delar av biståndet till militära insatser
Moderaterna vill att en del av Sveriges bistånd ska gå till militära
insatser. Det har Fredrik Reinfeldt själv sagt . Det tycker vi är fel. Det
finns en tydlig internationell opinion som, högre än på länge, ropar att
världen måste bli mer rättvis. Moderaternas svar är, förutom att minska det svenska biståndet med 8 miljarder, att skicka soldater istället för
insatser som kan bygga upp samhällen och utveckla demokratin.
Vi når i år målet om en procent av BNI i bistånd, vi driver på i EU för
att förändra handelsregler och vi vågar, trots motstånd från bland
andra Bushregeringen, driva kvinnors rättigheter internationellt. Med
en moderatledd regering skulle Sverige ta av sig ledartröjan.
56: Ge företagarna vetorätt kring lagar som rör företagande
Moderaterna vill införa en instans som har till uppgift att kontrollera
så att inga nya lagar och regler införs som drabbar företag ”onödigt”
hårt. Visst är det viktigt att företagen har bra förutsättningar. Det har
vi länge arbetat hårt för. Men samhället ska vara till för medborgarna.
Demokratin är viktig. Om medborgarna och riksdagen vill ha nya och
bättre regler för t.ex. miljö eller säkerhet så tycker vi inte att företag
ska kunna hindra det. Varför ska företag ha rätt att överpröva demokratin?

Ett företagarråd som får i uppdrag att pröva demokratiska beslut så att
lagarna endast ska vara enkla för företagen, kan göra det svårt att få
igenom beslut som är bra för konsumenterna. Vem ska då föra
konsumenternas talan i riksdagen? Eller ska bara näringslivstoppar
kunna stoppa förslag?
55: Fastighetsskatten ska avskaffas
Moderaterna vill avskaffa fastighetsskatten . Fastighetsskatten är att
betrakta som en skatt på kapital. Totalt utgör skatt på kapital cirka 12
procent av de totala skatteintäkterna. Intäkterna för fastighetsskatten
beräknas 2006 till 28 miljarder kronor. Det är mycket pengar och
motsvarar mer än kostnaden för hela barnbidraget under ett år.
Vi socialdemokrater anser att fastighetsskatten behövs för att finansiera vår välfärd. Men vi fryser uttaget av fastighetsskatten och gör en
översyn av den i och med den stora skatteöversynen nästa mandatperiod. Med moderaterna och högeralliansen förslag på borttagande
av fastighetsskatten så kommer de som bor i lyxvillor och har höga
inkomster att tjäna mest på det.
54: Betyg ska sättas tidigare, d.v.s. sorteringsskolan förstärks
Högeralliansen vill särskilja eleverna i grundskolan i vinnare och
förlorare. Högeralliansen vill ha betyg i lägre åldrar. På den egna
hemsidan skrivet moderaterna så här om sin egen skolpolitik
”moderaterna (vill) utveckla det nationella provsystemet samt införa
betyg tidigare och i fler steg än vad som sker idag”
Men vår fråga till högeralliansen är, hur säger man till en elev som är
sju eller åtta år att betyget är på deras kunskaper och inte på dem som
personer? Tror högeralliansen att deras sorteringspolitik ger eleven
bättre baskunskaper?

Den 18/8 kunde vi läsa följande i Svenska Dagbladet ”En borgerlig
regering vill införa intagningsprov till profilklasser med teoretisk
inriktning. Bara de bästa eleverna ska få plats.” Deras konkreta förslag är att det från och med årskurs sju, ska vara tillåtet att använda
tester vid intagningen: elever med bäst resultat kommer in, medan de
som misslyckas med provet inte är välkomna. Högeralliansen visar än
en gång hur förtjusta de är i att sortera elever, att dela upp och
kategorisera.
Lika förutsättningar kräver olika resurser. Sverige har världens mest
jämlika skolsystem men det finns oroande tendenser till ökade klyftor
och ökad segregation. Därför är en av skolans största utmaningar i
framför allt storstäderna att minska den sociala och etniska
segregationen. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att kvaliteten
på utbildningen ska bero på vilken familj du föds i eller vilket
bostadsområde du växer upp i.
53: Svårare för studenter som blir arbetslösa
Idag är det möjligt för studenter att kvalificera sig för arbetslöshetsförsäkringen även som student. Moderaterna vill ta bort denna
möjlighet och avskaffa det så kallade ”studerandevillkoret” . De vill
också tillsammans med övriga partier i högeralliansen begränsa
möjligheten att ha sin arbetslöshetsersättning vilande – något som slår
på studenter som gått från arbete till studier.
Genom att försvåra för studenter att få arbetslöshetsersättning sparar
moderaterna pengar som används till skattesänkningar. De som
betalar priset blir ungdomar som vill utbilda sig för att bättre kunna
bidra till samhället. Det är en djupt orättvis politik som ökar klyftorna.

52: Nyordning för F-skattsedlar sätter arbetsrätt och kollektivavtal ur spel
Högeralliansen föreslår att F-skattsedlar ska tillåtas även om man bara
har sin tidigare arbetsgivare som uppdragsgivare . I praktiken innebär
det att arbetsrätten blir frivillig för arbetsgivarna. De kan säga att det
råder arbetsbrist och säga upp sin personal ena dagen för att nästa dag
plocka in samma personal, men då som egna företagare. En sådan
regeländring innebär också att kollektivavtalen blir frivilliga för
företagen, eftersom dessa avtal endast gäller anställda och inte
egenföretagare. Det betyder att anställningstrygghet och kollektivavtal
kan avskaffas över en natt.
51: Sänkt tak i sjukförsäkringen
Moderaterna och högeralliansen vill sänka taket i sjukförsäkringen .
De menar att fler kommer utnyttja försäkringen om ersättningen höjs.
Moderaterna skriver: ”Ersättningen i socialförsäkringssystemen spelar, som konstaterats, en viktig roll för hur mycket försäkringen
utnyttjas. ”
Vi socialdemokrater tycker inte att man ska straffa de som är sjuka för
att vissa fuskar. Alla ska inte straffas för att några felar. Vi tycker att
fler ska få ut 80 procent av sin lön när de blir sjuka. Därför har vi
fr.o.m. 1 juli höjt taket i sjukförsäkringen. I Sverige ska man inte
behöva teckna en privat sjukförsäkring för att kunna känna trygghet
om olyckan är framme.
Moderaternas politik leder åt rakt motsatta hållet. Om de vinner valet
kommer de att sänka taket så att färre får ut 80 procent. De vill också
sänka ersättningen i sjukpenningen från 80 till 75 procent efter sex
månaders sjukdom. Med moderaterna ökar klyftorna och Sverige blir
ett otryggare samhälle.

50: Nej till friåret
I januari 2005 införde regeringen möjligheten att ansöka om friår i
hela landet. Friåret innebär att en anställd kan ansöka om att vara ledig
från sitt arbete i tre till tolv månader om en arbetslös anställs som
vikarie. Under ledigheten får de friårslediga 85 procent av den
ersättning de skulle ha fått om de varit arbetslösa med aktivitetsstöd.

acceptans för en typ av låglönemarknad blir det lättare att öppna upp
för låglönejobb inom andra branscher.

Moderaterna säger nej till detta . I och med detta säger de också nej
till alla de människor som hittills fått in en fot på arbetsmarknaden
tack vare friåret. Med moderaternas politik blir det fler som hamnar i
utanförskap och sysslolöshet. På så sätt ökar klyftorna i Sverige.

47: Krav på kunskaper i svenska för medborgarskap
Moderaterna har under lång tid drivit kravet att invandrade svenskar
ska behöva genomgå någon typ av test för att kunna få svenskt medborgarskap. Signalen man sänder ut med en sådan politik är att det
behövs ett prov för att nya svenskar ska vilja integrera sig i det svenska samhället. Sverige delas upp i ett vi och ett dem, och klyftorna
ökar.

49: Betyg i fler steg – förstärkt sorteringsskola
Moderaternas huvudlinje i skolpolitiken är fler och tidigare betyg.
Partierna i högeralliansen är också överens om att de vill ha betyg i
lägre åldrar . Tror högeralliansen att deras sorteringspolitik ger eleven
bättre baskunskaper?
Genom att öka pressen redan på små barn skapar moderaterna en
sorteringsskola. Det handlar om att tidigt sålla agnarna från vetet.
Socialdemokraterna vill istället ha en sammanhållen skola där varje
barn ges möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Med
moderaternas politik ökar skillnaderna, redan mellan små barn.
48: Skatterabatt för de som har råd att köpa städhjälp
Moderaterna och deras högerallians vill ge personer som har råd att
anlita städhjälp i hemmet en skatterabatt . Istället för att använda
skattepengarna till att exempelvis anställa fler i hemtjänsten eller
barnomsorgen vill man alltså ge de som redan har det gott ställt
skatterabatt på städning, strykning eller tvättning. Syftet med avdraget
är också att öppna upp för en låglönemarknad. Kan man skapa

Med högeralliansens politik blir det bättre för dem som redan har
goda marginaler, och priset betalas av dem som har det tuffast att få
ekonomin att gå ihop. Det är en politik som leder till ökade klyftor.

Att kunna prata svenska är för oss socialdemokrater en förutsättning
för att kunna fungera fullt ut i det svenska samhället. Därför ska det
finnas bra språkutbildningar för nyanlända. En annan viktig del för att
känna tillhörighet och gemenskap är jobb. Har man ett jobb att gå till
känner man sig betydelsefull, man får social gemenskap med andra
arbetskamrater och lär sig på så sätt språket. Framför allt är känslan
av att kunna leva på sin egen lön väsentlig. Därför sätter vi socialdemokrater kampen mot arbetslösheten främst. Vi tror att jobben är
nyckeln till ökad integration. Det är bättre än test som bara skuldbelägger människor med utländsk bakgrund.
46: Smygsänkning av nivån i föräldraförsäkring
Att moderaterna går till val på sänkta ersättningsnivåer i de gemensamma försäkringarna är väl känt. Det är de sjuka och arbetslösa som
ska betala borgerlighetens skattesänkningar för de rika. Vad alla inte
vet är att högeralliansens sänkning av ersättningarna är större än vad
som först syns.

Förutom att sänka själva ersättningsnivåerna vill de nämligen också
ändra beräkningsgrunden för hur hög ersättning ska vara. På samma
sätt som moderaterna och högeralliansen vill ändra beräkningsgrunden för hur hög ersättning en person ska ha i sjukförsäkringen
(SGI) vill man också göra det i föräldraförsäkringen .
Genom att ändra beräkningsgrunden i de olika trygghetsförsäkringarna genomför högeralliansen med moderaterna i spetsen en
smygsänkning av ersättningen till föräldralediga småbarnsföräldrar.
Pengarna används sedan till att sänka skatten, mest för de rika. På så
sätt ökar klyftorna och Sverige blir ett orättvisare samhälle.
45: 100 000 fler i öppen arbetslöshet
Högeralliansen vill skära ned på arbetsmarknadspolitiken . I praktiken
innebär det att en stor del av de subventionerade anställningarna och
andra arbetsmarknadspolitiska insatser försvinner.
Högeralliansens förslag innebär att den som blir arbetslös får klara
sig på egen hand. Vi får då drygt 100 000 fler öppet arbetslösa.
Ungdomar drabbas särskilt hårt eftersom de ofta behöver extra stöd
för att få in en fot på arbetsmarknaden.
En aktiv arbetsmarknadspolitik har stor betydelse för såväl enskilda
individer som samhället.
Det som högeralliansen föraktfullt kallas ”AMS-jobb” är i själva
verket en viktig del i arbetet att slussa människor från arbetslöshet till
jobb. Självklart är arbetsmarknadspolitiska insatser aldrig ett mål i sig,
utan ett medel för att ge människor en möjlighet till arbete och egen
försörjning. Men med moderaternas politik försvinner detta verktyg
och mattan rycks undan under fötterna på tusentals arbetslösa.

44: Inga öronmärkta resurser till skolan
För oss socialdemokrater är det viktigt att alla barn och ungdomar i
hela Sverige ges likvärdiga förutsättningar att möta vuxenvärlden.
Under den senaste tioårsperioden har därför stora resurser satsats på
att höja kvaliteten i den svenska skolan. Moderaterna säger
konsekvent nej till riktade statliga satsningar på skolan. Ett exempel är
de så kallade Wärnerssonpengarna .
Moderaterna använder det kommunala självstyret som argument för
att säga nej till satsningar som gynnar barn och ungdomars skolgång
istället för kommunala skattesänkningar. Det är en politik som ökar
klyftorna mellan ungdomar i olika delar av landet.
43: Smygsänkning av sjukförsäkringen
Att moderaterna går till val på sänkta ersättningsnivåer i de gemensamma försäkringarna är väl känt. Det är de sjuka och arbetslösa som
ska betala borgerlighetens skattesänkningar för de rika. Vad alla inte
vet är att högeralliansens sänkning av ersättningarna är större än man
först ser.
Förutom att sänka själva ersättningsnivåerna vill moderaterna nämligen också ändra beräkningsgrunden för hur hög ersättning ska vara
(SGI) och hoppas på det sättet spara in hundratals miljoner.
Genom att ändra beräkningsgrunden i de olika trygghetsförsäkringarna genomför högeralliansen med moderaterna i spetsen en
smygsänkning av ersättningen till föräldralediga småbarnsföräldrar.
Pengarna används sedan till att sänka skatten, mest för de rika. På så
sätt ökar klyftorna och Sverige blir ett orättvisare land.

42: Inget stärkt lagstadgat kommunalt ansvar för bostadsförsörjningen
Fortfarande är det alltför svårt för många människor att få tag i ett bra
boende. Därför har vi socialdemokrater beslutat att bland annat skärpa
kraven på kommuner att upprätta planer för bostadsförsörjningen.
Huvudsyftet med detta är att garantera att det finns en långsiktighet i
bostadsbyggandet i hela landet. Men det fyller också en demokratisk
funktion, när det tvingar alla kommuner att föra en öppen diskussion
om frågor om boende och bostadsbrist.
Moderaterna är mot denna politik . De tycker det är detaljreglering att
ställa krav på alla kommuner att ha långsiktiga planer för sitt
bostadsbyggande. Men bostadspolitiken måste med nödvändighet
vara långsiktig för att vi inte ska låsa in framtidens svenskar på en
havererad bostadsmarknad.
41: Avskaffat bostadsbidrag för ungdomar under 29 år utan
barn
Moderaterna vill ta bort bostadsbidraget för ungdomar utan barn
under 29 år. Slopandet av bostadsbidrag till ungdomar drabbar en
grupp som redan har svårigheter med att få ekonomin att gå ihop. De
ungdomar som får bostadsbidrag har en mycket låg inkomst, är
studerande eller arbetslösa. Bostadsbidraget kan vara det som avgör
om de har möjlighet att flytta hemifrån eller inte.
För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet. En rättighet
som gäller för alla. Vi vill därför fortsätta att bygga nya bostäder, inte
minst hyresrätter, för att möta människors behov. Ungdomars och
äldres behov måste särskilt uppmärksammas.

40: Ökade regionala skillnader
Sverige är ett land med stora skillnader mellan olika landsändar. För
socialdemokraterna är det viktigt att politiken hjälper till så att alla
delar av landet får bästa möjligheter att lyckas efter sina egna
förutsättningar. Ett viktigt verktyg är den så kallade regionalpolitiken.
Moderaterna vill skära ner kraftigt på den svenska regionalpolitiken.
De har föreslagit nedskärningar i storleksordningen 500 miljoner för
2007 och hela 800 miljoner för 2008 . Samtidigt är de motståndare till
det kommunala utjämningssystemet som fördelar pengar från rika
kommuner till dem som inte har lika goda förutsättningar. Blir den
moderata politiken verklighet kommer vissa delar av vårt land få svårt
att leva vidare. För oss socialdemokrater är valet självklart – hela
landet ska med.
39: Minska anslagen till kulturinstitutioner
Vi socialdemokrater anser att en stark kultur kan bygga broar mellan
olika kulturer, den är en del av allmänbildningen och den berikar.
Därför finns kultur i olika former i hela landet som alla har tillgång till
oavsett storleken på plånboken Vi vill att det ska fortsätta vara så och
genomför satsningar på bland annat de fria grupperna, på filmen och
dansen och inte minst en jättelik satsning för att bevara vårt kulturarv
och samtidigt få in hundratals arbetslösa på arbetsmarknaden.
Synen på kulturen är avgrundsdjup mellan oss socialdemokrater och
moderaterna. De menar att folkbildningen ska vingklippas och
anslaget till bildningsorganisationerna minska med svindlande 300
miljoner kronor årligen .
Den moderata kulturkonservatismen innebär alltså att man säger nej
till den delen av kulturpolitiken som går ut på att kulturen ska vara

tillgänglig för fler. Vi tycker att kulturen ska vara till för alla. Vi vet
hur viktigt för ett samhälle gemensamma kultursatsningar kan vara
och är, vilken kraft det finns i nyårsrevyn, i amatörkulturen men även i
bidrag från professionella kulturskapare. Kulturen ska inte, som
moderaterna vill, finnas till bara för dem som kan betala.
38: Försvagad konsumentmakt med moderaterna
Kommunernas konsumentrådgivning bedriver en betydelsefull
verksamhet. För många kan det vara svårt att veta var man ska vända
sig om det är fel på en vara eller en tjänst. I kommunernas konsumentrådgivning finns expertis samlad för att kunna ge ett snabbt och
säkert svar på hur man som konsument kan gå vidare. Denna expertis
byggs inte upp på samma sätt i en ideell organisation.
En stark konsumentrådgivning behövs för att alla ska ha möjlighet till
stöd och råd vid t ex tvister. Med moderat politik är konsumentrådgivningen i fara. Det missgynnar främst låg- och medelinkomsttagare.
Vi socialdemokrater tror i stället att det är bra med en konsumentvägledning i varje kommun och verkar för att det genomförs, då det
ger kontinuitet och kunskap. En avvecklad konsumentrådgivning ökar
klyftorna mellan de som har det knapert och de som har gått om
pengar.
37: Dyrare att vara med i a-kassan
Egenfinansieringen i a-kassan ska enligt moderaterna höjas med 10
miljarder kronor, vilket enligt deras egna beräkningar kan innebära
höjda a-kasseavgifter med 300 kronor i månaden. Avgiften ska enligt
moderaterna också differentieras mellan olika branscher så att avgiften
särskilt höjs för dem som löper störst risk att bli arbetslösa.

Tryggheten ska alltså raseras för dem som behöver den mest.
Utöver det föreslår moderaterna att avdragsrätten för a-kassan slopas
vilket gör det ännu dyrare att vara med i a-kassan.
36: Vårdnadsbidrag på bekostnad av förskolornas kvalité
Att kunna kombinera föräldraskap med arbete eller studier är viktigt
för de flesta föräldrar. Att göra detta möjligt och samtidigt se till vad
som är bäst för barnet är kärnan i vår politik för barn och föräldrar.
Mot vår socialdemokratiska politik med en generös föräldraförsäkring, generella barnbidrag och en förskola av god kvalitet, ställs
ofta olika borgerliga varianter av vårdnadsbidrag.
Moderaterna vill införa ett vårdnadsbidrag som kraftigt skulle öka
klyftorna mellan våra barn men också mellan kvinnor och män.
Många - inte minst ensamstående mammor och pappor - skulle ha
mycket svårt att klara sig på en sådan inkomst som vårdnadsbidraget
skulle ge. Ett vårdnadsbidrag innebär stora nedskärningar inom
barnomsorg och föräldraförsäkring.
Inte minst medför vårdnadsbidraget också att traditionella könsroller
bevaras i stället för förändras. Därför ställer vi som socialdemokrater
oss inte bakom förslag om vårdnadsbidrag. Till skillnad från
moderaterna motsätter vi oss alla förslag som innebär att förskolan får
mindre resurser och därmed sämre kvalitet och att föräldraförsäkringen urholkas så att den för många ersätts av bidrag på
betydligt lägre nivåer än i dag.
35: Nej till vindkraft
Vindkraften är en viktig del i energiomställningen från olja till mer
miljövänlig elförsörjning och är energikälla med stor potential. För att

möjliggöra en utbyggnad av vindkraft har vi socialdemokrater gjort en
mängd insatser och försökt uppmuntra den starka utveckling som
sker. Vi har tillsatt en vindkraftsberedning och fyra regionala
vindkraftssamordnare. Vi har förlängt pilotstödet för vindkraften med
fem år med start 2008.
Moderaterna går helt motsatt väg. De tror att marknaden själv klarar
omställningen från fossila bränslen till miljövänliga alternativ. Som ett
led i denna tro avskaffar de miljöbonusen för den som satsar på
vindkraft. Moderatledaren har själv sagt att de inte finns några fula
energiformer. Det säger en hel del om moderaternas miljösyn.
34: Införa marknadshyror genom att hyrestaket avskaffas
Moderat bostadspolitik innebär en övertro på marknaden och en
ambition att helt skrota bostadspolitiken. Det är en tydlig linje.
Moderaternas politik innebär marknadshyror, utförsäljning av hyresrätter och nedskärningar i samhällets stöd till byggande.
En del av bostadspolitiken handlar om skapa trygghet för de
hyresgäster som bor hos privata hyresvärdar. Det sker genom ett s.k.
hyrestak. Bara i Stockholms, Göteborgs och Malmös innerstäder rör
det sig om 300 000 hushåll. Tar man bort hyrestaket ger det möjlighet
för privatvärdarna att saxa upp hyrorna till marknadshyresnivåer.
Moderaterna ger inga klara besked om hur de ser på hyrestaket.
Den moderata bostadspolitiken skulle rasera mycket av vår sociala
bostadspolitik och skulle leda till en kraftigt segregerad bostadsmarknad.
33: Moderaterna vill avskaffa var tredje studiecirkel
Moderaterna vill skära ned på folkbildningen. 300 miljoner kronor

räknar man med att spara på studieförbunden. Det skulle innebära att
var tredje cirkel måste läggas ned, var tredje deltagare sluta och var
tredje träff ställas in.
Dessutom sluter moderaterna inte upp bakom den fria och frivilliga
folkbildningen som idé. Moderaterna vill i stället att staten ska
bestämma vilka cirklar som ska komma till stånd. Men då faller hela
idén med att folkbildningen ska styras av deltagarnas egna behov och
ambitioner. Vad händer då med den unika pedagogiken? Vad händer
med folkbildningens möjligheter att söka upp grupper som annars
inte deltar i lärande? Hur påverkar det folkbildningens demokratiska
uppgift?
Vi socialdemokrater vill satsa på folkbildningen. Mer än 1,5 miljoner
kvinnor och män deltar varje år i studieförbundens verksamhet. Cirka
100 000 deltar på folkhögskolornas korta och långa kurser.
Folkbildningen har ett stort värde för det livslånga lärandet.
32: Avskaffad skatterabatt för hem-PC
Tillgång till information är i dagens samhälle en viktig del för att
hänga med i utvecklingen. Datorer och Internet har möjliggjort att vi
på bara på några sekunder kan ta reda på huvudstaden i Costa Rica,
Finlands nationalsång eller historien om vikingarna. Vi socialdemokrater vill att så många som möjligt ska kunna ta del av den här
möjligheten.
I ett modernt informationssamhälle måste varje medborgare få en
chans att utvecklas, delta i samhällslivet och bidra till tillväxten.
Hempc-reformen som infördes 1998 har ur det perspektivet varit en
viktig reform. Fast anställd personal har kunnat hyra en dator av sin
arbetsgivare utan att behöva skatta för detta.

I sin strävan att jaga finansiärer till skattesänkningar för dem som
redan har det gott ställt vill moderaterna helt avskaffa pc-reformen.
Att helt avveckla den leder med största sannolikhet till vidgade klyftor
mellan de som har och inte har.

arbeta fullt ut. Då är det viktigt att det finns en försäkring som alla är
anslutna till som gör att man garanteras trygghet.
Moderaterna delar inte den synen utan vill istället genomföra 250
miljarder kronor i skattesänkningar.

