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Planering, klimat och välfärdsfördelning.
Första avsnittet: En inledning om planering.
    Det är problem med världens klimat. Klimatförändringarna ger 
redan svåra konsekvenser och det blir säkert värre om inget görs för att 
förbättra utvecklingen. Det finns också andra problem, om välfärds-
fördelningen i världen mm. Det är bråttom att göra något.
    Det behövs planeringar som klargör utvecklingen och riktar in den 
på lämpligt sätt mot framtiden. Planeringar bör inehålla fyra moment: 

hur var det, 
hur är det, 
hur kan det bli och 
hur bör det bli. 

    Vi i världen lever på det hela taget i ett planeringslöst tillstånd. Det 
finns delvis beskrivningar om hur det var, hur det är, kan bli och bör 
bli, men det finns inga heltäckande beskrivningar som systematiskt går 
igenom alla problem och sätter alla delar i relation till varandra.
    Det är människorna som kan göra något för att förbättra utveck-
lingen och människorna agerar enskilt och i grupper som finns i olika 
storlekar. 
    Beskrivningar i de fyra planeringsmomenten kan vara av olika kva-
litet och kan vara dåliga. Beskrivningar från vetenskapliga institutio-
ner ligger vanligen högt på kvalitetsskalan.

    Planeringars uppgift är i första hand att reda ut vad man bör vilja, i 
andra hand att besluta om åtgärder som leder dit man vill. Vilja och 
åtgärder bör bedömas efter konsekvenser i viktiga avseenden,
    Det är viktigt att observera, att man kan planera vad man vill utan 
att ha möjlighet att besluta om åtgärder. Sverige bör hålla sig med en 

världsplanering som underlag för deltagande i styrningar  i internatio-
nella organisationer och som underlag för utbyten med delar av värl-
den som inte regleras genom sådana organisationer. 
    Planeringar syftar i första hand till att skaffa sig kunskaper och i 
andra hand till att påverka.

    Den 6 december 2009 börjar FNs klimatmöte i Köpenhamn. Det är 
meningen att man bl a ska få fram åtgärder som minskar utsläpp av 
koldioxidgaser mm som påverkar jordens klimat och kan förstöra 
jordklotet om inget görs för att förhindra det.
    Världen är på katastrofkurs. Vill man undvika katastroferna måste 
människorna i världen få kunskper och bli medvetna om hur saker 
hänger ihop.

Andra avsnittet: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen?
     Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid. För 
framtidsplaneringen har arbetats fram en planeringsfilosofi och ett 
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre 
underlag för kunskaper om verksamheterna och deras samband - för 
bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.

    Klassifikationssystemet är ett beskrivningssystem som på ett syste-
matiskt 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.

    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 verksam-
heter.



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 fakto-
rer: 
* 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. 
*  Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas 
    psykiska samspel, de sociala miljöerna. 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga avse-
endena igång av människornas verksamheter : 
Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella hand-
lingar). 
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 örhållanden. 
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 :  psykiska och kroppsliga förhållan-
den och fysiska och  sociala miljöer.     



    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 medan-
svariga för utvecklingen och får försöka bilda sig uppfattningar och ta 
ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkans-
verksamheterna 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 ämnesområden-verksam-
hetsområden, 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.

    Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssy-
stem som rymmer alla informationsflöden. I själva verket är det så att 
de förekommande informationsprocesserna bildar eller utgör de före-
kommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

  Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem 
kan ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder perso-

ners, dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska 
processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten 
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-
tion 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.

    Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individer-
nas inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på plane-
rings-, forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområ-
dena.

Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.

   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. Klassifika-
tionssystemet 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 klassifikations-
systemet för verksamheter.            

Tredje avsnittet: Miljö och energi, mänskliga rättigheter, i-länder 
och u-länder, krig och fred. 
   Här redovisas något om världens stora problem om krig och fred, 
mänskliga rättigheter o d, och utredningar om klimat och energi som 
gjordes före Köpenhamnsmötet. 