31: Dyrare vara med i facket
Moderaterna föreslår att kostnaderna för att vara med i facket ska öka
genom att man slopar rätten att göra avdrag för fackföreningsavgiften
i deklarationen. Idag betalar de allra flesta en fackföreningsavgift på
mellan 200 och 250 kronor i månaden beroende på vilken fackförening man tillhör. Den borgerliga skattehöjningen kommer alltså
att variera beroende på vilket förbund den enskilde tillhör. För många
innebär det att skatteuttaget kommer att öka med 600-750 kronor per
år. Effekten av en sådan fördyring kommer att påverka viljan att vara
fackligt ansluten och därmed rubba balansen mellan de fackliga
organisationerna och arbetsgivarna. Moderaternas förslag syftar till att
försvaga fackföreningsrörelsen och i förlängningen leder det till
sänkta löner.

Förtidspensionärer får betala ett högt pris när moderaterna stramar åt
vår gemensamma kassa. Det moderaterna sparar på de förtidspensionerade går rätt ner i plånboken hos dem som redan har pengar och
som klarar sig utan stöd av samhället.

30: Tillåta kommunerna att införa kommunal barnomsorgspeng på bekostnad av förskolornas kvalitet
Moderaterna vill införa en barnomsorgspeng. Ett sådant system tar
inte hänsyn till barnens individuella behov som är så avgörande om
barnomsorgens resurser ska fördelas rättvis. Därför säger vi
socialdemokrater nej till ett sådant system. Vi tycker att de barn som
har de största behoven också ska få störst del av resurserna. Med en
barnomsorgspeng riskerar klyftorna bland barnen och samhället att
öka.
29: Sämre ersättning för förtidspensionärer
Vi kan alla råka ut för sjukdom eller en olycka som gör att vi inte kan

• Moderaterna vill sänka sjukersättningen från 64 procent till 60
procent av den tidigare inkomsten.
• Moderaterna försämrar ålderspensionen för förtidspensionerade .
28: Utförsäljning av SBAB och dyrare bolån
Bolåneinstitutet SBAB, har sänkt svenskarnas bolånekostnader
genom att erbjuda lägre räntor och tvinga sina konkurrenter att följa
efter och kapa vinstmarginalerna. SBAB har dessutom minskat
svenskarnas bolånekostnader genom slopade bostadsrättstillägg och
topplån. Det är ett exempel på hur staten framgångsrikt och med låga
kostnader drivit ett bolag som främjat konkurrensen.
Moderaterna vill sälja ut SBAB tillsammans med en mängd andra
statliga bolag . Om SBAB köps upp av en av de svenska bankjättarna
försvinner en viktig påtryckare från marknaden och boräntorna kan
stiga igen. Varför vill moderaterna sälja ut ett statligt bolag som ger
fler svenskar den ekonomiska möjligheten att köpa ett eget boende?
27: Införa skolmognadsprov
Den moderatstyrda högeralliansen vill inrätta ett skolmognadsprov för
att bestämma när barn ska börja skolan . Detta är bara ett av alla

förslag högeralliansen lägger för att skapa en sorteringsskola. De vill
även ge betygsliknande omdömen till sjuåriga barn. Tror moderaterna
att en sjuåring kan skilja på kritik för vad den gör och vem dem är?
Förslaget innebär att barn redan i första årskurs ska graderas och
sorteras i förhållande till kamraterna i klassen.
Högeralliansen vill ha en skola med elittänkande, kortsiktiga vinstintressen och en tidig uppdelning av elever. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Skolan ska ge alla barn samma chans till
goda kunskaper: Skolan ska också vara tydlig med kraven och
förväntningarna och ge det stöd och den hjälp som varje elev behöver
för att nå målen. I socialdemokraternas Sverige sorteras inte eleverna
utan möts på den utvecklings- och kunskapsnivå som de befinner sig.
26: Marknaden får styra kulturutbudet
Alla anslag till institutioner och verksamheter som sprider kulturen till
flera skärs ned och tillgänglig kultur som bibliotek och museer görs
dyrare. Moderaterna vill återinföra entréavgiften till museerna, öppna
upp för avgifter på biblioteken och avskaffa var tredje studiecirkel .
De säger också nej till att landets nationalscener ska behöva uppträda
utanför Stockholm. Det viktigaste för moderaterna är att garantera att
kulturen bara finns till för dem som har råd. Kvar blir en elitkultur för
dem som kan betala för sig. Vi vill att kulturen ska finnas till för alla
och nå ut till så många som möjligt.
25: Avskaffa normen för socialbidrag
Moderaterna vill avskaffa riksnormen för socialbidrag så att
kommunerna själva kan anpassa nivån på bidraget till det kostnadsläge och andra förutsättningar som råder i den enskilda kommunen .
Detta öppnar upp för ett orättvist system där olika individer får olika
stort ekonomiskt bidrag beroende på var de är bosatta.

Detta förslag tillsammans med moderaternas förslag om att avskaffa
skatteutjämnings-systemet mellan fattigare och rikare kommuner gör
att medborgare i kommuner med ett sämre skatteunderlag får sämre
ersättning. Det är inte acceptabelt. Vi socialdemokrater vill ha ett starkt
och rättvist skydd för de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet.
Bidragsnivåerna ska inte sättas godtyckligt utifrån en kommuns
ekonomi utan utifrån vad personen behöver för att klara sig till dess
att de har möjlighet att försörja sig själva.
24: Investeringsstödet för hyresrätter slopas
Högeralliansens övertro på marknaden förklarar deras bristande
bostadspolitik. De vill spara 2,2 miljarder kronor på att avskaffa
räntebidrag, investeringsbidrag och investeringsstimulanser. Incitament som bidrar till att öka nybyggnationen av bl.a. mindre lägenheter
som passar unga människor.
Boverket granskade nyligen den socialdemokratiska bostadspolitiken
i en rapport som heter Många mål – få medel. Boverket konstaterar att
70 procent av de bostäder som byggts med hjälp av de
bostadspolitiska åtgärderna inte skulle ha kommit till stånd utan dessa
åtgärder. Varför vill moderaterna avveckla fungerande åtgärder som
leder till ökat byggande och kortare bostadsköer?
Moderaterna har en övertro på att marknaden ska justera priserna och
öka byggandet. Så länge det finns människor som köper dyra
bostadsrätter kommer det alltid att löna sig mest för byggföretagen att
bygga dem istället för billiga och små hyresrätter. Vi socialdemokrater
tycker att det är viktigt att särskilt unga får chansen till ett eget boende.
Vi menar att särskilda åtgärder måste riktas för att öka byggandet av
små och billiga hyresrätter. Alla ska ha råd med ett eget boende.

23: Total avsaknad av miljöpolitik
För moderaterna är miljöpolitiken en blind fläck. Allt de vill är att
skära ner kraftigt på den svenska miljöpolitiken och använda pengarna
till att sänka skatterna. Moderaterna vill sänka anslagen till
miljöpolitiken med över en miljard, till energipolitiken med över 300
miljoner och dessutom ta bort ett stort antal stöd för omställning till
ett miljövänligt samhälle som miljöbonusen för vindkraftsel och
skattenedsättningen för miljöförbättrande åtgärder i småhus.
Vi socialdemokrater vill se mer miljötänkande i politiken, inte mindre.
Vi tycker det är bra att Sverige satsar på att bryta oljeberoendet och
ställer om till förnyelsebara energikällor istället för att som
moderaterna fortsätta att satsa på olja och kärnkraft. Vi vill se ett grönt
folkhem. Tillsammans med miljövänner i Europa och världen vill vi
ytterligare skärpa kampen mot högerpolitik och miljöförstöring för ett
ekologiskt hållbart samhälle. Valet i höst handlar om vår framtid. Ska
Sverige fortsätta vara pådrivande i hållbarhetsfrågorna, eller ska vi
kasta miljöpolitiken på soptippen?
22: Skärpt skadestånd för föräldrar
Moderaterna tycker att man ska skärpa föräldrars skadeståndsansvar
för skador som deras barn orsakar. Anledningen är att de vill peka på
föräldrarnas ansvar för vad barnen gör och vart de befinner sig . Men
vad moderaterna inte förstår är att det inte främst är föräldrarna som
straffas av denna förändring utan även barnen.
Barn leker och olyckor inträffar. Föräldrar med låg inkomst och
kanske tydligast ensamstående föräldrar med svag ekonomi drabbas
på ett olyckligt sätt. Om familjens ekonomi försämras p.g.a. barnet
skapar det skuld som ett barn inte ska behöva bära.

Redan idag så finns en ansvarförsäkring där barnen har skadeståndsansvaret med en lägre gräns för vilket skadestånd de kan
åläggas. Familjens ansvarsförsäkring täcker i huvudsak dessa skadestånd. Det ökade skadeståndsansvar som moderaterna vill se står i
strid med huvudregeln inom svensk skadeståndsrätt som kräver
uppsåt eller vårdslöshet för att någon ska anses vara skadeståndsskyldig. När ska dålig uppfostran anses som uppsåt?
Moderaternas hårdare tag drabbar bara barnen på ett olyckligt sätt.
Det finns bättre sätt att undvika att olyckor uppstår. Vi socialdemokrater tror att en vettig sysselsättning för barn inom idrottsrörelsen och på fritidsgårdar är en bättre lösning. Sådana lösningar
hjälper såväl barn som samhället i stort.
21: Sänka ersättningsnivån i a-kassan till 65 procent efter 300
dagar
Den moderatledda högeralliansen föreslår att ersättningsnivån i akassan ska sänkas från 80 procent till 65 procent efter 300 dagar . Det
innebär att den som blir uppsagd från sitt jobb och får 65 procent av
sin tidigare lön upp till ett tak om drygt 14 000 kronor (680
kronor/dag i 21 dagar) får en lön före skatt om cirka 9 300 kronor.
Det tycker vi socialdemokrater är att sparka på någon som redan
ligger ned.
Vi kan alla råka ut för arbetslösheten, då tror vi att det är bra med ett
skyddsnät som fångar upp oss. Det gör att ingen behöver bjuda ut sin
arbetskraft till underpriser i ren desperation. Det håller lönerna uppe.
Och det skapar trygga människor som vågar ta klivet in i något nytt,
bilda familj, köpa hus eller byta jobb. Detta ställer inte moderaterna
upp på utan vill istället kraftigt försämra arbetslösas trygghet.

20: Avveckla det individuella programmet på gymnasiet
Den moderatstyrda högeralliansen vill lägga ner det individuella
programmet och tvinga kvar eleverna i grundskolan . Vi socialdemokraterna tycker att det är skolans ansvar att se till så att eleverna
kan följa sina jämnåriga kamrater genom skolgången.
De elever som behöver extra stöd och hjälp för att ta sig vidare till
gymnasiet ska få det och i de fall detta inte uppnås så ska det
individuella programmet vara bryggan över. På så sätt kan eleverna
följa sina jämnåriga kamrater vidare och samtidigt få det extra stödet.
Att tvinga kvar 17-18 åringar i grundskolan tror inte vi är en bra
lösning vare sig för dessa elever eller för eleverna på grundskolan.
19: Mindre pengar till idrottsrörelsen
Moderaterna vill avskaffa spelmonopolet. Som vanligt vill moderaterna se en marknadslösning som ska sköta allt och bryr sig inte om
effekterna av en sådan lösning . Vi socialdemokrater tycker att
samhället måste ta ett ansvar för att begränsa spelindustrin och sätta
upp ramar för hur de får verka. Samtidigt går delar av spelindustrins
vinster till ungdomsidrott och andra viktiga områden.
Moderaternas övertro på att marknaden löser allt slår igenom även på
detta område. Det är allvarligt inte bara för alla som faller offer för
spelmissbruk utan också för idrottsrörelsen som i år fick 1,5 miljarder
av överskottet. Idrottsrörelsen är för viktig för att man ska sätta deras
ekonomi på spel.
18: En bortre parentes i arbetslöshetsförsäkringen
Den moderatstyrda högeralliansen vill införa en bortre parentes i
arbetslöshetsförsäkringen så att den arbetslöse bara får arbetslöshetsersättning i 300 dagar. Efter 300 dagar får den arbetslöse istället

ett aktivitetsstöd på 65 procent av den tidigare lönen. Moderaterna
ägnar sig åt att bekämpa dem arbetslösa och inte arbetslösheten.
Vi socialdemokrater vill istället satsa på att ytterligare fler jobb skapas
och för de som drabbas av arbetslöshet så ska det finnas ett bra
skydd. Arbetslöshet kan drabba oss alla och då ska det finnas en
försäkring som går in och täcker upp för inkomstbortfallet. Vi tror
inte att hungriga vargar jagar bäst utan att trygga människor vågar. Vi
socialdemokrater bekämpar arbetslöshet inte de arbetslösa.
17: Minskat elevinflytandet på gymnasieskolan
Den borgerliga högeralliansen vill försämra gymnasieelevers
rättigheter till medbestämmande. De vill att bestämmelsen om elevstyrda gymnasier ska avskaffas .
Elevers rätt till inflytande i skolan finns inskrivet i skollagen. Även i
läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan behandlas elevers ansvar och inflytande. Inflytande och delaktighet i skolan
har en tydlig demokratiaspekt; om skolan ska kunna utbilda i
demokrati är det en förutsättning att skolan även arbetar demokratiskt.
Vi anser att ökat elevinflytande är viktigt för att öka trivseln i skolan,
men också elevernas ansvarskänsla. Elever som har inflytande över
sin skola tar också större ansvar.
Det är en självklarhet att ungdomar ska ha samma möjligheter som
andra i samhället att vara med och påverka utformningen av såväl
samhällets framtid som sin egen vardag. Därför har vi socialdemokrater uppmuntrat skapandet av nya arbetsformer som öppnar
för unga att vara med och påverka och förändra. Socialdemokraterna
ser positivt på utvecklingen av skolstyrelser, elevstyrda gymnasieskolor, lokala ungdomsråd, ungdomsfullmäktige och liknande

arbetsformer som ökar unga människors möjligheter att delta. Vi
arbetar också för att få in flera ungdomar i de beslutande församlingar
där vi finns representerade
16: Tillåta utförsäljning av samtliga offentliga sjukhus
Moderaterna har tydligt deklarerat att om de vinner valet så kommer
landstingen att kunna sälja ut alla sjukhusbyggnader, även universitetssjukhusen och akutsjukhus samt all verksamhet till privata
koncerner och bara bli beställare av vård. Därmed hotas grundtesen
vård på lika villkor.

15: Höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen
Den moderatledda högeralliansen höjer arbetsgivaravgiften för
småföretagen . De gör det genom att avskaffa den generella nedsättningen som idag gynnar just småföretagen. För ett företag med 2-3
anställda innebär försämringen att arbetsgivaravgiften ökar med drygt
37 000 kronor per år. Högeralliansen väljer istället att sänka
arbetsgivaravgiften för några utvalda tjänstebranscher.

I Stockholms läns landsting vill moderaterna privatisera hela
primärvården och alla sjukhus. De vill tillåta att S:t Görans sjukhus
har andra finansiärer än landstinget. Det visar att de inte alls har
något emot till exempel privata sjukförsäkringar, inom den offentligt
finansierade sjukvården.

Med högeralliansens förslag kommer alla företag inom industrin,
jordbruket, transportsektorn och detaljhandeln att få höjd arbetsgivaravgift. Höjningen motsvarar en försäljningsminskning på 700
000 kronor vid en vinstmarginal på 5 procent. Eftersom moderaterna
också säger nej till den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgiften
för de soloföretagare som anställer drabbas dessa småföretag dubbelt
upp. Vad moderaterna ger med den ena handen tar de med råge
tillbaka med den andra handen.

Det kommer att innebära att sjukhus utför uppdrag åt den offentligt
finansierade sjukvården och samtidigt utför uppdrag åt privat försäkringsvård. Denna politik underlättar en stark expansion av den privata
försäkringsvården och leder till en vård där de som har pengar och
försäkringar kan gå före dem med större medicinska behov.

14: Öppna upp för avgifter på biblioteken
Att alla, gammal som ung, bara ska kunna vandra in på ett bibliotek
och gratis ta del av böcker och annan kultur upprör tydligen
moderater. Moderaterna vill att biblioteken ska kunna ta betalt av dem
som vill läsa.

Svensk sjukvård vilar på en lika enkel som genial grundtanke,
nämligen att den bästa tänkbara sjukvården ska ges till alla efter behov
och betalas av alla tillsammans. Den människa som är i störst behov
av vård ska också få den först. Så vill vi socialdemokrater att det ska
vara även i fortsättningen, men det vill uppenbarligen inte den
moderatstyrda högeralliansen. I socialdemokraternas Sverige ska alla
ha råd att gå till läkaren när man har behov av det.

Biblioteken möjliggör för många som annars inte skulle ha råd att ta
del av information, kunskap och musik. Biblioteken är en plats där
nya kulturer kan mötas, där ung kan möta gammal - på så sätt ökar
förståelsen för varandra. Vi socialdemokrater tycker därför att det är
en rättvisefråga att alla medborgare ska ha tillgång till biblioteken. Att
alla på lika villkor ta del av all den kunskap som biblioteken
tillhandahåller i form av tidningar, fakta och skönlitteratur.

13: Nej till att landets nationalscener ska kunna uppträda
utanför Stockholm
Moderaterna tycker inte att landets nationalscener ska kunna uppträda
utanför Stockholm. Det viktigaste för moderaterna är att garantera att
kulturen bara finns till för dem som har råd. Det tycker vi är fel. Kvar
blir en elitkultur för dem som kan betala för sig. Vi vill att kulturen
ska finnas till för alla och nå ut till så många som möjligt. Alla ska
inte behöva flytta för att få tillgång till ett rikt kulturliv.
12: Investeringsstöd för byggande av studentbostäder försvinner
Vi socialdemokrater anser att möjligheten till en egen bostad är en
rättighet som ska gälla alla. Därför hade vi som mål att 120 000 fler
lägenheter skulle byggas under den här mandatperioden. Det målet
har vi med råge uppfyllt. Därför vet vi att ett sätt att öka byggandet är
en form av investeringsstöd som i praktiken innebär en sänkning av
byggmomsen från 25 till 6 procent.
Detta framgångsrecept för fler bostäder vill moderaterna slopa.
Investeringsstödet ska avskaffas. Istället vill de låta marknaden sköta
bostadsbyggandet och resultatet av det kommer att bli stora bostadsrätter som bara de rika har råd att flytta in i. En annan del i deras
bostadspolitik handlar om att studenter ska hyra in sig hos andra, det
är ingen politik för eget boende, det är en politik för boende hos
andra.
Ett tillräckligt byggande framöver kräver långsiktigt stabila spelregler
för finansieringen. Under kommande mandatperioden kommer vi
socialdemokrater presentera ett nytt förslag till bostadsfinansiering.
Under tiden förlängs de tillfälliga investeringsstöden för byggande av
hyresrätter fram t.o.m. 30 juni 2008. Vi vill att investeringsbidrag

fr.o.m. 1 januari 2007 även ska kunna beviljas till anordnande av
studentbostäder.
Rätten till ett boende är grundläggande i ett välfärdsland som Sverige.
Vi socialdemokrater tror att det kräver en aktiv bostadspolitik så att
även billiga bostäder och bostäder som är tillgängliga för
funktionshindrade eller äldre byggs. Vi socialdemokrater har under
den senaste mandatperioden tagit en rad initiativ för att stärka
bostaden som en social rättighet. En god ekonomi och bättre köpkraft
för hushållen har tillsammans med riktade investeringsstöd gjort att
byggandet av nya bostäder har ökat. Till skillnad från moderaterna vill
vi fortsätta föra en aktiv bostadspolitik.
11: Moderaterna vill lägga ner Konsumentverket
Konsumentverket är den myndighet som har till uppgift att förenkla
för konsumenten genom att bl.a. utarbeta tydliga riktlinjer för
företagarnas marknadsföring och utformning av varor, tjänster och
andra nyttigheter. Vi som handlar varor eller tjänster ska helt enkelt
veta vad vi köper. Konsumentverket förser oss med råd, jämförelser
och tips om hushållsekonomin.
Moderaterna vill lägga ner Konsumentverket.
Det kommer att
försvåra för oss konsumenter i sökandet efter en viss produkts
innehåll, priset eller leda till mer vilseledande reklam. De som lever på
marginalen drabbas givetvis hårdast. Många kanske saknar både tid
och kunskap för att ta till sig av krångliga regler eller svårtydd
prisinformation. Ett starkt konsumentskydd handlar om välfärd och
om lika förutsättningar. Konsumentverket är en del i det.
10: Ta bort obligatorisk märkning av varor
Moderaterna vill att all märkning av varor som anger om en vara t.ex.

är bra ur miljösynpunkt ska vara frivillig. Den märkning som idag är
obligatorisk är ursprungsmärkning av nötkött, ägg och honung samt
näringsdeklaration. Näringsdeklarationen är viktig inte minst för
allergiker, och det finns därför ett behov av obligatorisk märkning i
fråga om sådan märkning. All annan märkning är redan idag frivillig.
Moderaternas påpekande tycks säga något om deras inställning till
märkning överhuvudtaget. Moderaterna har beskrivit denna typ av
information till konsumenterna som ”hysteri”: ”Det finns dock risk
att konsumenterna missgynnas när hysterin avseende speciell etisk
märkning, jämställdhetsmärkning eller andra detaljmärkningar leder
till minskat utbud och ökade kostnader.”
För många människor – och för den delen även för många företag –
är inte etisk märkning en fråga om hysteri. Det är en fråga om vilka
värden man tycker är viktiga som företagare eller som konsument.
Man vill veta om arbetarna har haft skäliga villkor, man vill veta om
produkten gynnar miljön, man vill veta om företaget arbetar för det
man själv tycker är viktigt. På samma sätt kan märkning vara ett sätt
för företagen att profilera sig på områden som t.ex. miljö eller
jämställdhet.
9: Sänkt ersättning vid vård av sjukt barn
Vi socialdemokrater har nyligen höjt taket i föräldraförsäkringen så att
fler får ut 80 procent av sin lön när man är föräldraledig eller vårdar
sina barn. Om moderaterna vinner valet vill de spara 180 miljoner
genom att sänka det s.k. taket i den tillfälliga föräldrapenningen från
cirka 34 000 till 25 000 kronor i månaden.
Förslaget ligger i linje med moderaternas övriga politik. Stora
skattesänkningar ska genomföras på bekostnad av föräldrar, sjuka,

arbetslösa och inte minst pensionärer. Vi tycker att det är rättvis
politik att alla som bidrar till våra trygghetssystem också kan få ut en
större del av sin lön om man får barn, blir sjuk eller arbetslös. Därför
höjde vi taket i föräldraförsäkringen fr.o.m. 1 juli 2006.
8: Ta bort anslaget till ekologisk produktion
Moderaterna vill att anslaget till ekologisk produktion tas bort. I
samband med detta ska även bidrag till miljömärkning fasas ut.
Moderaterna vill alltså ta bort stödet till utvecklingen av den
produktion som ger konsumenterna möjlighet att handla denna typ av
varor och som därmed bidrar till hållbar utveckling: ekonomiskt,
ekologiskt och socialt. Det innebär också att allt stöd till ekologisk
märkning försvinner.
7: Inför en andra karensdag
Moderaterna vill att ytterligare en karensdag införs i sjukförsäkringen.
Det betyder två dagar utan ersättning om man t.ex. blir förkyld eller
drabbas av vinterkräksjukan.
6: Sänkt ersättningsnivå i a-kassan till 70 procent efter 200
dagar
Moderaterna vill tillsammans med övriga högeralliansen sänka ersättningen i a-kassan till 70 procent efter de första tvåhundra dagarna .
Målet med denna politik är att på sikt pressa ner lönerna. Arbetslösa
ska tvingas konkurrera med allt sämre villkor på arbetsmarknaden.
5: Nej till statlig bredbandspolitik
För oss socialdemokrater är det viktigt att alla människor ska kunna ta
del av den moderna teknikens möjligheter, inte minst eftersom
tillgången till modern IT-infrastruktur är viktig för tillväxt och företagande i de glesare befolkade delarna av Sverige. Därför genomför vi

socialdemokrater en satsning på över 5 miljarder för att bygga
bredband i alla delar av landet. Moderaterna säger helt nej till det
statliga bredbandsstödet .

procent av den tidigare inkomsten .
• Moderaterna försämrar inkomsten när de förtidspensionerade går i
ålderspension. Som mest blir ålderspensionen 20 procent lägre.