Fjärde avsnittet: Klimatmöte och välfärdsfördelning.
    Här redovisas hur Köpenhemnsmötet utvecklades och hur det sluta-
de inte fullt så bra som man tänkt sig. På slutet finns uppgifter om hur 
EU tänker fortsätta och om Svenska regeringens klimatpolitik. 

Femte avsnittet:Världsproblem. Bistånd. Planering.

I inledande kommentarer nämns bl a:
    Klimatmötet i Köpenhamn gav några resultat, men det borde ha gått 
bättre. Mötesledningen underskattade u-ländernas krav och hade inte 
lagt upp förhandlingarna med hänsyn till dem. Arbetet drog ut på tiden 
på grund av u-ländernas motstånd och de betraktades som bråkmakare. 
Mötesledningen förstod inte u-ländernas svåra läge. För u-länderna var 
det fråga om bättre välfärd och för i-länderna var det fråga om  sämre 
välfärd.

     De Europeiska länderna tycks ha aningar om hur de ska göra, men i 
USA lär det bli svårt. Människorna där tycks ha låga kunskaper om 
miljöproblemen och tycks inte vara särdeles benägna att ändra lev-
nadsvillkoren så mycket som blir nödvändigt. Kina har ställt i utsikt 
stora utsläppsminskningar och där har man möjlighet att styra utveck-
lingen mer hårdhänt än i USA. Hur andra asiatiska länder och de 
fattigaste länderna i världen ställer sig är oklart. Oron för framtidens 
klimat har inte minskat mycket med mötet i Köpenhamn. Vad ska man 
göra? 

   Vid studiet av den svenska inrikespolitiken kan man finna, att kli-
matpolitiken inte är det första problemet, det som främst upptar intres-
set där är välfärdspolitiken och välfärdsfördelningen. Alliansrege-
ringen talar om att de framför allt vill minska utanförskapet och social-
demokraterna menar att det viktigaste är att minska arbetslösheten. 



Man kan tycka att det låter som om de hade samma mål, men det 
skiljer ifråga om välfärdsfördelningen. Alliansen vill öka klyftorna, 
förbättra för de välbeställda och försämra för de sämre ställda, medan 
socialdemokraterna vill göra tvärtom. Båda använder förvärvsarbete 
som argument, men den verkliga skillnaden ligger i åtgärder som 
påverkar välfärdsfördelningen.

    Välfärdsfördelningen är grundproblemet i Sverige och i världen. Det 
är det som givit utslaget i Köpenhamnsmötet.

    Motståndare i USA mot en sjukvårdsreform har menat, att en sjuk-
vårdsreform minskar friheteten, den frihet som välbeställda ameri-
kanare talar så mycket om, men den ökar ju friheten för cirka 47 miljo-
ner amerikanare utan någon sjukförsäkring. 

    I Sverige har alliansregeringen sänkt inkomstskatterna med 40 
miljarder inkomstår 2007 plus 10 miljarder ökning  för vart och ett av 
de följande tre åren, summa 220 miljarder kr för fyra år. Sänkningarna 
går till största delen till välbeställda. För att få råd med detta har staten 
försämrat för sämre ställda.

     De rimliga hushållskostnaderna i Sverige, inklusive bostad men 
utom semesterkostnader och andra resor än lokalresor, för ensam för-
värvsarbetande icke-pensionär utan barn var 2009 130 000 kr per år. 
Inkomsten måste vara cirka 15 000 kr i månaden för att pengarna ska 
räcka till det. 
    Ensam som tjänar 15 000 kr per månad betalar 2009 22% av 
inkoms-ten i inkomstskatt och  har mellan 2006 och  2009 fått skatten 
sänkt med cirka 2000 kr på året. Inkomster och utgifter går ungefär 
jämnt upp. 

    Ensam som tjänar 60 000 kr per månad 2009 betalar 41% i skatt och 
har fått skatten sänkt med cirka 24 000 kr på året. Efter att de angivna 
hushållskostnaderna betalats var det 2009 ett överskott i hushållsbud-
geten på 296 000 kr. Överskottet var 272 000 kr år 2006 och så stort 
att ökningen av överskottet med 24 000 kr kan ses ej nödvändig.