Med moderaternas politik ökar klyftorna mellan olika delar av landet
när tillgången till information försämras. Dessutom försämras
förutsättningarna för en hög tillväxt och nya jobb i framtiden.

2: Höjd arbetsgivaravgift för den gröna sektorn
Den moderatstyrda högeralliansen vill ta bort den nuvarande
nedsättningen av arbetsgivaravgiften för företag med färre än 10
anställda . Det är en högerpolitik som slår undan benen bl.a. för
småföretagen i den gröna sektorn och därmed ökar klyftorna mellan
stad och landsbygd. Dessa företag, som oftast har färre än 10
anställda, kommer att gå miste om den nuvarande nedsättningen av
arbetsgivaravgiften och får inte del av den föreslagna sänkningen av
arbetsgivaravgiften för tjänsteföretag. Detta kommer att drabba
småföretagen i den gröna sektorn hårt och leda till att jobben flyttar
från den gröna näringen i hela landet.

4: Privatisera Apoteket
Moderaterna vill privatisera Apoteket. Det får tre långtgående
konsekvenser. För det första kommer priserna att öka. När de andra
nordiska länderna slopade monopolen steg priserna. För det andra
kommer tillgängligheten av läkemedel i hela landet att försämras. Den
dyra offentliga subventioneringen av apotek i glesbygd är inte något
som privata aktörer kan tjäna pengar på. Och för det tredje ökar risken
för att läkemedel kan komma att behandlas på ett felaktigt sätt om man
släpper marknaden fri. För att läkemedel ska vara säkra att använda
måste de behandlas korrekt. Studier från andra länder där monopolet
har upphört visar att man t.ex. missat att förvara läkemedel i kyla
vilket är nödvändigt för kvalitetens skull.
Moderaternas förslag kommer att leda till ökade klyftor mellan olika
landsdelar och mellan människor
3: Sämre ålderspension för förtidspensionärer
Vi kan alla råka ut för sjukdom eller en olycka som gör att vi inte kan
arbeta fullt ut. Då är det viktigt att det finns en försäkring som alla är
anslutna till som gör att man garanteras trygghet.
Förtidspensionärer får betala ett högt pris när moderaterna stramar åt
vår gemensamma kassa.
• Moderaterna vill sänka sjukersättningen från 64 procent till 60

Den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgiften betyder ungefär
190 miljoner kronor/år för företagen inom de gröna näringarna. För
en enskild företagare kan det betyda upp till 37 000 kr per år – och
det kan betyda mycket för ett litet företag. Högeralliansens förslag
kan leda till att företag inom den gröna sektorn som planerar att
anställa någon drar sig för ett sådant beslut. Vi socialdemokrater vill
ha kvar den nuvarande nedsättningen av arbetsgivaravgiften för de här
företagen.
1: En moderat politik ger ökade samhällsklyftor
I 99 punkter små som stora, har vi här illustrerat vilket samhälle den
moderata politiken leder till. Ett hårdare, kallare och blåare Sverige
tonar upp sig när människor i allt större utsträckning tvingas leva på
marginalen och inte kan förvänta sig någon form av stöd från
samhället.

Allting tar sin utgångspunkt i de stora skattesänkningarna som
moderaterna vill genomföra. 250 miljarder kronor eller var femte
välfärdskrona ska bort. Oavsett hur man vrider och vänder på det får
det konsekvenser. I form av sämre vård, i form av färre poliser och i
form av sämre omsorg om våra barn och äldre. Den service vi är så
vana vid och nästan tar för givet kommer inom kort att sakta tyna bort
med moderaterna vid makten. Ensam är inte stark.
Vi socialdemokrater vill se ett annat samhälle, ett samhälle där vi
värnar och tar hand om varandra. Och vi ska vara stolta över vårt land.
Det är ordning och reda på ekonomin. Allt fler har ett jobb att gå till.
Vi har tillgång till bra sjukvård och omsorg. Vi är världens
barnvänligaste land. Men bra kan bli bättre. Vi vill att Sverige ska bli
världens bästa land att åldras till. Vi tror på idén om det gröna
folkhemmet. Kan Sverige gå i bräschen för miljövänliga alternativ blir
vi inte bara ett föregångsland utan ett land där de nya jobben kommer.
Och de maskor som fortfarande finns i välfärdsnätet vill vi sy igen.
Tillsammans är vi starka.
Ska vi ta steget in i framtiden tillsammans?

Allians för Sverige. 2006-08-23. Valmanifest 2006.
Nytt hopp för Sverige
Allians för Sverige vill skapa ett nytt hopp för Sverige. Tillsammans
med andra vill vi återskapa tron på framtiden och på Sverige som ett
framgångsrikt land.
Sverige ska vara öppet för förändringar men präglas av sammanhållning och trygghet i förändringen. Våra partier står för delvis skilda
traditioner, men förenas av gemensamma värderingar på centrala områden, som bildar en stabil grund för en ny regering.
Vi vill lägga grunden för en långsiktigt sund ekonomisk utveckling,
skapa utrymme för ökad välfärd, och öka makten för enskilda och
familjer i deras egen vardag, inte minst genom större möjligheter för
människor med låga eller normala inkomster att påverka sin situation
genom eget arbete.
Ge enskilda individer och familjer mer att säga till om
Människor ska ges möjligheter och förväntas ta ansvar, för sig själv
och för andra. I vårt Sverige står enskilda individer och familjer starka,
och har mer att säga till om.
Varje människas inneboende kraft tas till vara genom att var och en
får större möjligheter att påverka och förbättra sin livssituation.
Föräldrar ska ha den avgörande makten över det som rör deras barn,
och de som vill ska kunna tillbringa mer tid med sina barn. Unga ska
tas till vara som en välkommen kraft i skola och arbetsliv. Äldre ska
känna sig välkomna att jobba så länge lusten och viljan till arbete
finns. De människor som vill och kan bidra ska också vara välkomna
att bidra.
Trygghet och gemenskap i ett starkt civilt samhälle
Den solidaritet som uttrycks genom de offentliga välfärdssystemen

behöver kompletteras med ett samhälle som i högre grad präglas av
medmänsklighet, ansvarstagande och idealitet. Avgörande för människans känsla av mening och trygghet är att det finns starka sociala
band, inom familjen och till vänner, kollegor och människor i ens
omgivning. Ett livaktigt föreningsliv, forum för ideellt arbete, gott om
mötesplatser där människor kan samlas och föra samtal, utöva sin tro,
förkovra sig tillsammans med andra eller utöva sina fritidsintressen
spelar stor roll för värmen i ett samhälle, och för den tillit och trygghet
som ger människor möjligheter att växa.
Uppmuntra entreprenörer och företagsamma människor
Sveriges utveckling bygger på att människors företagsamhet och förmåga att skapa tas till vara. Det blir särskilt tydligt i vår syn på ekonomi och företagande, men gäller lika mycket inom vården, skolan
och den sociala omsorgen. Människors möjligheter att ta egna initiativ
och förändra sitt liv genom egna ansträngningar ska öka.
Vi vill främja initiativkraft i alla samhällssektorer, inte minst genom
att uppmuntra entreprenörskap och företagsamhet. Grunden för välfärden är ett klimat som uppmuntrar fler att omsätta sin idé i ett eget
företagande. Det grundläggande sambandet att företag ger jobb, och
att jobb ger välfärd, måste förtydligas.
Återupprätta arbetets värde
Ett meningsfullt arbete är viktigt för individens självbestämmande,
vår upplevelse av livskvalitet och delaktighet. Att ha ett arbete handlar
inte bara om att klara sin försörjning, utan handlar lika mycket om att
kunna känna trygghet och vara del av en arbetsgemenskap. Att känna
sig behövd väver trådar av trygghet mellan människor, och gör att
människor vågar ta eget ansvar och växa som människor. I dagens
Sverige får alltför många människor känslan av att deras insats inte
efterfrågas.

Det ska löna sig att arbeta och fler ska ges möjlighet att försörja sig
genom eget arbete. Den enskilt viktigaste uppgiften för en ny regering
är att skapa förutsättningar för fler jobb så att fler människor kan gå
från bidrag till eget arbete. Arbetslinjen och arbetets värde ska återupprättas.
Människor måste få ökad makt över sitt eget arbete och sin egen tid.
Både kvinnor och män ska kunna förena yrkesliv med ansvar för barn
och familj. Det handlar om lagar och regler, men också om att förändra attityder och synsätt för att ge människor möjlighet att påverka sin
egen vardag och skapa helhet och balans i livet.
Fokusera på kunskap, bildning och kultur
Bildning och utbildning är bland de viktigaste redskapen för att ge
varje människa möjlighet att förverkliga sina drömmar. Varje människa har rätt att få de kunskaper och värderingar som behövs för att
kunna fungera som medborgare, bidra i arbetslivet och utvecklas
genom ett livslångt lärande. All utbildning måste utgå från tilltron till
varje människas förmåga att lära. Både den som lär bäst i teorin och
den som lär bäst genom praktisk övning ska tas till vara.
En fri och obunden forskning och ett levande kulturliv är grunden
för det öppna samhället. Kulturen utvecklar det civila samhället och
håller det demokratiska samtalet levande, och bör präglas av mångfald,
öppenhet mot omvärlden och respekt för varje människas värde.
Återupprätta rättssamhället och öka tryggheten
Människor har rätt att känna trygghet i vardagen. Unga kvinnor ska
kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på
mörka vägar. Unga invandrarkillar ska kunna känna sig lika välkomna
som andra på krogar och uteställen.
Tidiga och tydliga insatser ska prägla rättssamhällets arbete med
unga människor som riskerar att halka in på en kriminell bana.

Föräldrar ska stödjas och deras ansvar för att förmedla normer till
sina barn tydliggöras. Det ger tryggare barn och förebygger brott. Ett
aktivt brottsförebyggande arbete är avgörande för att långsiktigt öka
tryggheten och minska brottsligheten i vårt samhälle. Rättstryggheten
för kvinnor och barn måste öka. Att bekämpa vardagsbrotten –
stölder, rån och misshandel – ska vara prioriterat. En tillgänglig polis i
hela landet är avgörande för att förhindra och utreda brott.
Prioritera trygghet och tillgänglighet i välfärden
Allians för Sverige vill förnya välfärden, och stärka den enskildes rätt
till fria val i alla delar av vården och omsorgen. Den som behöver vård
och omsorg ska kunna vara trygg i att välfärden finns när man behöver den. Personalens engagemang ska tas till vara, och patienternas
valfrihet öka. Välfärden ska vara gemensamt finansierad och fördelas
efter behov. Mångfalden av välfärdsproducenter måste öka. Trygghet,
tillgänglighet och en helhetssyn på patientens behov ska prioriteras i
vårdkedjans alla delar.
Individens möjligheter att göra egna fria val måste öka i alla delar av
den offentligt finansierade välfärden. Också den som är gammal eller
sjuk har rätt till ett fritt val, ett värdigt bemötande och en värdig vård,
inte minst i livets slutskede.
Ge kvinnor och män samma möjligheter
Jämställdhet och lika möjligheter är en angelägenhet för både kvinnor och män. Målet är att alla ska ha samma möjligheter till fria
livsval, och delat ansvar för att få vardagspusslet att gå ihop. Den
yttersta utgångspunkten är den grundläggande principen om alla
människors lika rätt och värde. Ingen människa ska behandlas sämre
än någon annan på grund av sitt kön.

Säkra en hållbar utveckling
Människan är beroende av en god fysisk miljö för att må bra.
Levande havsmiljö, tillgång till storstädernas gröna lungor liksom
landsbygdens öppna landskap ökar livskvaliteten och förbättrar människors hälsa. Vi har ett ansvar att bruka naturens rikedomar på ett
sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i balans till våra barn
och barnbarn. Marknadsekonomins institutioner, ekonomiska styrmedel, forskning och ny teknik är verktyg för att styra mot en hållbar
utveckling.

Ta vara på kraften i hela Sverige
Allians för Sverige tror på hela Sverige. Vårt land är ett land med
rika möjligheter, som kan tas till vara bättre än idag. Vi vill föra en
aktiv förnyelsepolitik som ger alla delar av landet möjligheter att växa
och utvecklas av egen kraft, snarare än att behöva lita på tillfälliga stöd
från statsmakten. Genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften i hela Sverige kan vi förbättra och förstärka tillväxtpotentialen i hela landet. Både den moderna landsbygden och dynamiska storstäder är viktiga för att ta till vara hela Sveriges möjligheter.

Värna det öppna samhället
Sverige ska vara ett öppet samhälle, där olikheter och mångfald
bejakas och där människor själva får fatta de avgörande besluten om
det som rör deras liv. Den mångfald som finns i vårt land berikar vårt
samhälle, genom människor med olika erfarenheter, härkomst och
kulturell och religiös identitet. Ett fritt och öppet meningsutbyte, och
respekt för den enskildes integritet är grundläggande värden i en
demokrati.

Sverige ska ta sitt globala ansvar
Sverige ska föra en aktiv utrikespolitik som tar sig an de globala
utmaningarna och väcker respekt i omvärlden. Sverige ska aktivt
arbeta för att centrala värden som ökad säkerhet, demokrati, frihet,
välstånd och en hållbar utveckling kommer alla till del i världen.
Allians för Sverige vill verka för ett fortsatt utvidgat EU som är
smalare men vassare och koncentrerar sig på färre och genuint
gränsöverskridande frågor. Vi ska bidra till att EU kan agera kraftfullt
och samordnat på den internationella scenen och ta sitt globala ansvar,
inte minst i kampen mot fattigdom och miljöhot.

Vitalisera demokratin
En vitaliserad demokrati förutsätter att makten utgår från människor
och att varje medborgare får ett avgörande inflytande över beslut som
rör den egna vardagen. De beslut som fattas gemensamt måste
respektera den enskildes fri och rättigheter. Ett förstärkt förtroende
för de demokratiska institutionerna förutsätter att makten på ett
oväldigt sätt.
För att värna om de statliga tjänstemännens professionalitet och den
unika svenska modellen, med självständiga myndigheter, reformeras
utnämningspolitiken. Öppenhet och tydlighet ska vara ledstjärnor i
detta arbete. Grundlagens krav på utnämningar efter ”förtjänst och
skicklighet” ska vara utgångspunkten för en sådan reform.

Fler i arbete
Vår ekonomiska politik bygger på våra gemensamma värderingar. En
fri ekonomi bygger på människors fria val och frivilliga samarbete.
Samhällets utveckling är beroende av människors vilja att arbeta,
förmåga att ta ansvar, att vara uppfinningsrika, företagsamma och
deras vilja att investera i framtiden. Människors möjligheter att ta egna
initiativ och förändra sitt liv med egna ansträngningar ska öka.
Bryt utanförskapet
Över en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. Trots

högkonjunktur råder det massarbetslöshet i Sverige. Inte i någon
högkonjunktur i modern tid har så många människor stått utanför
som idag. För unga människor är situationen särskilt problematisk,
ekonomiskt, socialt och hälsomässigt. Deras utanförskap riskerar, inte
minst eftersom det sker en uppgång bland förtidspensionärerna, att
leda till ett livslångt utanförskap.
Den utmaning utanförskapet innebär förstärks av den demografiska
utvecklingen. De närmaste decennierna kommer antalet äldre att öka
medan antalet i yrkesaktiv ålder inte blir fler. Att fler lever längre och
får vara friska allt längre är en stor vinst för samhället. Många kan nu
leva ett rikt liv på ålderns höst och förverkliga livsdrömmar som var
otänkbara för några decennier sedan. Men allt fler äldre kommer att
betyda att varje person i arbetsför ålder måste försörja allt fler.
Samtidigt kan efterfrågan på vård och omsorg komma att öka.
Fler jobb och fler företag
Ett program för fler jobb i hela Sverige måste göra det mer lönsamt
att arbeta och göra det enklare att anställa. Trösklarna in på arbetsmarknaden måste sänkas och en ökad arbetsinsats eller ett större
ansvarstagande belönas. Matchningen mellan arbetssökande och lediga platser måste förbättras. Det måste bli lättare att hitta rätt anställning och den som drabbas av arbetslöshet ska erbjudas breda vägar
tillbaka till arbete. Det måste också bli enklare att anställa. Höga
skatter, krångliga regler och omfattande åtaganden gör att arbetsgivare
drar sig för att anställa. Inte minst i den arbetskraftsintensiva tjänstesektorn är detta ett stort problem.
En politik för fler jobb måste bygga på att vi kan producera mer
effektivt. Det måste löna sig att utbilda sig, kunskapen måste få en
starkare ställning i skolan och företagarklimatet förbättras om sysselsättningen ska öka. Villkoren för små- och snabbväxande företag
måste förbättras. Bättre villkor för företagare och entreprenörer kan

bidra till en snabb sysselsättningstillväxt.
Sverige ska upprätthålla sitt välstånd. Vi ska inte konkurrera med
låga löner, utan genom att producera varor och tjänster med ett allt
högre värde. Hela samhället behöver kraftsamla kring en politik för att
utveckla ny kunskap. Människors möjlighet att utveckla och stärka sin
kompetens genom hela yrkeslivet är avgörande för Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen.
Genom att stärka den lokala och regionala konkurrenskraften, och
skapa bättre förutsättningar för investeringar och innovationer, kan vi
förbättra och förstärka tillväxtpotentialen i hela landet. Beslut som
påverkar möjligheterna att bedriva näringsverksamhet och skapar
tillväxt och nya jobb ska i betydligt högre grad fattas på lokal eller
regional nivå. Det behövs bl a ett ökat lokalt och regionalt ansvar för
EU:s regionalstöd, liksom en avbyråkratisering av beslutsprocessen
kring hur EU:s strukturfonder ska användas. Sverige måste på ett
bättre sätt tillvarata de resurser som distribueras genom fonder. Dessa
medel kan om de används rätt, stärka utvecklingskraften, inte minst i
länen i norra Sverige.
Tillgång till samhällsservice och väl fungerande kommunikationer
över hela landet är viktigt. Staten måste ta sitt ansvar för väl fungerande kommunikationer i alla delar av landet. Utöver nyinvesteringar
är det angeläget med ökade satsningar på underhåll av befintliga
sträckningar för att inte riskera gjorda investeringar. För att möjliggöra detta behöver nya finansieringslösningar utvecklas. Ett fungerande skatteutjämningssystem är viktigt för den lokala och regionala
nivåns möjligheter att erbjuda välfärd.
Allians för Sverige har presenterat ett brett program för att skapa fler
jobb och fler företag. Därmed säkras välfärden.
För det första föreslår vi reformer som gör det mer lönsamt att arbeta.
Det handlar om en stor inkomstskattereform, där tyngdpunkten ligger

på att minska tröskel- och marginaleffekterna för låg- och medelinkomsttagare. Ett särskilt jobbavdrag införs som innebär skattesänkningar på minst 45 miljarder kronor. I ett första steg sänks
inkomstskatterna med i storleksordningen 37 miljarder kronor under
2007. Det första steget är finansierat inom ramen för alliansens
gemensamma ekonomiska politik. Resterande del, som uppgår till ca
8 miljarder, genomförs i ett andra steg. Det andra steget är inte
finansierat inom ramen för alliansens ekonomiska politik och genomförandet är således beroende av att ett ekonomiskt utrymme
föreligger. Det är vår uppfattning att de reformer en alliansregering
avser att genomföra under 2007 kommer att påverka den ekonomiska
tillväxten och utvecklingen av sysselsättningen. Vår bedömning är att
det, när dessa tillväxt- och sysselsättningseffekter får genomslag i de
offentliga finanserna, kommer att finnas ett utrymme att genomföra
det andra steget 2008.
Därmed är det mindre sannolikt att behöva ta i anspråk ytterligare
åtgärder för att begränsa de offentliga utgifterna när det andra steget
genomförs. Det kan emellertid inte uteslutas att ytterligare åtgärder för
att minska de offentliga utgifterna blir nödvändiga. Det kan också bli
nödvändigt att andra reformer, som inte är direkt inriktade på att stärka
jobbprogrammet, genomförs i ett långsammare tempo.
De tillväxt- och sysselsättningseffekter som alliansens politik medför ska i första hand användas för att sänka inkomstskatterna för lågoch medelinkomsttagare. Alliansens jobbavdrag bidrar främst till att
minska trösklarna för människor att komma in på arbetsmarknaden.
Det är vår ambition att på sikt genomföra ytterligare skatteförändringar för låg- och medelinkomsttagare som bidrar till att det lönar sig
bättre för dem som redan arbetar att gå från deltid till heltid eller att ta
på sig mer ansvarsfulla arbetsuppgifter.
Arbetslinjen ska tydliggöras i arbetsmarknadspolitiken, arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Det är nu vår bedömning

att ersättningen i sjukförsäkringen också framgent kan bevaras på 80
procent av den tidigare inkomsten.
För det andra föreslår vi en rad reformer som gör det enklare och
mindre kostsamt att anställa. Vi vidgar möjligheterna till visstidsanställningar för att öppna bredare vägar in på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitiken effektiviseras genom att arbetsförmedlingsuppdraget öppnas för fler aktörer och genom att matchningen mellan
arbetssökande och lediga jobb förbättras. Nystartsjobb införs för att
ge en ny chans för dem som under lång tid varit arbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade eller socialbidragsberoende. Arbetsgivaravgifterna slopas för delar av tjänstesektorn och skattereduktion för
hushållstjänster införs. Svenska småföretagare är nyckeln till
att klara välfärden framöver.
För det tredje föreslår vi en rad åtgärder som förbättrar Sveriges
företagsklimat och gör det mer lönsamt att driva företag. Beskattningen av fåmansbolag, de s.k. 3:12- reglerna, reformeras ytterligare.
Förmögenhetsskatten avskaffas. Lättnader i form av uppskjuten reavinst och riskkapitalavdrag införs. Arbetsgivarnas sjuklöneansvar efter
andra sjukveckan avskaffas, förmånsrätten förbättras och ett statligt
kreditgarantisystem för små och medelstora företag införs. Den
sociala tryggheten för företagare förbättras, reglerna för skattetillägg
görs mer rättssäkra och kravet på flera uppdragsgivare för att få fskattesedel avskaffas. Regelbördan lättas. Vi är övertygade om att de
åtgärder vi föreslår för att förbättra företagsklimatet kommer att stimulera sysselsättningen och tillväxten. Därmed kommer också de offentliga finanserna att förstärkas. Det är vår uppfattning att ytterligare
åtgärder för att förbättra förutsättningarna för sysselsättning och tillväxt måste genomföras. Därför är såväl ytterligare sänkningar av
inkomstskatterna, t.ex. att avskaffa värnskatten, som förbättringar av

företagsbeskattningen och andra åtgärder för att stärka företagsklimatet angelägna.
Det är av avgörande vikt att upprätthålla uthålliga offentliga finanser.
Målet för finanspolitiken bör vara att minska den offentliga skuldsättningen. Under kommande mandatperiod ska de offentliga finanserna visa ett överskott på 2 procent av BNP i genomsnitt över konjunkturcykeln.
I Bankerydsuppgörelsen presenterades huvuddragen i det program
en Alliansregering avser att genomföra omedelbart efter ett regeringsskifte. Programmet finansieras fullt ut med förändringar i olika
utgifts- och intäktssystem. Bryts den starka ekonomiska utvecklingen
hotas jobben. Därför ska överskottsmål och utgiftstak försvaras.
Därför kommer varje reform under den kommande mandatperioden
att prövas mot vad samhällsekonomin tål och målet om full sysselsättning. Det måste inskärpas att utrymmet för ekonomiska reformer
under den kommande mandatperioden är beroende av den ekonomiska utvecklingen och av hur många som kommer tillbaka i arbete.
Det kan bli nödvändigt att skjuta på reformer eller att tillföra
ytterligare finansiering om den ekonomiska utvecklingen blir svagare
än väntat.
De reformer som Allians för Sverige enats om i detta valmanifest
uppgår, vid sidan av Bankerydsuppgörelsen såsom den presenterades
i den gemensamma ekonomiska vårmotionen, sammantaget till 27
miljarder kronor.

ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Därför minskar vi
kostnaderna för att anställa ungdomar, genom att halvera arbetsgivaravgifterna, exklusive ålderspensionsavgiften, för unga mellan 19-24
år. Denna skatterabatt kan användas tillsammans med våra andra
sänkningar av arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn och nystartsjobben.
Unga utan arbetslivserfarenhet behöver särskild coachning. Därför
föreslår vi att varje arbetssökande får en personlig coach. Så snart det
är möjligt upprättas ett kontrakt, en individuell handlingsplan, mellan
coachen och den arbetssökande.
Vi föreslår också en jobbgaranti för alla under 25 år efter 50 dagars
arbetslöshet. I jobbgarantin kan utbildning och praktik ingå. Jobbgarantin ersätter dagens kommunala ungdomsprogram och ungdomsgarantin.
Ungdomar ska få bra förutsättningar i livet genom en god utbildning
och yrkeserfarenhet. Var tredje skolungdom avbryter sina studier utan
godkända betyg. Skolan måste bli bättre på att låta eleverna utvecklas
utifrån sina förutsättningar och erbjuda fler utbildningsvägar. Då är
risken mindre att unga hamnar i utanförskap. Vi föreslår en modern
och flexibel lärlingsutbildning som kompletterar de studie- och yrkesförberedande programmen på gymnasiet. De yrkesförberedande programmenmåste också förbättras genom en praktikpeng som knyts till
ungdomar i dessa program så att företag som tar emot elever
kompenseras för handledning.

Jobbprogram för unga
Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige. Av alla länder i västvärlden
har endast Italien högre ungdomsarbetslöshet, mätt med jämförbara
mått. Det betyder att mer än var tredje ung människa har ingen eller
mycket svag anknytning till arbetsmarknaden.
Allians för Sverige satsar på ett jobbprogram som gör det lättare för

Inrätta ett Globaliseringsråd
Sverige står inför stora framtidsutmaningar. Globaliseringens tuffare
konkurrens innebär att risken för jobbflykt ökar. Den demografiska
utvecklingen innebär allt fler som behöver vård och omsorg, och en
allt mindre andel av befolkningen i arbetsför ålder.
Det politiska systemet måste förmå ta till sig och utveckla vårt land

utifrån de nya förutsättningarna. Ett globaliseringsråd bör tillsättas för
att ta sig an denna uppgift. Rådet ska bland annat bestå av företrädare
för regeringen, statsförvaltningen, fackförbund, näringsliv, kultur och
vetenskap. Representanterna bjuds in att delta i arbetet för att trygga
jobb och ge förutsättningar för fler nya jobb i Sverige. Statsministern
eller finansministern ska leda rådets arbete. Uppdraget ska vara att ge
underlag för en allsidig belysning och samhällsdebatt om de förändringar som Sverige möter, och behovet av att forma en modern och
flexibel arbetsmarknad som tryggar jobb och ger förutsättningar för
nya jobb och utvecklad välfärd i Sverige.
En avgörande faktor för att hantera globaliseringens och
demografins utmaningar är att förbättra integrationen och öka möjligheterna till rörlighet över gränserna. I detta avseende bör rådet dra
lärdomar av olika länders integrationsarbete utifrån ett brett perspektiv,
inrymmande även språkkunskapernas betydelse för medborgarskap
och värdet av en blandad arbetskrafts- och flyktinginvandring för att
underlätta en fungerande integration i Sverige. Ett förslag som ska
värderas är att införa ett green card-system för arbetskraftsinvandring
i Sverige.
Arbetet i globaliseringsrådet ska präglas av ett engagemang för
Sverige som ligger bortom partipolitikens ibland konfliktorienterade
och kortsiktiga hållning.

Avskaffa fastighetsskatten
Allians för Sverige vill avskaffa den statliga fastighetsskatten. Dess
konstruktion gör att den stiger på ett sätt som är omöjligt att förutse
och uppfattas som djupt orättvist.
I ett första steg, 2007, föreslår vi att taxeringsvärdena fryses. Vidare
införs ett tak i beskattningen för att kapa topparna i de områdena där
taxeringsvärdena ökat mest de senaste åren. Detta sker genom att

skatten på markvärdet begränsas till två kronor per kvadratmeter eller
maximalt 5000 kronor. För flerbostadshus ska taxeringsvärdena
frysas och skattesatsen sänkas med 0,1 procentenhet, från 0,5 % av
taxeringsvärdet till 0,4 %. Den särskilda schablonintäkt som belastar
bostadsrättsföreningar tas bort.
Efter 2007 vill vi ersätta den statliga fastighetsskatten med en låg
kommunal avgift. En mindre höjning av reavinstskatten kan också bli
aktuellt som en del av finansieringen. Ambitionen är att reformen
genomförs under 2008, men det kan komma att ta längre tid innan
reformen är slutförd. Ett slopande av den statliga fastighetsskatten
förutsätter en ansvarsfull finansiering och att ingen ska betala mer i
avgift än man gör idag i fastighetsskatt.

Lika möjligheter för kvinnor och män
Sverige framställs ofta som ett jämställt land, och jämfört med andra
länder har möjligheterna för svenska kvinnor blivit bättre. Men
fortfarande återstår mycket innan kvinnor och män på allvar har lika
möjligheter.
Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män är fortfarande stora,
och har dessvärre ökat de senaste åren. Låga löner tillsammans med
höga skatter för människor med låga och normala inkomster gör att
många kvinnor är beroende av bidrag för att få ekonomin att gå ihop.
Förmögenhetsskillnaderna mellan män och kvinnor är fortfarande
mycket stora, vilket dels beror på att män i större grad än kvinnor äger
och driver företag, och dels på att kvinnor fortfarande har huvudansvaret när barnen är små, och därmed yrkesarbetar en kortare tid av
livet. Många kvinnor diskrimineras enbart på grund av sitt kön, och
mäns våld mot kvinnor visar inga tecken på att minska. Bland dem
som befinner sig allra längst från arbetsmarknaden finns många
kvinnor med utländsk bakgrund.

Skillnaden i livslängd mellan fattiga och rika män utjämnas, men inte
bland kvinnor. Ofta är det ensamstående kvinnor, som sitter fast i
utanförskap, med små möjligheter att styra över sina egna liv. Därför
är det viktigt att arbete alltid lönar sig framför bidrag, att drivkrafter
för karriär skapas också för lågutbildade kvinnor och att alla ges
ökade möjligheter att påverka sin egen livssituation. Både kvinnor och
män måste ha möjlighet att leva på sin egen lön.
Ett välfärdssamhälle måste kännetecknas av goda levnadsvillkor för
alla på jämlika premisser. Kvinnor och män ska ha lika möjligheter att
utvecklas, vilket förutsätter frihet från system som konserverar
fördelningen av makt och resurser ut ett könsperspektiv. När män och
kvinnor finns med och delar makt och inflytande i alla delar av
samhällslivet, på alla nivåer, får vi ett bättre samhälle.
Den starka könssegregeringen av arbetsmarknaden måste brytas,
eftersom den innebär att kvinnors utvecklings- och karriärmöjligheter
begränsas. För att klara det måste attityder och värderingar förändras
så att traditionellt kvinnliga arbetsplatser, t.ex. inom vården, och traditionellt manliga arbetsplatser, t.ex. inom teknik och naturvetenskap,
öppnas upp för såväl män som kvinnor.
Både kvinnor och män ska kunna kombinera familjeliv med arbetsliv, och få vardagspusslet att gå ihop. Ingen ska tvingas välja bort barn
och familj på grund av bristen på trygga anställningar, en stelbent
familjepolitik, eller risken att missgynnas under graviditet och föräldraledighet. Föräldraskapet är en värdefull erfarenhet som bör värderas
som en merit. Lika villkor att kombinera yrkesliv och familjeliv förutsätter att familjerna själva får välja den barnomsorg som passar dem
bäst, och att möjligheterna att köpa tjänster som underlättar vardagen
förbättras genom sänkt skatt på hushållstjänster. All diskriminering på
grund av kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, ålder,
social position eller funktionshinder måste bekämpas.
Mer än varannan kvinna är anställd i den offentliga sektorn. Genom

att öka utrymmet för enskilda initiativ och eget företagande inom
välfärdsområdet får fler kvinnor möjlighet att starta företag, och fler
får chansen att bidra till nya arbetsformer som kan leda till bättre
kvalitet, både för patienter och anställda, och därmed också ökad
trivsel och lägre sjukskrivningstal bland kvinnor i offentlig sektor.
Med fler arbetsgivare att välja på läggs grunden för bättre arbetsvillkor
och bättre löneutveckling i offentlig sektor.
Många kvinnor jobbar i den snabbväxande tjänstesektorn, som
rymmer en stor potential för fler företagare. För att ta till vara den
potentialen vill vi riva de hinder som försvårar kvinnors företagande,
och ge tydliga förutsättningar som leder till att fler kvinnor tar steget
att starta eget. För tjänstesektorn som helhet är det viktigt att arbetskraftskostnaderna minskar.
Tillgången på kapital måste förbättras, inte minst för kvinnliga
företagare. Vi vill pröva möjligheten att införa kreditgarantier för lån
till företag, och inrätta etableringskonto, mikrolån och etableringsstipendier för att underlätta för kvinnor att utveckla sin affärsidé.
Dessutom vill vi stärka affärsrådgivningen och fortsatt satsa på
forskning kring kvinnors företagande.
Hot, misshandel och övergrepp är den värsta formen av maktmissbruk och förtryck. Att leva i rädsla för våld, eller i skuggan av
våld, begränsar många kvinnors och barns liv. Oavsett vem som hotar,
misshandlar, eller våldtar måste kvinnors frihet och trygghet säkras.
Att bekämpa hedersrelaterat våld och ge stöd åt dem som utsätts för
sådana brott är högprioriterat. Kunskap hos polis, rättsväsende och
sociala myndigheter måste öka kring dessa frågor så att insatser för
de utsatta kan sättas in itid. Hotade kvinnor ska skyddas. Den som
bryter mot besöksförbud ska kunna åläggas bära elektronisk fotboja.
Utsatta kvinnor ska inte av kostnadsskäl gå miste om den hjälp de
har rätt till. Den som vänder sig till polis, åklagare och domstol ska få
ett bra bemötande och en skyndsam prövning. Möjligheterna att

utkräva utdömt skadestånd ska förbättras. Attityder och normer som
låter mäns våld mot kvinnor fortgå måste bekämpas av oss alla, i vår
egen vardag.
En Alliansregering kommer att lägga fram en handlingsplan för att
minska våldet mot kvinnor. Den ska bland annat omfatta förbättrat
stöd till kvinnor som utsatts förvåldsbrott, behandling för män som
slår, insatser för att öka kunskaperna i polis- och domarkåren kring de
våldsbrott kvinnor utsätts för, ökad forskning kring mäns våld mot
kvinnor, förslag som kortar rättsprocessen, en översyn av stadsplaneringen för att öka kvinnors trygghet i sin närmiljö, och en översyn
av de regler som påverkar kvinnors utsatta ekonomiska situation.
Tidigare har Allians för Sverige presenterat ett framtidsprogram för
att öka kvinnors företagande och välfärdsjobb, med de insatser som
nämns ovan som underlättar och förbättrar kvinnors möjlighet att
starta och driva företag. Detta program finansierades av Allians för
Sveriges under våren 2006.

Ett Sverige för alla
Var femte person som bor i Sverige har utländsk bakgrund. Vi vill
leva i ett öppet samhälle som präglas av gemenskap och mångfald.
En genomgående linje i vår integrationspolitik är att riva hinder och
öppna möjligheter. Invandrare ska respekteras som individer och inte
betraktas som ett homogent kollektiv. Det behövs inte mer kontroll
eller lägre bidrag för just invandrare, utan en politik som frigör människors inneboende kraft. Det är en politik för större frihet, och för ett
samhälle som präglas av gemenskap och samhörighet, där ingen
grupp ställs åt sidan eller diskrimineras.
Den svenska integrationspolitiken har misslyckats. Alltför många
har alltför svårt att ta sig in i samhällslivet och på arbetsmarknaden.
Svenskundervisningen för nyanlända invandrare uppvisar dåliga

resultat, och många deltar inte i utbildningen. Klyftorna vidgas socialt
och ekonomiskt.
Sverige ska vara ett land av möjligheter för alla. De bästa vägarna till
integration är arbete och språkkunskaper. Vi vill förbättra integrationen på arbetsmarknaden och motverka diskriminering. Nystartsjobb ska gälla under de tre första åren i Sverige för dem som beviljats
uppehållstillstånd. Vi vill också öppna för ett system med lärlingsintroduktion.
Det är viktigt att invandrare erbjuds en god språkutbildning. Vi vill
öka valfriheten och ersätta dagens svenska för invandrare (SFI) med
en utbildningspeng där var och en själv kan välja utbildare.
Idag får endast 25 procent av de nyanlända flyktingarna sin
utbildning värderad och ännu färre har fått sin yrkeserfarenhet validerad efter två år i introduktion. Vi vill att ett enklare och mer ändamålsenligt alternativ ska kunna erbjudas genom allmänna tester på de
faktiska kunskaper som en viss person besitter. Också bedömningen
av praktiska yrkeskunskaper måste förbättras, t.ex. genom fristående
yrkesprov.
Det ska löna sig bättre att arbeta. Vi vill därför pröva möjligheten att
ta bort inkomstavräkningen under introduktionsfasen i Sverige. Vi vill
också pröva möjligheterna att införa någon form av jobb- och
utvecklingsgaranti där samhällsnyttigt arbete och utvecklande aktiviteter ska garanteras alla som under viss tid sökt socialbidrag.
För att sprida ägandet till fler, ge människor makt att förändra sin
situation och bryta boendesegregation behöver bostadsrättsombildning i storstädernas förorter underlättas, inte minst för de med låga
inkomster, vilket ger lägre boendekostnader och bättre boendeförvaltning. Vi ser hyresrätten som central för en flexibel bostadsmarknad och en väl fungerande arbetsmarknad och vill utveckla
hyresboendet också i framtiden.
Det är viktigt att tydliggöra och uppvärdera medborgarskapets

innebörd. Många kommuner har under senare år infört så kallade
medborgarskapsceremonier. Det är en utveckling som vi vill
uppmuntra.
Krafttag måste tas i kampen mot den etniska bortsorteringen på den
svenska arbetsmarknaden. Därför krävs en tydlig, effektiv och samlad
lagstiftning mot diskriminering. En gemensam ombudsmannaorganisation införs. En väg att minska risken för diskriminering i
arbetslivet är att använda ett anonymiserat anställningsförfarande. Vi
vill därför initiera ett brett försök med anonymiserade ansökningar
inom den offentliga sektorn.
Även om de allra flesta invandrare inte begår brott är andelen
brottslingar bland utlandsfödda dubbelt så stor som bland inrikes
födda. Det är ett socialt problem, som behöver tas på större allvar.
Utlandsfödda är överrepresenterade bland brottsoffren varför en
nedgång i brottsligheten har störst positiv effekt för invandrarna.
Huvudvägen att bekämpa brottslighet är alltid att undanröja sociala
orsaker.
Den nuvarande tillämpningen av regelverket kring utvisning vid brott
är vare sig enhetlig eller rättssäker. Vid allvarliga brott bör huvudregeln vara att utländska medborgare ska dömas till utvisning.

Kunskap och bildning
Utbildning spelar en huvudroll för Sveriges framtid. Skolan spelar
en avgörande roll för varje barns möjligheter i livet. Varje barn har rätt
att lära sig läsa, skriva och räkna och ges de verktyg och värderingar
som behövs för att utforska sin omvärld och möta samhällets krav.
Utbildningen ska utformas så att varje elevs förutsättningar kan
tillgodoses, och ju äldre eleverna blir, i desto större utsträckning ska
eleverna få fördjupa sig mot sina intresseområden. Folkbildningen har
historiskt spelat stor roll för Sverige.

Skolan ska ge elever och föräldrar stora möjligheter att välja en
utbildning som passar elevens behov och önskemål. Varje skola ska
ha möjlighet att skapa en egen profil och tillämpa ett eget arbetssätt.
Fristående skolor är en självklar del av det svenska skolväsendet.
Villkoren för de kommunala och fristående skolorna ska vara lika och
alla barn och föräldrar ska ha möjlighet att välja mellan olika skolformer. Tätare och förbättrade statliga utvärderingar ska genomföras
av varje skolas kvalitet.
Ge lärarna en nyckelroll
Lärarna gör ett utomordentligt jobb. Men alla skolor och alla
kommuner ger dem inte chansen att göra sitt bästa. Läraryrkets status
har tillåtits att sjunka, inte minst genom att många kommuner av ekonomiska skäl anställt personer utan rätt utbildning för att undervisa.
Lärarna har inte tillräckliga befogenheter för att kunna hålla ordning
och respekteras i klassrummet. Lärarutbildningen har försämrats kraftigt och speciallärarutbildningen har lagts ned. Vi vill återinföra
speciallärarutbildningen och ge resurser för fler speciallärare.
Därför är det inte förvånande att resultaten i svensk skola har
försämrats, och att svenska elevers resultat, från att ha varit i topp
internationellt, nu på sin höjd är medelmåttiga. En fjärdedel av
eleverna når inte grundskolans mål. En tredjedel av 20- åringarna har
inte nått gymnasiets mål.
Endast behöriga lärare ska få tillsvidareanställas och på sikt ska
endast behöriga lärare få sätta betyg. Lärare som har lärarutbildning
och utbildning i det ämne och den åldersgrupp som undervisningen
avser, ska räknas som behöriga lärare.
Föräldrars utbildningsnivå och utanförskap får inte tillåtas avgöra
barnens chanser att klara skolan. Det är en prioriterad uppgift att ge
skolan tillräckliga verktyg och resurser för att på ett bättre sätt än i dag
säkra att social bakgrund inte begränsar den enskildes livschanser.

Läsa-räkna-skriva-satsning
Skolan måste satsa mer på läsning och skrivning under de första
läsåren. Dessa baskunskaper är nödvändiga för att kunna ta till sig
kunskaper i andra skolämnen. Nationella mål och ett nationellt prov i
svenska ska införas i trean för att säkra att eleven får de kunskaper
han eller hon har rätt till. En särskild läsa-räkna-skrivasatsning ska
genomföras under de första skolåren.
Elever ska ha rätt att ta del av Sveriges och världens litteraturskatt.
Tydliga mål och betygskriterier i kursplanen i svenska bör införas,
som betonar vikten av en god läsförmåga. Att ta del av litteraturskatten
vidgar människors perspektiv.
Mot bakgrund av de utvärderingar som gjorts av elevers kunskapsutveckling i matematik och NO-ämnen behövs en särskild kraftsamling i just dessa ämnen.
Tidigt stöd för att nå kunskapsmålen
Ingen elev ska kunna halka efter utan att det uppmärksammas av
skolan. Därför ska betyg ges från år sex och skriftliga omdömen vara
tillåtna från första årskursen. Betyg bör ges i fler steg än idag för att
ge en mer rättvis bild av elevens kunskaper.
Varje elev har rätt till stöd så tidigt som möjligt, för att utvecklas
utifrån sina förutsättningar. Kraven på att skolan erbjuder individanpassat stöd i form av t ex speciallärare, sommarskola eller extra
undervisningstid i ett ämne ska skärpas. Den extra undervisningstiden
kan bestå av ett extra skolår. Ingen elev ska få lämna grundskolan
utan godkända kunskaper.
En särskilt utsatt grupp elever som sällan uppmärksammas är de
drygt 1 500 ungdomar som lämnar grundskolan utan betyg i något
ämne. Två av tre av dessa har svensk bakgrund, en av tre utländsk.
Ungdomar som inte avslutar grundskolan hamnar ofta i långvarigt
utanförskap. Därför måste varje ansträngning göras för att hjälpa

elever som saknar motivation, vill hoppa av skolan eller är allvarligt
skoltrötta. Det kan handla om hjälp att finna motivation, hjälp att
stärka sitt självförtroende eller om att forma individuellt anpassade
lösningar.
Vi vill öppna möjligheten för grundskoleelever som riskerar att hoppa av skolan att påbörja en introduktion för lärlingsutbildning redan i
den senare delen av grundskolan. Eleven får möjlighet att gå en
företagsförlagd praktisk yrkesutbildning i kombination med att eleven
läser in grundskolans ämnen i sin egen takt.
Arbetsro och trygghet i skolan
Alla har rätt till en trygg skolmiljö. Kränkningar ska aldrig
accepteras. Lärare och rektorer ska ha tydliga befogenheter i skollagen för att åstadkomma ordning och reda – t ex att omhänderta
störande föremål, visa ut en störande elev ut klassrummet, ge stökiga
elever kvarsittning, stänga av en elev tillfälligt eller flytta en stökig elev
permanent till en annan skola.
Skolk bör anmälas hem samma dag och ska skrivas in i elevernas
betyg. I utvecklingssamtal ska elevernas uppförande beröras. Sådan
information kan också ske i form av skriftliga omdömen.
Arbetet med skolans fastslagna värdegrund måste utvecklas och
stärkas. Lärare och skolledare ska ges verktyg och kunskap så att
kvaliteten i arbetet med värdegrunden kan stärkas och ge resultat i
form av en god skolmiljö. Skolans uppgift är att tillsammans med
föräldrarna få eleverna att förstå och respektera de etiska och
moraliska koder som gäller i samhället. Samarbetet mellan hem och
skola är viktigt.
Såväl skolans arbete med att ge eleverna kunskaper som arbetet med
värdegrunden ska utvärderas.