    Motsvarande kostnader för makar/sambor var 2009 195 000 kr= 150 
% av ensams kostnader. Om makarna har lika stora inkomster behöver 
de bara tjäna cirka 10 000 kr var per månad för att få ihop till kostna-
derna. Tjänar de 60 000 kr var per månad har de 658 000 kr överskott 
sedan hushållskostnaderna betalats och de har fått skattelättnader i för-
hållande till 2006 på 48 000 kr, skattelättnader som gjort bättre nytta 
på annat håll.

    De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen 
med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de lägsta in-
komsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av bostads-
kostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
     För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom 
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske 
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bo-
stadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort. 
    Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare för-
sämrats. Pensionärer får 2010 sänkta nettoinkomster medan ickepen-
sionärer med höga inkomster får tiotusentals kr lättnader trots att de 
har hundratusentals kr i överskott. 

    Hushållskostnaderna för ensam 2009 var cirka 350 kr per dag och 
för makar/sambor cirka 250 kr per person, ett genomsnitt blir cirka 
300 kr per dag.



    I statistik om fattigdomen i världen, som kommer då och då genom 
medierna, har fattigdomsgränsen länge stått vid en dollar per dag, cir-
ka 7 kr, men tycks ha höjts till cirka 10 kr, som i fattiga länder ska 
jämföras med Sveriges 300 kr.  
    Fördelningsproblem finns inom länderna  men också mellan männi-
skorna i hela världen. 

    Utvecklingen i världen, dvs på jordklotet, beror i väsentliga avse-
enden huvudsakligen av människornas verksamheter. Människorna har 
fiender och svårigheter att kämpa mot: bakterier, virus, växter och djur 
hotar människornas möjligheter att leva och överleva. Jordbävningar 
och vulkanutbrott, regn, snö, översvämningar, torka, vindar, kyla och 
hetta ger hot från själva klotet. Människorna är biologiska varelser 
som föds, åldras och dör och har det att kämpa mot. Detta är ofrån-
komliga hot som människorna mer och mer med olika verksamheter 
övervinner eller mildrar. Det vore väl om det räckte med de hoten. 
Men människorna kämpar också mot varandra om makt och resurser 
och det skapar massor av elände. 

   En stor del av världsbefolkningen på cirka sju miljarder personer 
lever i fattigdom med brist på mat och bostad, vatten och avfalls-
hantering, sjukvård och skolor. Enligt en uppgift finns i Indien 300 
miljoner personer som lever på sju kronor om dagen hur det nu går till, 
samtidigt som det finns rika med hög levnadsstandard. Flera miljoner 
barn dör varje år i fattiga länder som följd av svält eller sjukdomar 
som skulle kunna botas om det fanns pengar. Ojämnheterna ger dåliga 
sociala relationer.

    De sociala miljöerna i världen är av många olika slag. Hur kan 
fattiga under krig engagera sig i koldioxidutsläpp? Ska man komma 

till rätta med dem måste det i hela världen skapas kunskaper om 
världens problem och dessa spridas ut så att alla kan vara med och 
bidra med åtgärder. Om alla ska vara med måste alla kunna läsa och 
det måste finns skolgång för alla. Om man ska kunna lära sig något 
måste man vara frisk och ha en dräglig levnadsstandard, det behövs 
alltså sjukvård och mat och bostad etc. Kraven om mänskliga rättig-
heter för vuxna och barn måste vara bättre uppfyllda. 

     Under de senaste 80 åren har världsbefolkningen ökat från cirka två
miljarder till cirka sju. Om det fortsätter i samma takt och de 
outvecklade länderna strävar mot samma livsstil som västvärlden nu 
blir det svårt att få bukt med klimatproblemen. Befolkningen borde 
minskas. För att få ned befolkningen måste levnadsförhållanden för de 
outvecklade länderna förbättras. Med bättre levnadsförhållanden 
minskar barna-födandet. Förbättringarna måste gälla både materiella 
förhållanden och inflytandeförhållanden, mänskliga rättigheter, utbild-
ning o d.