Ett gymnasium med fler utbildningsvägar
Gymnasiet ska innehålla tre inriktningar. Studieförberedande program ska premiera fördjupning i teoretiska ämnen och ge grundläggande högskolebehörighet. På yrkesförberedande program och
lärlingsutbildningar ska man fokusera på karaktärs- och yrkesämnen
och eleverna ska inte behöva läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet – om de inte vill. Kärnämnena ska ha
tydlig inriktning mot det yrke utbildningen avser. Elevernas valfrihet
att läsa ämnen och fördjupningskurser som är relevanta för utbildningen ska öka.
En modern och flexibel lärlingsutbildning ska införas. Mer än var
tredje elev vid de yrkesförberedande programmen får inte de 15
veckors arbetsplatsförlagt lärande som de har rätt till. För att öka
denna andel och göra det mer attraktivt för företag att ta emot elever
föreslår vi att företag som tar emot elever får en praktikpeng som ska
kompensera för den handledning som eleverna ska erhålla.
Stärk universitet och högskolor
Universitet och högskolor måste ges bättre möjligheter att utvecklas.
Lärartätheten och andelen disputerade lärare behöver öka.
Resurstilldelningssystemet ska premiera kvalitet i stället för kvantitet.
Resurserna ska inte i lika hög utsträckning som idag delas ut på
grundval av hur många studenter som godkänts. Det ska inte löna sig
att erbjuda kurser med låga krav. Kurser i högskolan ska hålla
akademisk nivå. Vi avser att göra en bred satsning på att förstärka
kvaliteten i den högre utbildningen. Vår prioritering är således högre
kvalitet framför att enbart bygga ut antalet platser. Förkunskaperna
ska höjas och betyg i gymnasieämnen som är relevanta för den sökta
utbildningen ska ges högre vikt än andra vid antagningen till högskolan.
De bästa forskarmiljöerna ska premieras, och universiteten ges större

frihet för att minska den politiska styrningen av forskningsanslagen.
Satsningar på forskning är investeringar i framtida välfärd. De
offentliga anslagen till forskning ska öka till 1 procent av BNP.
Därmed kan de direkta statliga anslagen till lärosätenas forskning öka.
Dessutom tar vi bort den statliga avgiften på externa anslag, den s.k.
”högskolemomsen”, vilket frigör resurser till lärosätenas forskning.
Vi vill stimulera donationer från privatpersoner och företag till ideella
organisationer och forskning. Därför vill vi pröva möjligheten till
avdragsrätt för detta.
Tidigare har Allians för Sverige presenterat följande satsningar;
nationella mål i svenska från år tre, en översyn av grundskolans mål,
att betyg ska ges tidigare och i fler steg, en översyn av betygskriterierna, en kvalitetsgranskning av varje skola vart tredje år,
förbättrade möjligheter till akademisk fortbildning för lärare, utökade
möjligheter för lärare att forska inom tjänsten, att underlätta och
komplettera utbildning för obehöriga lärare, införandet av en statligt
sanktionerad lärarauktorisation, ökade resurser till rektorsutbildningen, kunskapsspridning till alla skolor om forskningsbaserade
åtgärdsprogram mot mobbning och annan kränkande behandling, att
återge Hällboskolan och Ekeskolan status som specialskolor, ett
statligt ansvar för finansiering av elever med behov av specialskola,
samt att skapa ett riksgymnasium för elever med synskador och
ytterligare funktionshinder. Samtliga dessa reformer finansierades
våren 2006.
Trygg och tillgänglig vård och omsorg
Sverige står inför flera välfärdsutmaningar. Allt fler revor blottas och
välfärdens viktigaste områden urholkas. Hälso- och sjukvården
kämpar med långa köer, otillräckliga resurser och svårigheter att
rekrytera och behålla vårdpersonal. Patienter har små möjligheter att
välja vård, och välja bort vård som inte fungerar, och hävda sin rätt till

en god vård.
Rehabilitering och förebyggande åtgärder brister, vilket orsakar
lidande, vårdköer och stora kostnader. Vården och omsorgen brister
särskilt i att värna dem med störst behov och dem som inte alltid kan
föra sin egen talan – multisjuka, kroniskt sjuka, missbrukare,
funktionshindrade, psykiskt sjuka och personer i behov av vård i livets
slutskede.
Kombinationen av fler äldre och färre äldreboendeplatser innebär att
också mycket gamla personer och personer med stort omsorgsbehov
blir utan tillräcklig omsorg. Ensamhet och isolering bland dem som
nekas plats på äldreboende tilltar.
Förändringar som stärker patientens ställning och ökar tillgängligheten till vård och omsorg ska prioriteras. En förbättrad välfärd kräver
både kvalitetsförbättrande nytänkande, en mångfald av aktörer, stor
frihet för den enskilde i kombination med ett ekonomiskt resurstillskott – i första hand till äldreomsorgen och psykiatrin. En ny samlad patienträttighetslag är nödvändig och kommer att införas.
Flera av förslagen som presenteras nedan föreslogs och finansierades redan i Allians för Sveriges gemensamma ekonomiska motion,
våren 2006. Det gäller förslag om förstärkt vårdgaranti, en fritt
valreform för äldre, kvalitetshöjande och mångfaldsskapande insatser i
vården, psykiatrisatsningen, och den förbättrade rehabiliteringen. Till
detta för vi nu ett antal nya reformer för att förstärka tryggheten
och tillgängligheten i vården och omsorgen.
Valfrihet och vård i tid
Patienten ska ha rätt att välja såväl läkare eller annan vårdgivare,
vårdenhet som tidpunkt för behandling. Vårdgivare ska ha en
skyldighet att upplysa patienten om var i landet det är kortast kö och
erbjuda vård där. Om det fria vårdvalet utnyttjas innan vårdgarantitiden löpt ut får patienten själv stå för extrakostnader i form av rese-

kostnader etc. Skyldigheten att informera om rätten till det fria
vårdvalet är särskilt viktigt för patienter som har svårigheter att
inhämta information på egen hand. Ett fritt vårdval sätter tryck på det
egna landstinget att korta kötiderna samtidigt som hela landets
vårdkapacitet kan användas bättre.
För att få till stånd en vårdgaranti värd namnet tillför Allians för
Sverige mer resurser än regeringen till den nationella vårdgarantin.
Den ”puckel” som vårdköerna utgör bör betas av med hjälp av detta
resurstillskott. Patienterna ska ges laglig rätt att gå till alternativ
vårdgivare om garantitiden inte kan hållas, så länge behandlingen
omfattas av det offentliga vårdåtagandet. Landstinget ska då stå för
extra kostnader i form av kostnader för resor och liknande. Med fler
alternativa vårdgivare kommer det att finnas verkliga valmöjligheter för
de patienter som står i kö. En nyckelfaktor för mer tillgänglig och
bättre vård är att förbättra primärvården och öka läkarnas tid att vårda
patienter .
Högre kvalitet
Kvaliteten måste höjas genom att hälso- och sjukvården jämför sina
prestationer och systematiskt drar lärdom av misstag och framgångar.
Öppna kvalitetsjämförelser med rapportskyldighet införs för vårdenheter och äldreboenden. En oberoende granskningsmyndighet inrättas
och vårdens ersättningssystem utvecklas så att de premierar god vård,
effektivitet och en helhetssyn på patientens behov. En åtgärdsplan för
mätning av kvalitet och rankning inom hälso- och sjukvården behöver
utformas i samarbete mellan stat och landsting. Vårdens IT-infrastruktur ska förbättras och en nationell standard för informationsöverföring inom vård och omsorg utvecklas.
För äldre och multisjuka med ett stort och sammansatt vårdbehov
behövs mer av helhetssyn och patientfokus. I dag hamnar många
patienter mellan stolarna, eftersom ingen enskild aktör förmår ta

helhetsansvar för patienternas behov. Allians för Sverige vill ge
patienten möjlighet att välja en fast vårdkontakt som vårdar eller vid
behov lotsar patienten genom vårdkedjan. Ersättningssystemen ska
premiera läkare, eller annan vårdpersonal, som tar helhetsansvar.
Mångfald i vården
Fler aktörer ska uppmuntras att bidra till en utveckling av vårdkvalitet och effektivitet. Vårdpersonalens kompetens och hängivenhet
ska tas till vara. Anställda i vården ska kunna ta över en verksamhet
och ha rätt att förbereda avknoppning på arbetstid. I ett första skede
bör en personalgrupp kunna ta över driften av en verksamhet utan
föregående upphandling. Därför inrättas ett avknoppningsstöd och en
startlag för mångfald i vården stiftas. Lika villkor ska gälla för privata,
ideella, kooperativa och offentliga aktörer.
Bättre rehabilitering
Möjligheten att komma tillbaka till arbetslivet måste öka genom
aktiva, snabba och sammansatta rehabiliteringsinsatser. Rätten till
rehabilitering ska lagfästas och skyldigheten att delta preciseras.
Försäkringskassan ska erbjuda alla sjukskrivna en personlig koordinator och ha en skyldighet att genomföra en rehabiliteringsutredning
inom fyra veckor. Samtidigt tas arbetsgivarnas ansvar att genomföra
rehabiliteringsutredningen bort. Samarbetet mellan olika huvudmän
måste förbättras och den finansiella samordningen göras flexibel och
kunna anpassas efter lokala förhållanden.
Utveckla äldreomsorgen och de äldres sjukvård
Alla ska garanteras en trygg och värdig äldreomsorg. Därför tillför vi
resurser till kommunerna för att förbättra det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet i äldreomsorgen. Brukarna ska ges
mer inflytande, vilket ger en mer lyhörd offentligt finansierad äldre-

omsorg. Ett Fritt Val, efter biståndsbedömning, ska införas för särskilt
boende och hemtjänstinsatser.
Hälso- och sjukvården för äldre måste utvecklas och specialistkunskaper i geriatrik stärkas. Samarbetet mellan olika huvudmän
måste utökas så att inte fler ramlar mellan stolarna. De anhöriga –
som idag tar ett allt större ansvar för de äldres behov av vård och
omsorg – ska få bättre stöd, tydliggjort i lag.
Värdighetsgaranti för äldreomsorgen
Äldreomsorgen måste bedrivas på ett sätt som visar respekt för
människovärdet. Ingen ska behöva dö i ensamhet. Att få komma ut i
friska luften och få en grundläggande personlig hygien måste vara en
självklarhet.
Vi vill att miniminivåer införs, som aldrig får underskridas, för de
insatser som ges inom äldreomsorgen. Därför införs en värdighetsgaranti, som tydliggör och gör det lättare att följa upp vad som utlovas
inom äldreomsorgen. Värdighetsgarantin ska bestå av enkla och
konkreta punkter som redovisar för den vårdbehövande, personalen,
anhöriga och beslutsfattare vad som ska gälla.
När äldreboendeplatser försvunnit under den senaste mandatperioden har vi fått en situation där allt fler saknar ett fullgott medicinskt
omhändertagande och allt fler känner sig ensamma och isolerade i ett
otryggt boende. För att öka tryggheten satsar vi därför på att öka
platserna i särskilt boende för äldre genom ett investeringsstöd. Också
för att Fritt Valreformen för äldre, som innebär att äldre efter biståndsbedömning ska få välja äldreboende och vem som ska ge hemtjänsten,
ska fungera fullt ut och ge reella valmöjligheter förutsätts fler platser i
särskilt boende. På sikt införs en boendegaranti där den enskilde själv,
över en viss ålder, kan få möjlighet att avgöra när det är dags att flytta
till ett äldreboende.
Idag finns olika former av anhörigstöd, men stödet är ojämnt fördelat

och de allra flesta anhörigvårdare blir utan stöd, hjälp och utbildning.
Därför bör socialtjänsten ges en skyldighet att ge stöd och avlösning
åt personer som vårdar närstående.
Förbättra psykiatrin
För att klara sitt uppdrag behöver den psykiatriska vården och
omsorgen en omfattande organisationsöversyn och en resursförstärkning med minst fem miljarder kronor de närmaste tio åren. En
särskild engångssatsning behövs under 2007. Ett flertal åtgärder,
bland annat förstärkning av den psykiatriska kompetensen i
primärvården, ska konkretiseras i en handlingsplan under 2007. Barnoch ungdomspsykiatrin ska prioriteras och en vårdgaranti på en månad för utredning införs. Missbruksenheter och psykiatriska akutmottagningar ska inte ha rätt att neka patienter med dubbeldiagnoser vård.
Genom fler platser i sluten vård och olika boendeformer med
stödinsatser säkras att ingen nekas hjälp på grund av platsbrist. Vi vill
även införa en möjlighet till tvång i öppenvården. Patienter som kan
bli farliga - för sig själva eller andra - ska snabbt kunna flyttas till
sluten tvångsvård om de inte följer ordinerad behandling.
Tandvård
För Allians för Sverige är det en självklarhet att en tandvårdsreform i
första hand måste rikta sig till dem med störst behov och genomföras
på ett sätt som inte leder till köer, byråkrati och skenande kostnader.
Insatserna för att stärka konkurrens och prispress inom tandvården
ska intensifieras. Vår tandvårdsreform omfattar tre delar:
För det första ett högkostnadsskydd för alla som inte omfattas av den
avgiftsfria barn- och ungdomstandvården. Kostnader för behandlingar
över 3000 kronor subventioneras med 50 procent, över 15 000 med
85 procent. Ett högkostnadsskydd införs den 1 juli 2007.

För det andra en tandvårdscheck på 300 kronor som kan användas
som delbetalning för abonnemangstandvård eller ett förebyggande
tandvårdsbesök vartannat år. Med denna utformning bevaras priskonkurrensen i tandvården.
För det tredje en satsning på grupper som på grund av långvarig
sjukdom eller funktionshinder inte själva kan påverka sin tandstatus.
Det innebär en förbättring av dagens stöd samt att nya patientgrupper,
bland annat diabetiker och personer med ätstörningar, inkluderas.
Stödet har formen av ett förbättrat högkostnadsskydd.
Bättre möjligheter för funktionshindrade
Möjligheten för funktionshindrade att välja boende och hjälpmedel
ska öka. Hinder för deltagande i arbetslivet ska identifieras och
undanröjas. Arbetsgivarnas medfinansiering av sjuklönen avskaffas
och en möjlighet att få lönebidrag på grund av nedsatt arbetsfunktion
också i eget företag införs. De som inte kan delta på den reguljära
arbetsmarknaden ska erbjudas meningsfull sysselsättning med stor
valfrihet.
Fler ges möjlighet att jobba genom förbättrat lönebidrag, möjlighet
till lönebidrag för eget företagande, konkurrerande arbetsförmedlingar
som specialiserar sig på funktionshinder och ”one-stop-shops” som
integrerar arbetsförmedling, socialtjänst och Försäkringskassa införs.
Förnya folkhälsopolitiken
Hälsopolitiken ska ta till vara individens egen förmåga att ta ansvar
för sitt hälsotillstånd. Förbättrade möjligheter till egenvård, ökade
kunskaper och ökad forskning om psykisk ohälsa bland barn och
ungdomar, förstärkt skolhälsovård och en utbyggd vårdgaranti är
viktiga delar i en ny nationell hälsopolitisk strategi.
Kvinnors och mäns sjukdomar och symptom skiljer sig åt och
bemöts och behandlas olika i vården. De skillnader som finns när det

gäller bemötande, förskrivning av mediciner och behandlingsmetoder
måste upphöra. Utprovning av läkemedel ska sk på både kvinnor och
män, och nya behandlingsmetoder, läkemedel och diagnostik anpassas
utifrån kvinnors villkor. Genusperspektivet ska genomsyra alltifrån
vård och omsorg till forskning och medicinsk utveckling.
Att ge förutsättningar för en god fysisk och psykisk hälsa är
angeläget för barn och unga. Föräldrastöd ska erbjudas kontinuerligt
under barnets hela uppväxt. Elevhälsan ska stärkas med tydliga krav i
skollagen om att förebygga fysisk och psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion bland barn och ungdomar.
Alkohol och alkoholmissbruk är ett stort folkhälsoproblem, och
bidrar ofta till att utlösa grova brott och övergrepp. En minskad
folkhälsan och minskar många sociala problem. Allians för Sverige
arbetar för en mer restriktiv syn på alkohol inom EU.
Ökad trygghet, färre brott
Våldsbrotten ökar stadigt. Antalet anmälda våldtäkter och misshandelsfall har blivit fler och bidrar till bilden av ett allt råare samhälle.
Den grova organiserade brottsligheten är ett allvarligt hot mot vårt
öppna samhälle och mot enskilda. Mängdbrotten, som till exempel
stöld, skadegörelse och misshandel, gör människors vardag otrygg,
och en väldigt låg andel av dessa brott klaras upp. Över huvud taget
klaras bara ett av fyra brott upp, vilket gör att människors motivation
att anmäla brott minskar.
Rättsväsendet måste komma närmare människorna. En synlig och
närvarande polis i hela landet är viktigt för människors känsla av
trygghet. Det behövs fler poliser, och fler poliser på gator och torg.
Till en början ska satsningarna fokuseras på de mest brottsutsatta
områdena, som finns både i storstäderna och i glesbygden. Polisbrist,
långa avstånd och begränsad bemanning under kvällar och helger
sätter tryggheten på undantag på många håll i vårt land. Polisen ska

bättre förebygga, utreda och klara upp brott och stå till medborgarnas
tjänst.
Samhället ska se allvarligt på organiserad brottslighet. Straffen för
vapenbrott, väpnade rån och människohandel kan därför komma att
skärpas.
Brottsoffer ska mötas med medkännande och professionalism av
myndigheter. Varje polismyndighet ska ha en brottsofferhandläggare
som kan ge brottsoffer information dygnet runt. Ett tryggt samhälle
förutsätter att vi tar ansvar för varandra. Vi vill utreda möjligheten att
införa en lagstadgad skyldighet för var och en att efter förmåga
ingripa när någon är i nöd, ibland kallat en civilkuragelag.
Tidigare har Allians för Sverige presenterat förslag om att öka
polisnärvaron, öka polisens utredningskapacitet och öka antalet
poliser i yttre tjänst, bland annat genom att till år 2010 öka antalet
poliser till 20 000. Dessa reformer har redan finansierats av Allians
för Sverige våren 2006.
Tidiga och tydliga åtgärder för unga lagöverträdare
Om reaktionerna uteblir när en ung människa begår sina första brott
är risken stor att hon eller han fastnar i en livslång kriminell karriär.
Med tidiga och tydliga åtgärder mot ungdomsbrottslighet idag
motverkas grov brottslighet imorgon.
Föräldrar har ansvar för att förmedla normer och värderingar till sina
barn. En trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande
insatsen. Stöd från mödra- och barnavårdscentraler, skolhälsovård och
barn- och ungdomspsykiatri ska finnas till hands för den som
behöver det. Förskolan och skolan ska bidra i fostran, men inte överta
föräldrarnas ansvar.
Tydliggör föräldrarnas ansvar
Föräldrar har det främsta ansvaret för att barn inte begår brott.

Föräldrar är och ska vara skadeståndsskyldiga om de avsiktligt eller
av oaktsamhet brustit i sin uppsikt över barnet, eller brustit i sin
skyldighet att agera för att hindra skador.
Föräldrarnas skadeståndsansvar bör markeras ytterligare, vilket
skulle kunna ske genom att vårdnadshavare görs ekonomiskt
ansvariga, upp till ett maxbelopp, för skador barnen orsakar. Om barn
orsakar skador ska kostnaderna inte enbart lastas på brottsoffer,
näringsidkare och försäkringsbolag. Parallellt med ett förtydligat
ansvar för föräldrarna ska stödinsatser i skolan och från socialtjänsten
förstärkas.
Bekämpa grova brott
Allians för Sverige vill reformera påföljdssystemet i syfte att öka
rättssäkerheten och stärka rättstryggheten för allmänheten.
En straffutredning bör se över tillämpningen av existerande straffskalor. Vid grova brott och återfall ska straffen i större utsträckning
ligga i den övre delen, medan det ter sig naturligt att straffen vid
mildrande omständigheter ligger i den nedre. Utgångspunkten ska
vara att samhället ser mycket allvarligt på grova våldsbrott. Vi vill
skärpa straffen för misshandel och grov misshandel, våldtäkt och grov
våldtäkt, rån och grovt rån samt grov kvinnofridskränkning.
Satsningar på kriminalvården
Kriminalvården står inför stora utmaningar. Tiden på anstalt har allt
mindre kommit att handla om fokus på arbete, behandling och
utbildning, vilket inte ger intagna förutsättningar att komma tillbaka till
samhället, fria från kriminalitet och missbruk. Många av de dömda
återfaller i brott inom tre år efter frigivning. Därför krävs en ny
kriminalvårdslagstiftning som tydliggör drivkrafter och möjligheter
för intagna att förändra sina liv. Alla intagna ska från början få en
egen handlingsplan. Verkställighet av påföljder i frivård och fängelse

måste hålla hög kvalitet, och ska användas för att ge de intagna
möjlighet att avbryta en kriminell livsstil och drogmissbruk.
Män som misshandlar kvinnor ska få hjälp att bryta destruktiva
beteenden, genom adekvat vård och behandling. Intagna som är
psykiskt sjuka, skyldiga till sexualbrott eller missbrukare av droger
och alkohol ska ges bättre behandling och rehabilitering. Insatserna
för behandling, utbildning och arbete ska öka.
Krafttag mot den organiserade brottsligheten
Sverige ska ta sitt ansvar för att bekämpa grov, gränsöverskridande
kriminell verksamhet som handel med människor, vapen och
narkotika liksom terrorism. Den brottslighet som riktar sig mot
viktiga samhällsfunktioner ska bekämpas. Den personliga integriteten
ska skyddas, och oskyldigas rätt värnas.
När brottsligheten blir grövre ökar kraven på polisens arbets- och
spaningsmetoder. För att komma åt den avancerade kriminaliteten bör
polisen få möjlighet till buggning. Ett beslut om buggning ska föregås
av omsorgsfulla överväganden, och stor hänsyn ska tas till den
personliga integriteten eftersom buggning är ett betydande ingrepp i
den privata sfären.
Polisens möjlighet att använda sig av bevisprovokation ska förtydligas ochlagregleras. Samtidigt ska rättssäkerheten värnas och
medborgarna skyddas från rättsövergrepp från staten.
Sverige har mer än många andra länder utsatts för nationella kriser.
Ändå har vi ingen effektiv krisorganisation. Utvecklingen i omvärlden
visar att vi måste vara förberedda på det otänkbara. Vi ska förebygga
terrorism och göra vårt yttersta för att förhindra att attentat genomförs
i Sverige. Vi ska fördjupa samarbetet inom EU och samverka globalt
för att bekämpa terrorismen. Sverige behöver en bättre fungerande
samordning mellan brottsbekämpande myndigheter. Det är viktigt att
stärka krishanteringen och underrättelsearbetet.

Säkra en hållbar utveckling
De globala miljöutmaningarna, i synnerhet klimatförändringarna,
påverkar livsbetingelserna i hela världen och måste ges större
uppmärksamhet. Utsläpp i luft och vatten är några av de största hot
mänskligheten står inför. Vi har ett ansvar gentemot kommande
generationer att bruka naturens rikedomar på ett sådant sätt att vi kan
lämna över en värld som är i balans till våra barn och barnbarn.
Energi- och klimatfrågorna utvecklas snabbt till avgörande utmaningar. Problemen sågs länge enbart som miljöproblem, men alla
sektorer i samhället berörs av snabbt stigande priser, ökande otrygghet i försörjningen samt konsekvenserna av ett mer instabilt klimat.
Energisäkerheten blir allt mer viktig för Europa, som världens största
importör av olja och gas.
Miljöutmaningarna kan bli en ekonomisk hävstång. Grön teknik
kommer att efterfrågas vid omställningen av energi- och transportsystem. När många fattiga människor närmar sig vår levnadsstandard kommer konsumtion och energiförbrukning att öka. Den
press på miljön som det innebär kommer att påverka våra livsförutsättningar. Därför är behovet av teknik med minimal miljöpåverkan stort, vilket innebär stora möjligheter till ökad export av
miljöteknik.
Allians för Sverige är överens om de miljömål och klimatmål som
ska vägleda Sveriges miljöarbete. Klimatförändringarna kräver
kraftfulla åtgärder, inom såväl transport-, bostads- som industrisektorn. Klimatmålen måste sättas högt och följas av tydliga
handlingsplaner. Vi går till val på en gemensam energipolitik, som
lägger grunden för långsiktiga spelregler för energimarknadens
aktörer. Svenska företag och konsumenter ska kunna lita på att det
finns energi till internationellt konkurrenskraftiga priser i framtiden.

En hållbar energiförsörjning
Energipolitiken ska stödja enskilda och företag som tar sitt
miljöansvar. Miljö- och energibeskattning ska utformas så att det
lönar sig att ta miljöansvar. Politiken ska stimulera införandet av nya
miljövänliga alternativ. Inom givna ramar ska valet mellan olika former
av energiproduktion styras av de beslut som fattas av energiproducenter och energianvändare. Att säkerställa goda konkurrensförhållanden på energimarknaderna är en viktig politisk uppgift.
Elcertifikat är ett styrsystem för att snabbare klara omställningen till
miljövänlig energiproduktion.
Förnybar elproduktion kommer att kunna tillföras det svenska
systemet under kommande år, men utvecklingen har ännu bara börjat.
Allians för Sverige bedömer att den samlade energi- och effekttillgången inte kommer att vara tillräcklig under överskådlig tid. En
Alliansregering kommer under mandatperioden 2006-2010 inte
medverka till några politiska beslut om avveckling av kärnreaktorer.
Inte heller kommer vi att ge förnyade driftstillstånd till de två reaktorer
som stängts. Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att
upphävas under mandatperioden. Allians för Sverige kommer i
regeringsställning att pröva begäran om effekthöjningar enligt
gällande lagar och bevilja erforderliga tillstånd om och när gällande
krav uppfylls.
En miljövänlig tranportsektor
Användningen av fossila bränslen som kol och olja har varit
avgörande för den ekonomiska utvecklingen i världen. Men baksidan
är att det ständigt ökande bruket av ändliga resurser orsakar den
växthuseffekt som är ett direkt hot mot klimatet på jorden. Allians för
Sverige sätter klimatpolitiken högt på dagordningen och prioriterar
åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser.

Utsläppen från energianvändning måste minska av klimat- och
hälsoskäl, särskilt inom transportsektorn. Det kan ske genom
energieffektivare motorer och genom övergång till nya bränslen. EUländerna bör ställa upp tydliga mål för att minska användningen av
fossil energi. Handeln med utsläppsrätter bör utökas vad gäller
omfattning och ämnen.
Fungerade transporter och infrastruktur är en nödvändighet för hela
samhället. Samtidigt är trafiken en starkt bidragande källa till
luftföroreningar och koldioxidutsläpp. För att bilen även i framtiden
ska kunna användas utan att äventyra klimatet är det viktigt att utveckla
bränslen som ersätter de fossila. Därför vill vi ge tillverkare och
konsumenter incitament att satsa på bränslesnåla fordon och fordon
drivna med miljövänliga bränslen, bland annat genom att införa en
Miljöbilspremie i form av en skattesubvention för privatpersoner som
köper nya miljöbilar. Premien innebär 10 000 kronor i skattereduktion oavsett inköpspris. Vi vill dessutom förändra miljöklassningen av fordon och bränslen. Dessutom ska fordon som upphandlas offentligt som regel vara miljöbilar, med undantag för fordon
med krav på viss prestanda eller där miljöalternativ saknas, t.ex. vissa
utryckningsfordon.
Öka energiforskningen
En omställning till ett miljövänligare transportsystem kräver forskning och utveckling, såväl traditionell forskning som stöd till
näringslivets teknikutveckling. Svenskt kunnande på energiområdet i
kombination med stora skogsresurser, ett effektivt och modernt
jordbruk och en stark fordonsindustri ger oss stora möjligheter att
vara ledande i utvecklingen av förnybara bränslen. Därför satsar vi på
klimatrelaterad forskning och utveckling, och på investeringsstöd.
Denna satsning kommer att skapa tillväxt, nya jobb och miljönytta i
Sverige.

Främja energisparande
Energisparande åtgärder ska främjas i svensk industri och ett energieffektiviseringsprogram genomföras inom det svenska bostadsbeståndet. Utbyggnad av kraftvärme i Sverige skall stimuleras. En ny
regering bör ha som målsättning att möjliggöra att ”göra mer med
mindre” och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökad
användning av viktiga råvaror, inte minst energi. Energibesparande
investeringar ska premieras och inte straffas, som sker idag genom
fastighetstaxeringens utformning.
Samverka internationellt
Klimathotet måste mötas på global nivå. Den rika världen, vars
utsläpp av växthusgaser är förhållandevis mycket stora, har ett särskilt
ansvar för att en omställning kommer igång. EU har redan betytt
mycket för en bättre miljö men mer kan göras. Ett av EU:s viktigaste
uppdrag är att åstadkomma ett energisystem som minskar koldioxidutsläppen och hejdar växthuseffekten. Det europeiska systemet med
utsläppsrätter är det hittills viktigaste styrmedlet för att minska
utsläppen av växthusgaser. Sverige ska aktivt bidra till att nå de
gemensamma mål som EU ställer upp, och aktivt verka för att
Kyotoavtalet snarast får en fortsättning.
Sverige ska vara pådrivande för att ett strategiskt energisamarbete
kommer till stånd mellan EU, Kina och Indien för att stödja deras
ansträngningar att begränsa sina utsläpp av växthusgaser. Krav på
varors energiförbrukning bör ställas på EU-nivå. Sverige ska verka
för obligatoriska regler för maxutsläpp per kilometer för nytillverkade
fordon i EU. Systemet med utsläppsrätter ska utvecklas och ansträngningar för att få med fler länder i systemet göras. Handel med
utsläppsrätter ska på sikt ersätta de ekonomiska styrmedel som har
samma syfte. Transportsektorn bör omfattas av EU:s handelssystem
med utsläppsrätter.

Ett aktivt jordbruk spelar stor roll för långsiktig tillväxt på
landsbygden, och för att säkra allas möjligheter att kunna dra nytta av
den moderna landsbygden och av öppna landskap. Därför måste
svenskt jordbruk ha stabila konkurrensförhållanden. Det är ett
nationellt intresse att Sverige tar till vara de möjligheter som EU:s
landsbygdsprogram ger. Därför krävs goda grundförutsättningar i
form av en sund näringspolitik och god infrastruktur. Även framöver
finns potential i att bidra till att bryta beroendet av fossila bränslen,
och bidra med kunnande och råvaror till ny förnybar energi. En ny
regering ska ta fram en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden.
Forma en Havsmiljöstrategi
Situationen för Östersjön och Västerhavet är bekymmersam.
Övergödning, hårt fisketryck och utsläpp av miljögifter har fått
alarmerande konsekvenser.
Om Östersjöns och Västerhavets marina miljö ska kunna räddas
krävs det att alla länder runt detta innanhav samverkar. Östersjön bör,
inom ramen för de möjligheter EU:s regelverk ger, bli ett pilotområde
för en ny gemensam förvaltningsstrategi där länderna samverkar och
finner institutionella former för att säkra efterlevnaden av ett gemensamt regelverk. Ryssland måste förmås att fullt ut ansluta sig till
samarbetet kring värnandet av Östersjöns marina miljö.
Alla länder runt Östersjön bör ha krav på dubbelskrov och öppet
redovisa miljökonsekvens-beskrivningar för all planerad verksamhet
som kan ha negativ miljöpåverkan. En Alliansregering kommer att
presentera en samlad Havsmiljöstrategi som bl.a. ska omfatta ett
förbud mot fosfater i tvättmedel, ett system för utsläppsrätter för kväve
och fosfor till Östersjön, en övergång till fiskedagar istället för
fiskekvoter, ökat stöd till arbetet för att minska jordbrukets näringsläckage, miljöbistånd till länder som står för stora utsläpp från

avloppsreningsverk, ökade insatser för att identifiera och sanera källor
till kadmium och PCB, förbättrad sjösäkerhet på Östersjön och stärkt
beredskap för oljeutsläpp och skärpta straff vid avsiktliga oljeutsläpp.
Tidigare har Allians för Sverige presenterat en gemensam forskningspolitik. I den ingår bland annat en kraftsamling kring ett antal
forskningsområden, däribland miljöteknik. Denna reform finansierades av Allians för Sverige våren 2006.

En aktiv utrikespolitik
Aldrig tidigare har så många människor lyfts ur fattigdom. Stora
delar av världen präglas av ökad demokratisering, globalisering av
ekonomin och en revolutionerande teknologisk utveckling. Globaliseringen förtydligar vårt moraliska ansvar för våra medmänniskor,
konsekvenserna av vårt agerande och vårt ömsesidiga beroende med
vår omvärld.
Sverige har allt att vinna på globaliseringen. Men vi får inte blunda
för utmaningar i form av transnationella hot som internationell terrorism, massförstörelsevapen, organiserad brottslighet, miljöförstöring
och pandemier. Utrikespolitiken ska förena hängivenheten för internationellt samarbete med en tydlig röst för demokrati och de mänskliga rättigheterna. Ambitionen skall vara klar: Sverige ska bättre kunna
bidra till frihet, säkerhet, demokrati och välstånd i världen.
Den säkerhetspolitiska linjen från år 2002 konstaterar att Sverige är
militärt alliansfritt och att vårt lands framtida säkerhet bygger på
gemenskap och samarbete med andra länder. EU:s säkerhetsstrategi
fastställer grundläggande principer för europeisk säkerhetspolitik.
Europas roll är avgörande för att hantera internationella utmaningar.
Vi vill se ett starkare Europa som träder fram som en fredens, frihetens och försoningens röst också i de delar av världen som präglas av
krig och konflikter. Här ska Sverige vara pådrivande. Att bidra till att

överbrygga konflikterna i Mellanöstern måste vara en av den
Europeiska unionens viktigaste uppgifter under de kommande åren.
Vi vill omgående inleda diskussioner och förberedelser inför
Sveriges ordförandeskap i den Europeiska unionen andra halvåret
2009. Europadebatten måste handla mer om frågor som berör
människors vardag.
Utvidgningen är en av EU-samarbetets största framgångar. Vi tror på
en fortsatt utvidgning. EU ska vara en öppen, dynamisk och effektiv
union som står öppen för europeiska länder som uppfyller kriterierna
för medlemskap.
Norden och Östersjöregionen ska vara Europas starkaste tillväxtområde. Vi vill utnyttja alla möjligheter att stärka samarbetet.
FN behöver förbättras och förstärkas och Sverige ska aktivt bidra i
denna process. Den svenska rösten ska höras tydligare i FN-samarbetet.
Utan fred och säkerhet kan utveckling inte nås. Behovet av internationella insatser på olika håll i världen växer. Sverige måste ta ett
större ansvar i fredsfrämjande operationer. Det svenska ledningsansvaret för en nordisk-baltisk stridsgrupp inom EU ger oss ett särskilt
ansvar. Målet bör vara att Sverige skall ha 2000 kvinnor och män i
utlandstjänst. Det kräver reell kapacitet samt en försvarsbudget som
rymmer både nationella och internationella uppgifter.
Sveriges satsningar på konfliktförebyggande arbete bör öka. Kopplingen mellan civila och militära insatser behöver bli tydligare.
Demokratifrågorna är centrala. Demokratier krigar inte med varandra
och hungersnöd förekommer sällan i demokratiska stater.
Det är oacceptabelt att tre miljarder människor lever på mindre än två
dollar om dagen. Det internationella samfundet kan utrota fattigdomen, men då krävs det att fattigdomsbekämpningen organiseras på
ett långt bredare sätt, att den samlade internationella biståndsnivån
höjs, att biståndet effektiviseras och att skadlig protektionism undan-

röjs. Sverige bör ta internationella initiativ som höjer ambitionen när
det gäller fattigdomsbekämpningen.
Sverige skall ta sitt ansvar för att främja demokrati och de mänskliga
rättigheterna samt tränga undan fattigdom och epidemier som HIV
/aids. Som medel bör Sverige ha en utvecklingspolitik som
kombinerar ett bistånd med en samlad politik för global utveckling
som inkluderar alla politikområden. Sverige ska inom EU driva på för
en bättre samordning av utvecklingssamarbetet, att jordbrukspolitiken
reformeras samt för ökad frihandel.
Miljöfrågorna och energifrågorna måste lyftas i utvecklingssamarbetet. Skogsförstöring, jorderosion och brist på vatten är växande
problem för hundratals miljoner fattiga i Afrika, Asien och Latinamerika. Klimatförändringarna riskerar att ytterligare förvärra dessa
problem.
Internationell rätt och respekt för de mänskliga rättigheterna skall
vara hörnstenar i svensk utrikespolitik. Säkerhet och utveckling ska gå
hand i hand och det internationella samfundets skyldighet att skydda
människor från massiva övergrepp förtydligas.
I stora delar av världen utsätts HBT-personer för brutalt förtryck.
Det är angeläget att stärka FN:s arbete mot detta. Respekten för de
mänskliga rättigheterna skall vara universella.

Alla ska med.
Socialdemokraternas valmanifest 2006-2010.
Sammanfattning
Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga
tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och
låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar. Bryts
den ekonomiska utvecklingen, så hotas jobben. Varje reform under
den kommande mandatperioden kommer därför att vägas mot vad
samhällsekonomin tål och målet om full sysselsättning.
Rättvisa och trygghet är kärnan i den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Vi vill använda den offentliga sektorns starka finanser till att
anställa fler i vård, skola och omsorg. Den offentliga sektorn ska vara
en föregångare som modern arbetsgivare som erbjuder attraktiva
arbeten med jämställda löner. De sociala försäkringarna ska stärkas.
Välfärden går före stora skattesänkningar.
Vid sidan av dessa huvuduppgifter vill socialdemokraterna under
mandatperioden genomföra reformer som lägger grunden för en
långsiktig modernisering av vårt land:
1) Ett konkurrenskraftigt Sverige med moderna jobb.
Sverige ska gå i täten med trygga jobb, kunskap och ny teknik. Vi
vill satsa på strategiska framtidsbranscher och växande företag.
Genom att höja de offentliga anslagen till forskning till 1 procent av
BNP lägger vi oss i täten i den globala konkurrensen. Stamcellsforskningen är särskilt viktig.
2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.
Klimatförändringarna är vår största globala utmaning. Sveriges
beroende av olja ska brytas till 2020. Vi vill att Sverige ökar sin

produktion av moderna drivmedel inom skogs- och jordbruket.
Energieffektivitet, grön elproduktion och teknikutveckling gör Sverige
rikare och grönare. Därför krävs nationell samling kring två
omfattande utvecklingsprogram - ett för investeringar och ett för
forskning.
3) Nästa steg i välfärdsbygget är tandvården.
Tänderna är en del av kroppen. Skillnaden i kostnad mellan tandvård
och sjukvård ska minska. Vi vill ha en tandvård där unga får gratis
tandvård upp till 24 år. En undersökning ska kosta högst 200 kronor
och kostnaden för dyra behandlingar ska minskas kraftigt.
4) Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i.
Barnens väl idag avgör Sveriges framtid. Skolan ska ge kunskap åt
alla. Vi vill sänka maxtaxan på dagis med 300 kronor och öppna den
allmänna avgiftsfria förskolan för 3-åringar. För att underlätta barns
lärande ska personalökningen i förskolan följas av 3 000 fler fritidspedagoger på fritids.
5) Sverige ska vara världens bästa land att åldras i.
Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär.
Äldres vård och omsorg ska hålla hög kvalitet. 3 500 erfarna medarbetare i äldreomsorgen ska erbjudas att bli mentorer. Under de
närmaste tio åren vill vi bygga 100 000 fler bostäder för äldre, såväl
seniorbostäder som särskilda boenden. De sämst ställda pensionärerna ska få höjda bostadstillägg.
6) Alla vinner på att vi stöttar varandra.
Arbetslöshet är inte den arbetslöses fel. Sjukdom slår blint.
Förtidspensionärer har ofta slitit ett långt arbetsliv. När det går bra för
Sverige vill vi förbättra - inte försämra - för dem som är mest utsatta.
Det högsta taket i a-kassan ska höjas till motsvarande 7,5 prisbasbelopp på årsnivå. Förtidspensionärernas ekonomi ska förbättras.

Alla ska med Socialdemokraternas valmanifest 2006-2010.
Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål.
Alla som vill och kan arbeta ska också kunna få ett jobb. Vi kommer
att pressa tillbaka den öppna arbetslösheten till 4 procent under
hösten. Därefter går vi vidare. Målet är full sysselsättning – något
annat mål kan svensk arbetarrörelse aldrig ha.
Sverige konkurrerar idag framgångsrikt med kunskap, trygghet och
goda arbetsvillkor. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje
arbetsdag. Priserna är stabila, räntorna låga och reallöneökningarna
goda. Bryts den starka ekonomiska utvecklingen hotas jobben. Därför
ska överskottsmål och utgiftstak försvaras. Därför kommer varje
reform under den kommande mandatperioden att prövas mot vad
samhällsekonomin tål och målet om full sysselsättning.
Det går bra för Sverige, men det går inte bra för alla.
I vårt land finns många kvinnor och män som står långt från
arbetsmarknaden. Ofta är de unga eller har utländsk bakgrund. En del
äldre har slitits ut i arbetet, andra lever med ett funktionshinder, en
sjukdom eller psykiska problem. Ibland är det bara för tungt att klara
tempot, kunskapskraven och den stenhårda konkurrensen. Känslan av
otillräcklighet förstärks av att man inte bedöms som lönsam av
marknaden. För oss är det självklart: Alla ska med.
Alla har rätt att vara med och skapa något nytt tillsammans med
andra, att behövas och känna sig behövd. Ingen är så stark att hon inte
någon gång i livet behöver andras stöd – men ingen är heller så svag
att hon inte har något att bidra med. Alla behövs.
Politik är att vilja förändra samhället och forma framtiden.
Vi tror på Sveriges möjligheter. Vårt land är världsledande på många
områden. Genom att gå före kan vi

både ta vårt ansvar för att skapa en tryggare värld och ligga långt
framme i den globala konkurrensen. När världen söker lösningar på
klimatförändringarna, när efterfrågan växer på ny teknik, när andelen
äldre ökar i hela västvärlden och omsorgsbehoven ökar – då gynnas vi
av att vårt land ligger steget före i ekologisk omställning och medicinsk-teknisk forskning. När människors kunskap, kreativitet och
initiativrikedom är hårdvaluta – då gynnas ett välfärds- och kunskapssamhälle som har plats för alla.
Vi socialdemokrater vet att trygga människor vågar. Välfärden
skapar en trygghet genom livets olika skeden som föder både frihet
och kreativitet. Med hög tillväxt och sjunkande arbetslöshet är vårt
land ett tydligt bevis för att trygghet och rättvisa inte hämmar
utvecklingen, tvärtom. Det är kombinationen av trygghet och utveckling som gör vårt land modernt och konkurrenskraftigt.
Vi tror på den svenska välfärdsmodellen, men vi är inte nöjda
med välfärden.
Ännu finns brister att rätta till. Ännu skiljer klyftor människor åt i
vårt land. Ingen orättvisa är större än den som går mellan den som har
jobb och den som är arbetslös. Men också inflytande, hälsa, arbetsvillkor och ekonomiska förutsättningar är alltför ofta ojämnt fördelade.
Den generella välfärden är ett effektivt sätt att omfördela samhällets
resurser. Men välfärden är inte färdigbyggd. Välfärdens verksamheter
måste klara att ständigt möta en ny tids behov.
Vård, skola och omsorg är kärnan i den socialdemokratiska välfärdspolitiken. Vi vill använda den offentliga sektorns starka finanser till att
anställa fler. Den offentliga sektorn ska vara en föregångare som
modern arbetsgivare med attraktiva och jämställda löner.
Det går inte att bygga ut välfärden och samtidigt göra stora skattesänkningar.

Resultatet av en sådan politik blir högre räntor och stigande
arbetslöshet, med ökande klyftor som följd. Här går skiljelinjen
mellan vänster och höger i svensk politik, nu som alltid.
Vårt mål är tydligt: Alla ska med.
Ett konkurrenskraftigt Sverige med moderna jobb
Svenska företag ska vara världsledande.
Vi vill investera brett i framtidens kunskap och teknik. De offentliga
anslagen till forskning ska öka till 1 procent av BNP. I de nya
forskningsfält som stamcellsforskningen öppnar ska vi ligga i
framkant. Miljardsatsningen på strategiska framtidsbranscher ska
utökas och dessutom omfatta fler branscher, till exempel besöksnäringen. Sveriges basindustri ska ha goda villkor. Det statligt ägda
Vattenfall ska klara sin dubbla uppgift, att samtidigt vara pådrivande i
den gröna omställningen och erbjuda basindustrin konkurrenskraftiga
energipriser.
Sverige ska konkurrera med kunskap, inte låga löner.
De omfattande satsningarna på att lyfta kunskapsnivån i hela
samhället – från förskola, via grund- och gymnasieskola och komvux,
till högskola och forskning – ska fortsätta. Vårt mål om att hälften av
alla ungdomar ska gå vidare till högskolan ligger fast. Men det behövs
också annan utbildning. Den kvalificerade yrkesutbildningen ska
byggas ut. Vi vill också se en kraftfull satsning på yrkesutbildningen
på gymnasienivå och en ny, modern lärlingsutbildning. Många
studenter har en ansträngd ekonomi. Därför vill vi höja studiemedlen
och fribeloppet.
Trygga jobb i ett modernt arbetsliv. Vi vill att Sverige ska gå före
med moderna arbetsplatser där allas kreativitet och idérikedom tas

tillvara. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för en god arbetsmiljö. Vi
slår vakt omden svenska arbetsmarknadsmodellen med starka,
självständiga parter med kraft att teckna heltäckande kollektivavtal. De
fasta anställningarna ska bli fler, de otrygga visstidsanställningarna
färre. Ett modernt arbetsliv ställer också nya krav. Det ska vara möjligt
för den som har arbetat i 20 års tid att byta arbetsuppgifter eller yrke,
och kanske pröva något helt nytt. Vi vill underlätta för människor som
är mitt i livet att skaffa sig ny kompetens eller påbörja en längre
utbildning. Sjukskrivningarna har minskat kraftigt. Målet om att
halvera ohälsan till 2008 ska nås. Vi vill i samarbete med arbetsmarknadens parter genomföra en satsning på företagshälsovård och
rehabilitering. Vi vill också i samarbete med arbetsmarknadens parter
se över möjligheterna att underlätta för fler att kunna gå ned i arbetstid
de sista åren i arbetslivet för att orka arbeta till pensionsåldern.
Fler och växande företag i hela landet.
Framtidens jobb kommer i hög grad att skapas av nya och växande
företag, ofta i helt nya branscher. Därför ska företagen ha goda
villkor. Tillgången på riskkapital ska förbättras, export främjas och ett
nytt småföretagarlån införas. Forskning och utveckling riktad till de
små och medelstora företagen ska stärkas. Storstädernas roll som
tillväxtmotorer måste utvecklas. Den historiska satsningen på infrastruktur ska fullföljas. Vi vill kraftsamla för att färdigställa utbyggnaden av nationellt viktiga transportstråk. Väg och järnvägsnätet ska
förnyas, rustas och underhållas. Resorna till och från arbetet är en stor
utgift, särskilt i glesbygd. Därför vill vi höja reseavdraget. Satsningarna på bredband i alla delar av landet ska fullföljas. Vi vill stimulera
en levande landsbygd, grön teknik och en växande besöksnäring.
Tusentals jobb kan skapas genom det utökade landsbygdsprogrammet och EU:s strukturfonder. Gemensamt ägda företag som SJ
och Posten ska användas för att få en fungerande service i hela

Sverige. Bostadsbyggandet har ökat kraftigt och ska fortsätta att öka.
Vi vill införa ett nytt bostadsfinansieringssystem.
Sverige - en förebild i den gröna omställningen
Det gröna folkhemmet ska byggas.
Sverige ska vara ett land med ren luft, rent vatten och friska marker.
Vi vill värna den biologiska mångfalden. Farliga kemikalier måste
fasas ut. Vi vill rädda den känsliga och unika havsmiljön i Östersjön.
Ytterligare insatser behövs för att minska övergödningen och stoppa
utfiskningen. Länderna i vår del av Europa måste samverka. Hållbar
utveckling är en drivkraft för förnyelse, tillväxt och sysselsättning.
Sveriges beroende av olja ska brytas till 2020.
Stormar, översvämningar, torka och
smältande isar – klimathotet skrämmer. Den pågående globala
uppvärmningen kan bara förhindras om användningen av fossila
bränslen minskar. Samtidigt minskar utsattheten för oljeprishöjningar.
Vi vill successivt fasa ut kärnkraften med hänsyn till sysselsättning
och välfärd och i den takt den kan ersättas med förnybar energi och
energieffektivisering. Vindkraften ska byggas ut. Energieffektiviteten i
bostäder och lokaler ska höjas. Statliga myndigheter och bolag ska gå
före i omställningen. Offentlig upphandling ska fungera som hävstång för introduktion av miljö- och energiriktig teknik och transporter.
Forskning och investeringar för framtiden.
För att nå det ambitiösa målet om att bryta oljeberoendet krävs
omfattande investeringar, många försöksverksamheter och pilotprojekt. Vi vill sjösätta ett brett investeringsprogram som syftar till att
höja energieffektiviteten i hela samhället och öka produktionen av

förnybar energi. Nya möjligheter för företagande och landsbygdsutveckling kommer att skapas. Dessutom behövs ny kunskap inom en
lång rad områden också utöver de rent energitekniska för att skynda
på omställningen. Under den kommande mandatperioden vill vi inleda
ett stort forskningsprogram inom ett flertal discipliner.
Nästa steg i välfärdsbygget
En tandvård för alla.
Tänderna är en del av kroppen. Alla har rätt till en god tandhälsa.
Nästa mandatperiods stora sociala reformområde är därför tandvården. Ungdomar utbildar sig allt längre och börjar arbeta allt senare.
Därför vill vi förlänga den tid då tandvården är gratis, i ett första steg
upp till 24 års ålder. Ett högkostnadsskydd mot höga tandvårdskostnader ska införas för alla. Kostnader för behandlingar som
överstiger 2 700 kronor ska subventioneras med 70 procent, och kostnader över 15 000 kronor ska subventioneras med 90 procent. Ingen
ska behöva betala mer än 200 kronor för en undersökning.
Sjukvården ska vara tillgänglig när du behöver den.
Svensk sjukvård håller mycket hög kvalitet. Sedan vårdgarantin
infördes har köerna kortats dramatiskt. Vårt mål är en vård fri från
köer. Men tillgängligheten behöver fortfarande bli bättre. Det ska bli
lättare att hitta rätt och komma i kontakt med vården. Sjukvården ska
hålla en hög kvalitet i hela landet, och vara lika bra för kvinnor och
män. Sjukhusen ska inte få överlåtas till företag som drivs med privata
vinstintressen. Resurserna till sjukvården ska fortsätta att öka. Sjukförsäkringen ska försvaras.
Kultur berikar.
Sverige ska ha plats för skapande, bildning och gemenskap.