   Efter de inledande kommentarerna finns  uppgifter om klassi-
fikationssystemet och Sven Wimnells hemsida på Internet och 
därefter uppgifter om värderingar och höga institutioner som har 
anknytning till globala problem:

Folkhälsomål, FNs Millenniedeklaration, FNs konvention om barnets 
rättigheter,  De mänskliga rättigheterna, Agenda 21, Förenta Nationer-
nas verksamheter, Europeiska kommissionens verksamheter, Stock-
holmsprogrammet (EU), Det de svenska departemen-ten arbetar med, 
Svensk utrikespolitik och internationellt samarbete, Budgetproposi-
tionens delar för 2010, Innehåll i budget för Internationell samverkan, 
försvar och internationellt bistånd, Biståndspolitikens inriktning och 
SIDA.



Sjätte avsnittet: Sverige.
    Innehåller i början uppgifter om diverse inrikespoitiska pro-
blem:
306 Skillnaden mellan fattiga och rika ökar dramatiskt.
309 Högerregeringen ödelägger människors liv.
310 Vår violinist tvingas sluta – hon hann inte bli frisk.
311 Jobbskatteavdraget når inte syftet.
312 Vänsterns idétorka. Socialdemokratin borde ha öppet mål.
313 Beslut om försäkringsreglerna.
314 Regeringen har tvingats till pudel efter pudel.
315 SD får över fem procent.
316 Oppositionen nöjda med opinionssiffror.
318 Sifo ger oppositionen egen majoritet.
318 Alliansens underläge oroar Reinfeldt.
320 Moderaterna backar.
321 Starkt MP i valårets början.
322 Först om fem år kan krisen vara över.
323   Valet 2010 avgörande för framtiden i storstäderna.
325 DN:s Johan Schück om 2010 års ekonomi.
326 Ekonomer spår något lägre inflation.
326 1.759 varslade i december.
327 KI: Botten är nådd.
327 Det händer i din plånbok nästa år.
329 Vi inför nya regler som sänker läkemedelspriserna.
331 Dags att sätta punkt för planekonomin i jordbruket.
333 Fet mat orsakar inte övervikt.
335 7 av 10 föräldrar vill att deras barn ska flytta hemifrån.
336    Nio av tio bibliotek drabbas.
337 Vi går mot striktare regler i det finansiella systemet.
339 Det moderata fotfolket lyssnar inte på Reinfeldt.
342 När vi litar på andra mår vi bra.

Därefter utredningar av Sven Wimnell om levnadskostnader skat-
ter o d :
344 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2009 och 
 bostadskostnader mm.
348  Årskostnader år 2009, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
348   Pensionärers kostnader 2009.
349  Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
       2006 och 2009. Skatter och överskott i hushållsbudgetarna.
350   Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn till levnadskostna- 
       derna. Kommentarer till tabellen för 2006.
351   Inkomstskatterna för förvärvsarbetande icke-pensionär med   
       jobbskatteavdrag inkomståret 2009.
351 Skatteförslag. 
353 Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras.
355 Utredningar av Sven Wimnell.
355 Beskrivningar om svensk politik 050605-081108.
356   Innehåll i Sven Wimnell 090131:  Samhällsplaneringens pro-
            blem.  Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och       
            Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)
363    Innehåll i Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets 
 skatteutredningar och  andra utredningar om levnadskostnader, 
 skatter, bidrag och välfärdsfördelning. 
            http://wimnell.com/omr36-39z.pdf