Bibliotek, teatrar, biografer, museer, scener för musik och dans –
platser för kulturellaupplevelser ska finnas över hela landet. Museerna
har en viktig både folkbildande och forskande uppgift. Fri entréreformen har mer än fördubblat antalet besökare. Vi vill att
länsmuseerna ska få del av och kunna visa de nationella samlingarna
med fri entré. Vi vill bygga ett Nobelmuseum, bygga ut Nationalmuseum och skapa ett Formmuseum. Vi vill också satsa på fler
samlingslokaler, och kraftigt öka resurserna till studieförbund och
folkhögskolor. Sverige behöver fler kulturarbetare. Vi vill fördubbla
antalet konstnärslöner. Vi vill genomföra en omfattande satsning på
barnkulturen.

Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i

Handslaget med idrottsrörelsen har varit en framgång.
Vi vill förlänga handslaget och stödja utbildning av nästa generations
idrottsledare. Därmed tillförs idrottsrörelsen totalt två miljarder kronor
mellan 2007 och 2010. Vi vill också att staten, tillsammans med
näringslivet och kommunerna, ska arbeta aktivt med att föra fler
storaevenemang till Sverige.

Alla barn har rätt till goda kunskaper.
Alltför många barn lämnar skolan utan fullgoda kunskaper i
kärnämnena. Så får det inte fortsätta. Kunskapsmålen ska vara tydliga
och uppföljningen förstärkas. Vi vill göra en särskild satsning på att
förbättra kunskaperna i matematik och svenska, bland annat genom
fortbildning av lärare. Trygghet och studiero ska råda i skolan.
Gemensamma ordningsregler ska utarbetas av elever, föräldrar och
personal tillsammans. Vi har skärpt lagstiftningen mot mobbning och
kränkande behandling. Men det krävs också något mer, en anda av
respekt. Respekt för lärarna, för eleverna, mellan eleverna och för
kunskaper.

Brottsligheten och dess orsaker ska bekämpas.
Alla ska kunna känna trygghet i vardagen. Under senare år har
brottsligheten förändrats och blivit grövre. På vissa håll har den
organiserade brottsligheten fått fäste. Människor drabbas av hatbrott
på grund av sina åsikter, sitt ursprung eller sin sexuella läggning.
Vardagsbrotten skapar otrygghet för många. Därför ska satsningarna
på rättsväsendet fortsätta. Vi behöver fler poliser med bättre verktyg
att utreda brott och möjligheter att använda modern teknik. Polisen
ska samarbeta nära med skolan och socialtjänsten, och vara synlig i
hela landet. Men vi får aldrig bukt med brottsligheten om vi inte också
bekämpar dess orsaker.

En förskola för alla barn.
Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. Till 2007
kommer vi att nå målet att nyanställa 6 000 fler i förskolan. Personaltätheten ökar och barngrupperna minskar. Under den kommande
mandatperioden vill vi sänka maxtaxan i förskolan med 300 kronor till
960 kronor. Ingen ska betala mer än två procent av hushållsinkomsten
för första och en procent för andra barnet. Avgiften för tredje barnet
avskaffas. Vi vill införa avgiftsfri förskola tre timmar om dagen för
alla treåringar.

Lika chans kräver olika resurser.
Alla barn är olika och alla skolor har inte samma villkor. Vi vill
därför rikta insatserna till de skolor och elever som har det tuffast,
bland annat genom att anställa 1 000 resurspersoner. Vi vill se en
sammanhållen skola som är en mötesplats för barn från olika sociala
miljöer och kulturer och tillgänglig för barn med funktionshinder.
Friskolorna erbjuder alternativa pedagogiska inriktningar. Men

kontrollen av friskolorna måste skärpas. Etableringar av nya friskolor
får inte leda till sämre undervisning för barnen i den kommunala
skolan eller ökad segregation. Kommunernas inflytande vid etablering
av friskolor ska förstärkas. Vinster ska komma skolan till del – inte
aktieägarna. Alla elever har rätt till en objektiv och allsidig
undervisning. Vi är motståndare till religiösa friskolor. Genom
skärpta regelverk och uppföljning vill vi öka insynen. Ytterst ska de
offentliga stöden kunna dras in.

Ung –med rätt att bli vuxen.
Att flytta hemifrån är ett stort steg. Att få känna att man klarar sig på
egen hand, utan förmaningar eller föräldrarnas omsorger. Men idag
hamnar många unga i en ond cirkel av tillfälliga anställningar och
andrahandskontrakt. Anställningsskyddet ska stärkas och kommunernas ansvar för ungas boende ska skärpas. Ungdomar utan fast
inkomst ska erbjudas hyresgarantier.
Sverige ska vara världens bästa land att åldras i

Kvalitetssatsning på fritids.
Att få möjlighet till läxhjälp och utvecklande fritidsaktiviteter är
särskilt viktigt för de barn som får minst stöd hemma. Personaltätheten på fritids har minskat. Barngrupperna är för stora. Vi vill
utveckla kvaliteten på fritids genom att anställa 3 000 fler fritidspedagoger och annan personal. Maxtaxan på fritids ska sänkas från
840 till 500 kronor för första barnet.
Barn –med rätt till trygghet.
Barnbidraget höjdes och flerbarntillägget förbättrades för mindre än
ett år sedan. Vi ska hävda barnbidragets värde. Därutöver krävs
särskilda förbättringar för barnfamiljer med svag ekonomi. Det gäller
inte minst många ensamstående föräldrar. Den sociala barn- och
ungdomsvården ska stärkas. Ätstörningar, droger, steroider och
självdestruktivitet är allvarliga tecken på att många barn och ungdomar
behöver bli sedda och tagna på allvar. Ibland behövs professionell
hjälp. Under mandatperioden vill vi göra en särskild satsning på barnoch ungdomspsykiatrin. Kommunerna har ett särskilt ansvar för att
det ska finnas fritidsgårdar och andra drogfria mötesplatser för
ungdomar.

Alla äldre ska kunna bo bra och tryggt.
Under de kommande tio åren vill vi bygga 100 000 nya bostäder för
äldre. Därför vill vi inleda ett program för ny- och ombyggnad av dels
särskilda boenden, dels goda bostäder för äldre - med rimliga hyror,
tillgång till gemenskapslokaler och enklare service. Tillgången på
platser i särskilt boende ska öka kraftigt så att de motsvarar behoven.
Mer personal i äldreomsorgen.
Att finnas till, bry sig och hjälpa kräver tid. En värdig och trygg
äldreomsorg är beroende av kompetent personal. Vi vill använda
kommunernas ökade resurser i form av ökade skatteintäkter och
statsbidrag till att öka personaltätheten i äldreomsorgen. Äldreomsorgen ska vara en modern arbetsplats för att kunna attrahera en ny
generations medarbetare. Hemtjänsten och hemsjukvården ska
stärkas.
Ökad kunskap för bättre kvalitet.
Mentorprogram och kompetensutveckling i äldreomsorgen ska bidra
till att höja kvaliteten. 3 500 erfarna medarbetare ska erbjudas
möjlighet att bli mentorer för nyanställda för att kunna dela med sig av
sina kunskaper. Särskilda satsningar ska göras på att erbjuda äldre-

omsorg på många språk. Vi vill också satsa på demenssjukvården.
Svensk demensforskning har en tätposition och ska ges nya resurser.
Äldre som själva vill hjälpa och vårda sina makar hemma ska få stöd
och avlastning.
Höjda bostadstillägg till pensionärer.
Vi vill förbättra bostadstillägget till pensionärer. Ersättningsnivån ska
höjas från 93 till 95 procent, och taket till 5000 kronor.

Alla vinner på att vi stöttar varandra
Taken i a-kassan ska höjas.
Omställningstakten på arbetsmarknaden är hög. Alla kan någon
gång förlora jobbet och ha svårt att hitta ett nytt. Då ska a-kassan
erbjuda inkomsttrygghet. Vi vill höja det högsta taket i a-kassan så att
det på årsnivå motsvarar ungefär 7,5 prisbasbelopp. Därmed höjs
taket med cirka 200 kronor per dag så att de allra flesta får ut 80
procent av sin tidigare inkomst. Det är viktigt att en bred majoritet av
löntagarna även i framtiden omfattas av en fullgod arbetslöshetsförsäkring.
Alla, även de som idag står längst ifrån arbetsmarknaden, ska
med.
Ingen tjänar på att människor slås ut. Alla som kan och vill bidra till
utvecklingen med eget arbete ska kunna göra det – även om det inte
handlar om full tid eller krävs en anpassning av arbetsmiljön. Detta
blir arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgift under mandatperioden. Samhalls verksamhet ska utvecklas. Lönebidrag, trygghetsanställningar och andra lönesubventioner ska byggas ut. Vi vill att
föreningslivet ska få del av fler lönebidrag.

Förtidspensionärerna ska ha bättre villkor, inte sämre.
Den typiska förtidspensionären är en kvinna i 60-årsåldern som slitit
ett helt arbetsliv inom vården och omsorgen. Många som tvingas
lämna arbetslivet i förtid har det ekonomiskt kärvt. Vi vill höja
bostadstilläggen så att personer med sjuk- och aktivitetsersättning får
del av samma bostadstillägg som ålderspensionärer.
Hemlöshet är ovärdigt ett välfärdssamhälle.
Många människor står utanför samhället till följd av missbruk eller
psykisk ohälsa. Vi vill förbättra missbrukarvården, stärka psykiatrin
och gemensamt mellan stat och kommuner formulera ett tydligt
uppdrag: Ingen människa ska behöva vara hemlös. Det kan inte ske
utan att fler bostäder med socialt stöd byggs i kommunerna.
Sverige ska vara jämställt.
Vi socialdemokrater vägrar acceptera mäns överordning och
kvinnors underordning i samhället. Krafttag krävs för att göra
arbetsmarknaden jämställd. Lika lön för lika arbete ska gälla. Den
offentliga sektorn ska gå före och eliminera osakliga löneskillnader.
Idag arbetar många kvinnor deltid trots att de vill ha heltid. Vi vill
lagstifta så att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet. Den nya
lagen ska träda i kraft den 1 juli 2007 och ska få full effekt 2010.
Mäns våld mot kvinnor och barn ska bekämpas. Varje kommun ska ta
sitt ansvar för att stötta de kvinnor och barn som har utsatts för våld
och sexuella övergrepp. Skyddet för utsatta kvinnor och barn ska
stärkas. Kampen mot människohandel ska intensifieras.
Sverige ska vara ett jämlikt samhälle.
Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för
barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet av nyanlända. Det ska gå snabbt att komma i arbete. Vi vill stärka undervis-

ningen i svenska för invandrare. Ett personligt etableringskontrakt ska
finnas för alla nyanlända flyktingar som bygger på tydliga rättigheter
och skyldigheter. Alla insatser måste anpassas så att varje individ får
det stöd man har behov av. Särskilda insatser behövs i storstädernas
förorter och i socialt utsatta områden. Inte minst behövs särskilda
satsningar för barnen i skolan. Intolerans och fördomar ska
bekämpas. All diskriminering är oacceptabel – oavsett om den sker på
grund av kön, etnicitet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller
ålder. Vi vill se en ökad nationell likvärdighet när det gäller
kostnaderna för de hjälpmedel som funktionshindrade behöver för att
klara vardag och arbetsliv.
En rättvis värld är möjlig
Sverige är en del av världen – i beroende och ansvar.
Nationsgränserna spelar allt mindre roll. Människor reser och möts,
information och kunskap flödar fritt med ny teknik, handel och samverkan utvecklas. Aldrig har det internationella samarbetet varit större.
Sverige tillhör globaliseringens vinnare. Men för oss, precis som för
andra länder, skapar den stora utmaningar. Ett starkt internationellt
kapital kräver att vi bygger starka demokratiska motvikter. Annars
riskerar globaliseringen att leda till vidgade klyftor och ökade
orättvisor. Vi vill att globaliseringen ska tjäna alla. Därför tar vi
socialdemokrater strid för fackliga rättigheter både här hemma och
internationellt. Tillsammans med progressiva krafter i andra länder
arbetar vi för en värld i fred, rättvisa och solidaritet.
Genom Sveriges EU-medlemskap har vi större möjlighet att påverka
utvecklingen iEuropa. Idag har vi ett utvidgat EU som tar ett långt
större ansvar för sysselsättning, rättvisa och hållbar utveckling än vad
som var tänkbart för tio år sedan. Vi socialdemokrater vill att Sverige
ska vara en aktiv och konstruktiv medlem i EU. EU ska stå på

människornas och miljöns sida, och vara en kraftfull röst för fred och
solidaritet i världen.
Sverige ska agera när människovärdet utmanas eller solidariteten brister.
Vår röst ska höras i kampen mot övergrepp, tortyr och människohandel. Vi vill se ett starkt och reformerat FN. Mänskliga rättigheter,
folkrätt, nedrustning och kamp mot massförstörelsevapen ska fortsatt
vara hörnstenar i svensk utrikespolitik.
Konflikten i Mellanöstern är ett påtagligt hot mot vår gemensamma
säkerhet och utveckling. En socialdemokratisk regering kommer att
bidra aktivt till en fredlig lösning på folkrättens grund. Vi verkar för
ett självständigt Palestina, ett säkert Israel och ett återuppbyggt
Libanon i fred.
Sverige är och ska vara militärt alliansfritt. Vi vill fullfölja
försvarsreformen och skapa ett modernt och högteknologiskt
insatsförsvar som kan användas både nationellt och i internationella
fredsinsatser. Vår flyktingpolitik ska vara human och solidarisk. Den
som är i behov av skydd ska få en fristad i vårt land. Alla ska ha rätt
till en individuell och rättssäker prövning av sina asylskäl.
Kampen för fred är lika mycket en kamp för bröd, vatten, god
hälsovård och demokrati. Fri och rättvis handel är avgörande för att
fattiga länder ska få makt över sin framtid.WTO-förhandlingarna
måste återupptas. Vi vill verka för en hållbar skuldavskrivning. Under
mandatperioden vill vi göra riktade satsningar för utsatta kvinnor.
Afrika ska stå i fokus.
Som enda land i världen har Sverige nått målet om en procent av
BNI i bistånd. Det ger oss en särskild position och stora möjligheter
att utmana andra länder att ta sin del av ansvaret.
Sveriges roll i världen som en ledande pådrivare för utveckling och
fred ska stärkas ytterligare. Vi vill avsätta en fredsmiljard ur bistånds-

medlen för att stärka medling, konflikthantering och förebyggande
fredsarbete.
Rösta den 17 september!
Vi socialdemokrater vill bygga ett Sverige i full sysselsättning, där
trygghet och välfärd är för alla. Vi är övertygade om att vårt land blir
både starkare och tryggare om alla är med.
Vi ber om väljarnas förtroende för ett Sverige i sammanhållning.
Ett sådant samhälle kan inte byggas på låga löner och sämre
arbetsvillkor. Det kan inte byggas på stora skattesänkningar och försämringar för arbetslösa och sjuka.
Nu är valet ditt.
Ska alla med?
Rösta på socialdemokraterna.

Sven Wimnell:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
Kunskaper om verksamheterna och deras samband
för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
(Sven Wimnells hemsida http://web.telia.com/~u86105430/)
När man ser ut över världen finner man lätt på både nära och långt
håll kriser och elände som leder till olycka för många. Människorna
försöker alltid lösa sina problem, med deras olika grader av
komplexitet, olika rumsliga dimensioner (lokala - nationella- globala),
olika tidsperspektiv (kortsiktiga -långsiktiga), mer eller mindre
välinformerade om verkligheten som omger dem. Ofta med
oförändrade förhållanden som resultat och inte sällan till det sämre.
Några viktiga frågor i samband med mänskliga verksamheter:
*
*
*
*
*
*

Hur kan man undvika svåra konflikter mellan grupper av
människor och mellan individer?
Hur kan man göra det lättare för människor med olika
bakgrund och olika yrken att kommunicera?
Hur kan man lösa detaljerna utan att förlora de stora
sammanhangen ?
Hur kan man minska informationsstressen, en ny svensk
folksjukdom?
Hur kan man bli litet mer förutseende så att man undviker
sorgligheterna?
Kan man inte planera och styra utvecklingen på ett förnuftigt
sätt så att man når lyckligare förhållanden? Det är
utgångspunkten .

För att få svar på detta har forskningsarbetet gått efter fyra
vägar :
1.
Undersökningar och beskrivningar om världen och alla dess
problem med tillstånd och förändringar.
2.
Konstruktion och beskrivning av ett beskrivningssystem eller
ett klassifikationssystem som på ett systematiskt sätt redovisar
eller ger en bild av världen och dess problem. I systemet
klassificeras problemen in så att de och deras samband kan
förstås och så att systemet kan bli ett hjälpmedel för
styrningar mot framtiden.
3.
Undersökningar och beskrivningar om planeringar som medel
att förbättra världen och om beskrivningssystemetklassifikationssystemet som ett hjälpmedel för planeringar.
4.
Förslag om slutsatser och åtgärder som kan förbättra
utvecklingen. Några påpekanden och förslag som är särskilt
viktiga och av grundläggande betydelse.
Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den
blir hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på
bra sätt.
En sådan sortering görs i det här redovisade klassifikationssystemet.
Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största system
för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla amerikanska
bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på det systemet
senare byggda DK, eller som det också heter UDK, Universella
Decimalklassifikationen.
Men det uppgjorda klassifikationssystemet är i första hand ett
system för klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort
med tanke på att utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa
verksamheter.

Systemet har följande avdelningar på högsta nivån:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska
tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska miljöerna
gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska miljöerna kan
gälla:
* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
värden och funktioner.
* De fysiska miljöerna som materiella objekt med
ekonomiska värden och teknologiska funktioner.
Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
psykiska samspel, de sociala miljöerna .

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter :
Individernas viljor.
Kollektiva viljor. (Politik).
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella
handlingar).
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.
Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller
i livet:
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de fysiska
och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför de
ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller indirekt
styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de fyra
ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1:
att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2:
att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn till
vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få uträttat i
den gemensamma arbetsfördelningen.
Individer och samhällen planerar framtiden.
Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter
omständigheterna i varje planeringsfall :

Hur var det ? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Hur är det ? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
Hur kan det bli ? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Hur bör det bli ? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?
Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga
verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på
individernas levnadsvillkor, som ges av
psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och
sociala miljöer.

Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De
fyra områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt
slutmålet: tillfredsställelse för individen.
Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i världen
måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver gemensamma
viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati är alla
medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar
och ta ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive
samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en demokrati är det
viktigt att alla medborgare är så väl informerade att de kan delta i
styrningarna mot framtiden. Det ställer stora krav på
informationssystemen.

Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till
alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om
världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är,
kan bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla
igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt
detta måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om
forskning, utredning, utbildning, information och planeringar.
Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområdenverksamhetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar.
För alla planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både
tillstånd och framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha
planeringar för tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar
för processer som fördelar i rummet och förändrar med tiden.
Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är
beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i
planeringsprocesserna ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna
till dem som fått makt att besluta, och det är också
informationsprocesser som ingår i samhällsplaneringens problem.
Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett
jättelikt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I
själva verket är det så att de förekommande informationsprocesserna
bildar eller utgör de förekommande planerings- och
beslutsprocesserna.
Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem
kan ses som en mängd informationsproblem med ca 6 miljarder
personers, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i
psykiska processer och ett yttre informationsproblem med

informationsutbyten mellan alla dessa personer. Samhällsplanering
innebär bl a konstruktion av förslag till framtider, då det konstruktiva
arbetet utförs i de psykiska processerna med hjälp av
kunskapsmaterial som tillkommer genom både inre och yttre
informationsflöden.
Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och
mellan människorna, och därför övergår förändringsproblemen och
samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och
spridning av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som
förändrar världen.
Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på
planerings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och
informationsområdena.
Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en
demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till
folket, men då den s k representativa demokratin tillämpas har de
förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför
främst till dem.
Men det vänder sig också i hög grad till alla som på ledande sätt på
opolitiska nivåer medverkar vid förändring av individernas kroppsliga
och psykiska förhållanden och deras fysiska och sociala miljöer, och
de finns inom alla delar av systemet. Arbetet vänder sig i hög grad till
alla som sysslar med utbildning och information.

De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir
129 verksamhetsområden:
1-4: 44 områden. 5-6: 41 och 7-9 45 områden. Varje sådant område
är vanligen mycket innehållsrikt och kan delas upp i mindre områden,
men för förståelsen av det hela är det lämpligt med just de 129
förtecknade områdena.
Verksamheterna är inte i alla områden av samma karaktär. Man kan
säga att det i huvudområdena 1-4 i grunden är fråga om
tankeverksamheter och registrering av tankeverksamheter o d. Område
5 gäller i grunden naturforskningsverksamheter och 6 teknologiskekonomisk användning av naturforskningens rön till kroppsligmateriell nytta. Områden 7-9 kan anses gälla kulturella verksamheter,
där man visserligen använder materiella ting, men där huvudsyftet är
nytta för psyket, verksamheterna kan beskrivas som
informationsverksamheter med olika slags uttrycksmedel.
Den uppgjorda förteckningen över verksamheterna är grundad på
mycket långa studier där verksamheterna hämtats från från etablerade
system och klassifikationer för näringsgrenar, yrken, utbildningar,
forskningar och bibliotekssystemens dokument mm. Utgångspunkten
för huvudupplägget är det mer än 100 år gamla bibliotekssystemet
DC, som dock i väsentliga avseenden reviderats med hänsyn till de
under de många åren inträffade samhällsförändringarna. I några delar
stämmer systemt mer med DK och det udda svenska
bibliotekssystemet SAB .
I det följande först en sida med en sammanfattning av
områdena 1-9.
Sedan två sidor med något utförligare om 1-9
och därefter två sidor med de 129 områdena.

1 Filosofiska och psykologiska verksamheter o d
10 Övergripande samhällkunskap.101 Arkiv. 102 Bibliotek. 103-107
Encyklopedier mm 108 Samhällsguiden od.109 Filosofihistoria od.
11-19 Individens inre verklighet.

7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst o kultur. 71 Planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader anläggningar. 73 Museer.
74 Formgivning av föremål. 75-77 Bildkonst. 78 Musik.

2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
3 Politiska vetenskaper och verksamheter.
4 Sambandsforskning. Infostruktur.
5 Naturforskning och matematik.

7911-7913 Seder o bruk. 7914-7919 Film Radio TV o d.792 Teater
od. 793 Sällskapsnöjen. Lek. Hobby. Fritid. 794 Spel. Lotteri. Tips.

6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter
61 Hälso- o sjukvård 62 Ingenjörsvetenskap 63 Biologisk produktion
641-642 Mathållning. 643 Boende. 644 Energi- o hygienförsörjning.
645 Utrustning. 646 Personlig hygien 647 Hushållsekonomi .
648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård .
651 Kontorsverksamheter Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 6525-629 Militärt .
653 Handel. 654 Tele. Internet. 655 Förlag. 656.Transporter
657 Penningverksamheter. 658 Företagsekonomi Arbetskraft .659
Reklam. 66-69 Tillverkning av varor, byggnader och anläggningar.