    I Sverige har alliansregeringen sänkt inkomstskatterna med 40 
miljarder inkomstår 2007 plus 10 miljarder ökning  för vart och ett av 
de följande tre åren, summa 220 miljarder kr för fyra år. Sänkningarna 
går till största delen till välbeställda. För att få råd med detta har staten 
försämrat för sämre ställda.      
    De rimliga hushållskostnaderna i Sverige, inklusive bostad men 
utom semesterkostnader och andra resor än lokalresor, för ensam för-
värvsarbetande icke-pensionär utan barn var 2009 130 000 kr per år. 
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Inkomsten måste vara cirka 15 000 kr i månaden för att pengarna ska 
räcka till det. 
    Ensam som tjänar 15 000 kr per månad betalar 2009 22% av in-
komsten i inkomstskatt och  har mellan 2006 och  2009 fått skatten 
sänkt med cirka 2000 kr/ år. Inkomster och utgifter går ungefär jämnt 
upp. 
    Ensam som tjänar 60 000 kr per månad 2009 betalar 41% i skatt och 
har fått skatten sänkt med cirka 24 000 kr på året. Efter att de angivna 
hushållskostnaderna betalats var det 2009 ett överskott i hushållsbud-
geten på 296 000 kr. Överskottet var 272 000 kr år 2006 och så stort 
att ökningen av överskottet med 24 000 kr kan ses ej nödvändig.
    Motsvarande kostnader för makar/sambor var 2009 195 000 kr= 150 
% av ensams kostnader. Om makarna har lika stora inkomster behöver 
de bara tjäna cirka 10 000 kr var per månad för att få ihop till kostna-
derna. Tjänar de 60 000 kr var per månad har de 658 000 kr överskott 
sedan hushållskostnaderna betalats och de har fått skattelättnader i för-
hållande till 2006 på 48 000 kr, skattelättnader som gjort bättre nytta 
på annat håll.
    De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen 
med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de lägsta in-
komsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av bostads-
kostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
     För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom 
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske 
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bo-
stadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort. 
   Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig 
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skatte-
systemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om 
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig kommer makar/sambor 
att bli överkompenserade.  Man kan klara detta problem bara med 
hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag. 

Principförslag för inkomståret 2010.

* Jobbskatteavdraget avskaffas och ersätts med en skattereduk-
tion lika med skatten på arbetsinkomster, dock högst 1000 kr per 
månad = 12000 kr per år.
Alternativ 1 jan 2010: Jobbskatteavdraget lämnas också till pensionä-
rer, men sätts då till 800 kr per månad. Om man vill förbättra för 
pensionärerna i två steg kan man börja med att första året ge 450 kr till 
pensionärerna och 900 kr till icke-pensionärerna.  
*  TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med en kollek-
tivavgift betald av riksdagen.  Ger skattelättnad  2076 kr per hushåll.
* Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer som inte kan 
få ungdomsbostadsbidragen. 
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. Se tabeller på sid 82-83  i 36-39z.pdf.
* Ersättningar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar återställs till 
80% av lönen.
* Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggs-
systemet som medför  att taxeringsvärden för fritidshus påverkar bo-
stadstilläggen.
    Sedan förmögenhetsskatten och fastighetsskatten tagits bort, med 
skattelättnader för icke-pensionärer som kan uppgå till hundratusentals 
kronor, är det orimligt att för låginkomstpensionärer i bostadstilläggs-
systemet  behålla regler om att förmögenheter ska påverka tilläggen.

* Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras. 



Människornas verksamheter, 
kort sammanfattning på en sida. 
1 Filosofiska och psykologiska verksamheter o d
10 Övergripande kunskaper, värderingar, och samhällkunskap. Arkiv. 
Bibliotek. Filosofi- idé- och lärdomshistoria.
11-19 Individens inre verklighet. Kunskaper. Erfarenheter. Framtids-
visioner. Känslor. Värderingar. Ideologi. Psyke. Logik. Moral.
2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
3 Politiska vetenskaper och verksamheter.
31 Statistik. Demografi.
32 Statssystem. Styrelseskick. Demokrati. 
33 Nationalekonomi. Internationell ekonomi.
34 Lagar. Förordningar. Traktat. Konventioner. Juridik.
35 Demokratiska församlingar. Riksdag, regering. FN, EU etc.
36-39 Politiska krav.
4 Sambandsforskning. Infostruktur.
5 Naturforskning och matematik.
6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
61 Hälso- och sjukvård. Räddningstjänst. Veterinärverksamhet.   
62 Ingenjörsvetenskap : Maskiner. El.  Elektronik. Apparater. Gruvor. 
     Militärt.  Byggnader. Väg och vatten. Hygien. Transportmedel.
63 Biologisk produktion. Jordbruk. Skogsbruk. Trädgård. Djur-  
     hållning. Jakt. Fiske. Med tillhörande naturvård.
64 Hushållsverksamheter. 
641-642 Livsmedel. Matlagning. Servering. 
643 Boende. (Byggande 69. Planering/formgivning 71-72)
644 Energi- o hygienförsörjning. Vatten, avlopp, avfall o d. Kraftverk.
645 Hemutrustning. 646 Personlig hygien. 