7951 Socialtjänst. 7952-7956 Sociala miljöer 7957 Undervisning.
Forskning.7958 Sociala miljöer i boendet. 7959 Grupper o d.
796-799 Sport Idrott o d. Motion.
8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9 Saklitterärt. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.
90 Tidningar. Tidskrifter. Journalistik.
91 Allmän geografi. Reseskildring. Lokalhistoria.
92 Biografi. Släkthistoria. Memoarer.
93-99 Allmän historia.

Filosofiska och psykologiska verksamheter o d
10 Övergripande samhällkunskap och övergripande värderingar.
101 Arkiv. 102 Bibliotek. 103-107 Encyklopedier mm
108 Samhällsguiden od.109 Filosofi- idé- och lärdomshistoria.
11-19 Individens inre verklighet. 11 Kunskaper. Erfarenheter.
12 Framtidsvisioner. 13 Känslor. Värderingar. 14 Ideologi.
15 Psyke.16 Logik.17Moral.
2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
3 Politiska vetenskaper och verksamheter.
31 Statistik. Demografi.
32 Statssystem. Demokrati. Val. Folkomröstning.
33 Nationalekonomi. Internationell ekonomi.
34 Lagar. Förordningar. Traktat. Konventioner. Juridik.
35 Demokratiska församlingar.
351 Rikdagen. 352 Kommuner. 353 Regeringen. 354 EU, FN o d.
36-39 Politiska krav
4 Sambandsforskning. Infostruktur.
5 Naturforskning och matematik.
50 Allmän naturkunskap.
51 Matematik.
52 Astronomi. Rymdforskning. 53 Fysik. 54 Kemi.
55 Geologi. Klimat. 56 Paleontologi. Arkeologi.
57 Biologi. Mikrobiologi. Ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära.
58 Botanik. 59 Zoologi.

6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
61 Hälso- och sjukvård. Räddningstjänst. Veterinärverksamhet. Djurförsök.
62 Ingenjörsvetenskap : Maskiner. El Elektronik. Apparater. Gruvor.
Militärt. Byggnader. Väg o vatten. Hygien. Transportmedel.
63 Biologisk produktion. Jordbruk. Skogsbruk. Trädgård. Djurhållning. Jakt. Fiske.
64 Hushållsverksamheter.
641-642 Matlagning. Servering.
643 Boende.
644 Energi- o hygienförsörjning.
645 Utrustning. 646 Personlig hygien
647 Hushållsekonomi Fastighetsförvaltning.
648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård. Hemvård i allmänhet.
651 Kontorsverksamheter. Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
6525-629 Militära verksamheter.
653 Handel.
654 Telekommunikationer. Internet.
655 Förlag. Informationsspridning.
656.Transporter. Resebyrå. Lagring.
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
658 Företagsekonomi. Arbetskraft. Arbetsförmedling. Arbetarskydd.
659 Marknadsföring. Reklam.
66-68 Tillverkning av varor.
69 Tillverkning – byggande av byggnader och anläggningar.

7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst o kultur.
71 Planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar. Arkitektur
73 Skulptur. Museer. Utställningar.
74 Konsthantverk. Formgivning av bruksföremål.
Industridesign. Inredning.
75-77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt .Teckenkonst. 77 Foto.
78 Musik.

8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. 801 Allmänt. 802 Engelska.
803 Germanska. Tyska. Svenska mm.
804 Franska od. 805 Italienska o d. 806 Spanska. Portugisiska o d.
807 Latin. Grekiska.
808 Slaviska o baltiska.
809 Orientaliska o övriga språk.
81 Litteraturvetenskap.
82-89 Skönlitteratur.

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport
7911-7913 Seder o bruk. Etnologi. Etnografi. Mode .Livscykeln.
Familjebildning. Takt. Kvinnorörelser. Folktro. Folkminnen.
7914-7919 Film. Radio. TV o d. Offentliga fester o d.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. Hobby. Fritid.
794 Skicklighets- o turspel. Lotteri. Tips.
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Sociologi. Socialvård. Socialtjänst.
7952-7956 Sociala miljöer i olika fysiska miljöer. Polis
Kriminalvård o d. Integration.
7957 Undervisning. Forskning. Dagis.
7958 Sociala miljöer i boendet.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i grupper o d.
796-799 Sport. Idrott o d. Motion.

9 Saklitterärt. Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.
90 Tidningar. Tidskrifter .Journalistik.
91 Allmän geografi. Reseskildring. Lokalhistoria.
92 Biografi. Släkthistoria. Memoarer.
93-99 Allmän historia.
93 Världshistoria. Forntidshistoria.
94-99 Medeltid o nyare tid.
94 Allmänt o Europa.
95 Asien.
96 Afrika.
97 Nord- o Mellanamerika.
98 Sydamerika.
99 Oceanien. Polarområdena. Rymden.

Klassifikationssystem för verksamheter.
O....1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
O....10 Övergripande samhällskunskap.Övergripande värderingar
O....101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
O....102 Biblioteksverksamheter.Databaser.Internetsökning
O....103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
O....104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
O....105 Övergripande om forskning och planering
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
O....109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
O....11/19 Individernas inre verkligheter.
O....11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
O....12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
O....13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
O....14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
O....15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
O....16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
O....17 Individens moral och uppfattningar om moral.
O....18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
________________________________________________
O....2 Religiösa verksamheter o d
O....20 Övergripande religiösa verksamheter o d
O....21 Allmän religionsvetenskap
O....22/28 Kristna religioner
O....29 Icke kristna religioner o d
________________________________________________
O....3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
O....31 Statistik och demografi
O....32 Statsvetenskap
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

O....35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
O....351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
O....352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
O....353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
O....354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
O....36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
O....36...om individernas kroppsliga förhållanden.
O....37...om utbildning o d.
O....38...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
O....39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d
________________________________________________
O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. 41-49. Systemvetenskap. Infostruktur.
________________________________________________
O....5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
O....50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
O....51 Matematik
O....52 Astronomi, rymdforskning
O....53 Fysik o d
O....54 Kemi o d
O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi.Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
________________________________________________
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks
O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
O....63 Biologisk produktion.Jordbruk,skogsbruk,jakt, fiske
O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
O....645 Användning av inventarier o d.

O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
O....649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
O....65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d
O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O....6525-6529 Militära verksamheter
O....653 Handelsverksamheter.
O....654 Telekommunikationsverksamheter.
O....655 Förlagsverksamheter o d.
O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
O....657 Penningverksamheter.Finans Försäkring.Skatter.
O....658 Allm.företagsekonomi,Arbetsförmedling o-marknad
O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
O....66/68 Tillverkning av varor
O....66 Tillverkning av kemivaror o d
O....67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
O....68 Tillverkning av komplexvaror
O....69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar
________________________________________________
O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst o kultur.
O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer
O....72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk,formgivn.bruksföremål.Inredning
O....75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
O....78 Musik ( konserter o d 792)
O....79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks.Sport
O....7911-7913 Seder och bruk .
O....7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
O....792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
O....793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

O....794 Spel. Skicklighets-och turspel Lotteri. Lotto. Tips
O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Sociologi. Socialvård. Kriminologi.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d
O....796/799 Sport, idrott o d.
________________________________________________
O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamh. 802/809 motsv. 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap-historia. 812/819 motsv. 82/89.
O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
O....84 Fransk skönlitteratur o d
O....85 Italiensk skönlitteratur o d
O....86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
O....87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
O....88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
O....89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d
________________________________________________
O....9 Saklitterärt.Allm.geografi, historia.Biogr.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildr.913/919 motsv. 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshist.
O....94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa
O....95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
O....96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
O....97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika
O....98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
O....99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

Människorna har olika behov_
av information i de olika rollerna.
Var får man tag på den information man behöver?
Man kan gå till biblioteken och söka i böcker eller köpa böcker i
bokhandeln. Man kan läsa i tidningar och tidskrifter, höra radio, se på
TV, uppsöka forsknings- och utbildningsanstalter och organisationer
osv. Men idag kan man sedan ett tiotal år söka på Internet som nu
vuxit så att de flesta svenska betydande organisationer har hemsidor
där. Ännu är dock dess hemsidor ofta ofullkomliga.
Med utländska hemsidor kan svenskarna nu på Internet finna
miljontals sidor med objektiva fakta och subjektiva åsikter. Om man
är skicklig och har tur kan man på Internet hitta svar på många frågor
som rör detaljer. Men det är mycket svårt att hitta svar på frågor om
hur allting hänger samman och svar på frågor om konsekvenserna av
åtgärder som förespråkas på Internet.
Det finns på Internet hjäpmedel med vilka man kan söka sig fram.
Det finns många sökanordningar med fasta ämnesindelningar som
man kan gå in i, men ämnena tycks vanligen tämligen godtyckligt
valda och ordnade. Man kan också i en del fall söka ämnen på ord i
bokstavsordning, ödlor klassas då ihop med öron, öglor, Öregrund
och annat på Ö, vilket inte ger någon överblick över ämnenas sammanhang.
Informationsfloden är enorm , vilket är ett skäl till uppbyggnaden
av klassifikationssystemet för verksamheter. Genom att ha verksamheter som ingångar kan man avsevärt minska antalet ingångar och öka
hanterbarheten jämfört med ett system som byggs upp efter ämnen.
Vill man veta något frågar man sig vilka personer eller organisationer
som kan veta något och går på det.

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara
skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat
nät ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.
I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man
får betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man
söka på utbildningar och lediga jobb.
I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips
om hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska
skötas och anställda och specialister och forskare kan komma med
förslag till förbättring av arbetsrutinerna.
Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med
hänsyn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta
bland annat allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som
man ytterligare behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter
påverkar varandra och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta
vilka verksamheter som behövs och hur de bör vara fördelade.
Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikationssystemet för verksamheter.

Informationsstress vår nya folksjukdom.
Under 1900-talet har kommunikationstekniken för varu- och
persontransporter och för överföring av meddelanden utvecklats
mycket kraftigt. I början av seklet kom bilar, flygmaskiner, radio och
rörliga bilder på biografer. Efter andra världskriget har tillkommit TV,
komunikationssatelliter och datorer och faxar som kan kopplas in i
världsomspännnade kommunikationsnät. Bilder och meddelanden
förmedlas med blixtens hastighet. Handel med värdepapper mellan
motsatta delar av jordklotet kan ske på några sekunder och varje dag
handlas med skyhöga belopp.
Varuhandeln över klotet är mycket betydande. En stor del av
svenskarnas elektroniska produkter och kläder kommer från Ostasien,
en stor del av våra underhållningsprodukter kommer från USA.
Människorna i världen är inflätade i ett stort nät av samband och
byten där alla är beroende av varandra. Några vinner på det som
händer i det stora nätet, några förlorar. Konkurrensen mellan
människorna och folken leder lätt till konflikter som i värsta fall leder
till krig. Det gäller att hålla reda på det som händer så att man kan
göra rätt och inte hamnar bland förlorarna.
Det har blivit så mycket att hålla reda på att människor drabbas av
informationsstress. Psykologiprofessor Marianne Frankenhaeuser
(1925-okt 2005) menar, att informationsstressen är en ny svensk
folksjukdom.
I Dagens Nyheter den 22 maj 1995 på sid A14 fanns följande
notis från TT om den nya folksjukdomen: ” Har du svårt att
koncentrera dig? Känner dig förvirrad? Kanske stänger du av
omvärlden en stund för att du inte orkar ta in mer ? Då kan du ha
drabbats av den nya folksjukdomen: informationsstress.
- Väldigt stora grupper människor går omkring med känslan av att
här händer det en massa saker som de borde ta till sig, men de mäktar

inte med, säger Marianne Frankenhaeuser, professor emeritus vid
Stockholms universitet. Hela sitt yrkesliv har hon forskat i frågor som
rör människor och deras förhållande till stress. Hon ser en ökad
klyfta mellan högutbildade och lågutbildade i framtiden.
- När man bombarderas med ett sådant flöde av impulser gäller det
att sovra och tolka den information man tar emot för att få fram det
som är värdefullt, säger hon. Här har de högutbildade ett övertag,
eftersom de kan placera in informationen i ett sammanhang där den
får mening, och de kan därmed också sortera bort det överflödiga och
oväsentliga. Hur yttrar sig informationsstressen ?
- Först tappar man förmågan att koncentrera sig och börjar känna
sig förvirrad, man kanske stänger av omvärlden en stund för att man
inte orkar ta in mer. Om detta får fortsätta, obearbetat, kommer man
ohjälpligt in i nästa stadium, det farliga. När situationen blir övermäktig ger man upp. Då är risken för likgiltighet stor. Man blundar
och slår dövörat till istället och slutar engagera sig i omvärlden.
Marianne Frankenhaeuser anser att fördelarna med den nya
tekniken är påtagliga, men att problemet ligger i att människan inte vill
gå med på de biologiska begränsningarna. Inbyggt i nervsystemet
finns en gräns för hur mycket information och intryck man kan ta till
sig.
Hon menar att det är en illusion att människor skulle fatta klokare
beslut ju mer information de får. Upp till en viss gräns stämmer det,
men sedan växer inte klokheten utan bara förvirringen. På senare tid
har hon sysslat mycket med överstimulans, hur människan reagerar
om hon får för många intryck. Enligt Frankenhaeuser fungerar
nervsystemet och hjärnan optimalt med lagom mycket stimulans.
Både för mycket och för lite stimulans mår man dåligt av.”
Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den blir
hanterlig. En sådan sortering görs i klassifikationssystemet för verksamheter.

Klassifikationssystemet för
verksamheter_ och bibliotekssystemen
Det uppgjorda klassifikationssystemet är ett system för klassifikation av mänskliga verksamheter, och är uppgjort med tanke på att
utvecklingen i världen huvudsakligen beror av dessa verksamheter.
Verksamheterna är infogade i ett system med 9 huvudområden
betecknade 1-9. Varje sådant område delas upp i 10 delområden, i
princip enligt en decimalprincip, så att man erhåller 90 områden
betecknade 10-99. Vart och ett av dessa områden delas sedan in i 10
områden så att man får 900 områden 100-999. Därefter kan delas in i
områden med 4 siffror 1000-9999, etc.
Fördelningen av verksamheterna på de 9 huvudområdena innebär
en mycket grov sortering som bara ger en första överblick.
Indelningen på nivån med tre sffror och 900 områden innebär fler
områden än man kan hålla i huvudet.
Nivån med 90 områden 10-99 innebär en indelning som på
någorlunda fattbart sätt ger en överblick över verksamheterna
samtidigt som områdena på det hela taget motsvarar vanligen förekommande områdesindelningar och således inte blir för grov.
En del av områdena 10-99 är dock så omfattande att en längre
gående uppdelning måste göras om man vill ha en klarare uppfattning
om verksamheterna.
Systemet är uppbyggt med utgångspunkt från världens största
system för klassifikation av dokument, det mer än 100 år gamla
amerikanska bibliotekssystemet DC, Dewey Classification, och det på
det systemet senare byggda DK, eller som det också heter UDK,
Universella Decimalklassifikationen.

DC- och DKsystemen har mycket stora likheter, men har också
skillnader. De klassificerar med hjälp av siffror ungefär som systemet
här. Systemen är uppgjorda för klassifikation av dokument, medan
systemet här avser klassifikation av verksamheter. Det är en
väsentlig skillnad, men klassifikationerna i systemet här överensstämmer i stor utsträckning med klassifikationerna i DC och
DK.Vilka skillnaderna är förbigås nu.
I den svenska nationalbibliografin, den officiella förteckningen över
svenska dokument, och i svenska forskningsbibliotek och folkbibliotek används i första hand för klassifikation av dokument ett
svenskt system, som är mycket udda i jämförelse med system som
används i andra länder, SAB:s klassifikationssystem, upprättat 1921
av Sveriges Allmänna Biblioteksförening, senare reviderat.
SAB-systemet klassificerar med hjälp av bokstäver och har
huvudområden betecknade med ”stora” boksäver A-Ä (versaler).
Som indelningsgrund därefter används ”små” bokstäver (gemena).
Siffror används ibland som tilläggsbeteckningar.
DC, DK och SAB har samma dokument att klassificera och
områdena i de olika systemen har ofta samma omfång, men med olika
beteckningar. Som exempel kan nämnas, att område 2 i DC och DK
gäller religion, medan i SAB religion betecknas C.
Allmänt kan sägas, att DC-och DK-systemen har fördelar framför
SAB-systemet, men att en övergång till DC eller DK i svenska
nationalbibliografin och i svenska bibliotek inte varit möjlig på grund
av att så mycket sedan 1921 är klassificerat enligt SAB.
I systemet för verksamheter har klassifikationerna för dokument så att
säga översatts till klassifikationer för verksamheter, tonvikten har lagts
vid de verksamheter som dokumenten beskriver eller är resultat av.

Åtta bilder med samband mellan
områdena 1-9 mm.

* 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).

* Schema över påverkans -och förändringdproblem.
Människornas kroppar
Människornas psyken
Fysiska miljöer
Sociala miljöer

* Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
med pilar som visar påverkan mellan områdena.

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. Inåtgående och utåtgående funktioner.

* Schema med politiska och opolitiska planeringar.

* Hjärnan. De inre delarna.

Den fundamentala påverkanskedjan.
Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling.
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor och
de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den
yttre verkligheten.
Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta
(eller onytta).
De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verkligheter som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och
och nya ekonomiska och kulturella handlingar.
Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga
kulturella verksamheter.
Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på
det hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma
lämpliga kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna
finns de offentliga utbildningssystemen (grundskola , gymnasium etc)
som genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i
Sverige. I världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem
eller inga alls.
Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verkligheter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i
nöjesindustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV,
video etc, i konst- och designvärlden, överallt. Dessa verksamheter
översvämmas av informationer och program som visar livsstilar som
inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga
viljor.

Nere på kontinenten ser man spritförsäljning som en kommersiell
verksamhet som inte får störas av restriktioner som förhindrar fylleri.
I Sverige har man observerat spritkonsumtionens skadlighet och har
haft regler som reducerar spritens skadliga verkningar, nu är det efter
inträde i EU i stort sett slut med de reduceringarna.
De kollektiva viljorna, dvs politiken, styrs av individernas viljor
och politiken blir då också via individernas inre verkligheter på gott
och ont beroende av de kulturella verksamheterna.
Nu råder i Sverige förbud mot den proffsboxning, som går ut på
att boxarna ska skada varandra, vilket kan ske med obotliga svåra
skador som följd. Nu finns förslag om att ta bort förbudet, bl av
kommersiella skäl, och om så sker kommer slagsmål i boxningsringen att ge nya olämpliga livsstilsförebilder.
De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av individernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska
viljorna. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion
av varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den
nvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de
kulturella verksamheterna förmedlar.
Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de
ekonomiska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså fyra stora problemkomplex, som påverkar
varandra i ständigt pågående påverkanskedjor.
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till.
Värderingar.
Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt.
Det som då finns att tillgå är FNs mänskliga rättigheter med
komplement som bl a Rio-deklarationen och Agenda 21.
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Informations- och kunskapsflöden.
Bilden på föregående sida visar olika mediers andel av befolkningens (9-79 år) genomsnittliga mediekonsumtion, i Sverige:
Sveriges radio. Privat lokalradio. Övrig radio. SVT 1. SVT 2. TV3.
TV 4. Kanal 5. Övriga TV-kanaler. Text-TV. Video. Internet. Böcker.
Morgontidning. Kvällstidning. Special-/facktidskrift. Vecko-/månadstidning. CD. Kasettband.
Men människor utsätts för påverkan också från annat:
Samtal i alla möjliga situationer, direktreklam, skyltar och anslag,
varuutbud i butiker, skyltfönster, fysiska miljöer med alla deras innehåll av föremål från det minsta till det största, museer, utställningar,
nöjestillställningar, biografer, bibliotek, föredrag, kurser, sammankomster, fester, lekar, skolor av alla slag.
Det som förmedlas i flödena är fakta och åsikter. Vad bör informationsflödena innehålla ?
Svar: de fakta och värderingar som behövs för rollerna A1, B1, B2
och A2, och det upprepas här.
Och sedan ska var och en åstadkomma ekonomiska och kulturella
handlingar på lämpligt sätt som var och en själv bestämmer innanför
lagarnas och förordningarnas ramar.

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara
skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat
nät ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.
I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man
får betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man
söka på utbildningar och lediga jobb.
I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips
om hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska
skötas och anställda och specialister och forskare kan komma med
förslag till förbättring av arbetsrutinerna.
Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med
hänsyn till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta
bland annat allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som
man ytterligare behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter
påverkar varandra och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta
vilka verksamheter som behövs och hur de bör vara fördelade.
Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikationssystemet för verksamheter.

Det följande är hämtat från
Sven Wimnell 060813:
De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de
höga inkomsterna.
(http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39n.pdf)

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 ?
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De fyra borgerliga partierna har tillsatt sex arbetsgrupper för att
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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.
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Sociala faktorers betydelse.
Tre storstäder.
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Varför ökar klyftorna II:
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De fristående skolorna.
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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.
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149 En sammanställning 050121.
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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.
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15
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De borgerliga partiernas förslag.
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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.
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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
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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.
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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.
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91
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25
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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

Sven Wimnell 060813:
De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna.
(http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39n.pdf)
Innehåll
2 Inledning. De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga
inkomsterna.
6 Sverige under 1900-talet.
9 Man vet vad man har men inte vad man får.
10 De borgerliga partiernas förslag.
10 Alliansens skattelättnader.
10 Granskning av de borgerliga partiernas förslag.
11 Allians för Sverige. Direktiv.
12 Alliansen om arbete och trygghet.
14 Moderaternas vårbudgetmotion 2006.
16 Folkpartiets vårbudgetmotion 2006.
17 Kristdemokraternas vårbudgetmotion 2006.
19 Centerpartiets vårbudgetmotion 2006.
21 Alliansens skattelättnader.
24 Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
24 Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
25 Moderaternas vårbudgetmotion 2006 sid 117.
Moderaternas (ej alliansens) förslag för 2009.
26 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006
+bostadskostnader mm.
28 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2006.
Boendeförhållanden.
29 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
30 Hushållsbudgetar för pensionärer.
31 Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
31 Riksnormen för försörjningsstöd 2006.

32 Socialstyrelsen informerar, om riksnormens konstruktion och
beräkningsunderlag.
34 Inkomst efter skatt 2006 .
35 Folkpartiet i vårbudgetmotionen.
35 Levnadskostnader och skatter för de lägsta inkomsterna
36 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006.
Förslag.
37 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn med
bostadsbidrag enligt föregående sida.
38 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag.
38 Grundavdrag inkomståret 2006
39 KV. Koll på pengarna 2006. 20-åring i egen bostad
39 Möbler och utrustning för ungdom i första egna bostad.
40 Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn. Gällande system 2006.
42 Centrala studiemedelnämndens hemsida. csn.se 060517
44 Barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg 2006.
45 Ändrade regler för underhållsstöd 1 februari 2006
46 Bostadsbidrag - allmän information. Icke-pensionärer.
2006.
47 Bostadsbidrag till barnfamiljer
51 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
Innehållsförteckning.
55 Innehållet i några utredningar som finns på Internet.
55 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)

56 Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt.
http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39i.pdf)
57 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)
59 Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och
välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten.
(http://web.telia.com/~u86119282/omr40za.pdf)
61 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)
62 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)
64 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)
66 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)
68 Några tidningsartiklar.
68 DN 051024 sid 6:
Partiernas medlemsantal halverat på drygt tio år.
70 DN060507 sid Kultur 8: Forskaren som satte dagordningen
72 DN060507 sid Kultur 9: Den svenska agendan
Journalister kan inte ta kritik.
73 DN060507 sid Kultur 8: Dagordningsteorin

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 “
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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
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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.
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“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”
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“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