647 Hushållsekonomi Fastighetsförvaltning.
648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård. Hemvård i allmänhet.
651 Kontorsverksamheter. Datoranvändning.
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
6525-6529 Militära verksamheter o d.
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.
66-69 Tillverkning av varor, byggnader och anläggningar. Gruvor o d.     
7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Övergripande verksamheter om konst o kultur.
71 Planering av fysiska miljöer, världen, länder etc, städer, klimat
72 Formgivning av byggnader o anläggningar. Arkitektur
73-78 Formgivning av föremål, bilder, ljud/musik. 
79 Sociala beteenden och miljöer. Sociologi.
791 Seder o bruk. Livscykeln. Familj. Takt. Kvinnor. Folktro mm. 
7914 Film. Radio. TV o d. 
792 Teater. o d. 793 Sällskapsnöjen. Lek. Hobby. Fritid. 794 Spel.
795 Sociala miljöer. Socialvård. Bistånd. Polis. Mobbning. Integration.
7957 Undervisning. Forskning.  
796-799 Sport. Idrott o d. Motion.
8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. 
81-89 Litteraturvetenskap och 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.



Den senaste stora redovisningen av verksamheter och myndighe-
ter o d, som visar vad som ingår i de kort beskrivna områdena på 
föregående sida  är:
Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 
2007. 2010 CPV ej aktuell.(wimnell.com/omr40t.pdf)
En annorlunda tidigare är:
Sven Wimnell 080524: Länkar i Sunets Webbkatalog, Mölndals länk-
katalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm under departemen-
ten sorterade enligt SW-klassifikationssystem (http://wimnell.com/
omr102h.pdf)

Den förkortade listan kan användas vid planering både för värl-
den och Sverige. Vilka har verksamheterna varit, är de, kan de bli 
och bör de bli?

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 verklig-
heter 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 lämp-
liga 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 verklig-
heter 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. 
    De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av indivi-
dernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljor-
na. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av 
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den 
nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de 
kulturella verksamheterna förmedlar.

    Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekono-
miska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså 
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågå-
ende påverkanskedjor.
    Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till. 

    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 bland annat FNs mänskliga rättigheter 
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration.
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Verksamheter i Haiti. 
    De mänskliga verksamheterna blir olika i olik fall. Verksam-
hetena i  Haiti, efter jordbävningarna, blir andra än dem i Sverige 
i januari 2010. Men samma lista över verksamheter kan användas.  
    I listan nyss med verksamheterna på en sida är en del av verksam-
heterna, nästan alla, röda. De röda är av stor betydelse i Haiti efter 
katastroferna. Här några korta kommentarer till de röda verksam-
heterna.

11-19 Individens inre verklighet. Kunskaper. Erfarenheter. Framtids-
visioner. Känslor. Värderingar. Ideologi. Psyke. Logik. Moral.
    För alla, både offer och hjälpare, är det viktigt att ha välfungerande 
inre verkligheter, dvs bra kunskaper etc och god moral.

2 Religiösa verksamheter. Dogmer . Regler.
    Religiösa uppfattningar kan försvåra.   

35 Demokratiska församlingar. Riksdag, regering. FN, EU etc.
36-39 Politiska krav.
    De demokratiska församlingarna, i den mån de finns, måste fungera 
väl på alla nivåer, bl a EU och liknande och FN, och de politiska 
kraven måste vara lämpliga.

61 Hälso- och sjukvård. Räddningstjänst. Veterinärverksamhet. 
    Dessa verksamheter är centrala.

62 Ingenjörsvetenskap : Maskiner. El.  Elektronik. Apparater. Gruvor. 
     Militärt.  Byggnader. Väg och vatten. Hygien. Transportmedel.
    Det måste finnas teknisk kunnande och förmåga att finna upp nya 
metoder när inga finns.

63 Biologisk produktion. Jordbruk. Skogsbruk. Trädgård. Djur-  

     hållning. Jakt. Fiske. Med tillhörande naturvård.
     Livsmedel och biologiskt material måste produceras.

641-642 Livsmedel. Matlagning. Servering.
    Mat, matlagning, servering måste fungera.

643 Boende.
    Boende måste ordnas, problem isynnerhet när största delen av 
bostäderna är raserade.

644 Energi- o hygienförsörjning. Vatten, avlopp, avfall o d. Kraftverk.
     Energi- och hygienförsörjning måste fungera. Vatten, avlopp, 
avfallshantering, el, bränsleförsörjning, bensin etc.
 
645 Hemutrustning. 646 Personlig hygien.
     Saker som behövs. Kläder, personlig hygien, personliga hjälp-
medel.

647 Hushållsekonomi.
     Pengar hos individer och hushåll mm.

648 Tvätt Städning. 649 Hemsjukvård. Hemvård i allmänhet.
    Möjligheter att hålla rent och ta hand om skador. 

651 Kontorsverksamheter. Datoranvändning.
    Möjligheter att administrera alla sorters verksamheter.

6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
     Stora krav på den offentliga civila förvaltningen.

6525-6529 Militära verksamheter o d.
     Risk för kravaller och upplopp kan kräva militära insatser.

653 Handel.
     Handeln måste fungera.  



654 Telekommunikationer. Internet.
     Viktigt med telefon, epost, elektronisk navigeringsutrustning od.

655 Förlag. Informationsspridning.
      Tidningsförlag o d måste fungera.

656.Transporter. Resebyrå. Lagring.
    Transportmedel av alla slag inklusive vägar och leder, drivmedel 
mm är viktiga. Möjligheter att ta hand om gods.

657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
    Penningsystemen är viktiga, försäkringar.

658 Företagsekonomi. Arbetskraft. Arbetsförmedling. Arbetarskydd
    Problem med att ordna alla arbeten som behövs. Arbetarskydd.

66-69 Tillverkning av varor, byggnader och anläggningar. Gruvor o d.  
    Varutillverkning. Röjning. Rivningverksamheter, byggnadsverksam-
heter.

71 Planering av fysiska miljöer, världen, länder etc, städer, klimat
72 Formgivning av byggnader o anläggningar. Arkitektur
    Planering av återuppbyggnad. Kunskaper om hus. Klimathänsyn.

791 Seder o bruk. Livscykeln. Familj. Takt. Kvinnor. Folktro mm. 
     De social levnadsmönstren utsätts för påfrestningar och nya krav.

7914 Film. Radio. TV o d. 
     Information genom medierna är viktig.

795 Sociala miljöer. Socialvård. Bistånd. Polis. Mobbning. Integration.
      Socialvård. bistånd, polis, hjälporanisationer.

7957 Undervisning. Forskning. 
    Skolundervisning och forskning viktig i hela världen. 

90 Tidningar. Tidskrifter .Journalistik.
      Viktigt med journalister som rapporterar sanningsenligt om viktiga 
saker.

91 Allmän geografi. Reseskildring. Lokalhistoria.
93-99 Allmän historia.
     Kunskaper om världen och dess problem

Verksamheterna  som inte är röda saknar inte betydelse. De kunde 
också vara röda med betydelse för kunskaper, hjälpinsatser, det 
sociala livet och återuppbyggnad, men förtecknas här för enkel-
hets skull utan närmare kommentarer:

10 Övergripande kunskaper, värderingar, och samhällkunskap. Arkiv. 
Bibliotek. Filosofi- idé- och lärdomshistoria.

31 Statistik. Demografi.
32 Statssystem. Styrelseskick. Demokrati. 
33 Nationalekonomi. Internationell ekonomi.
34 Lagar. Förordningar. Traktat. Konventioner. Juridik.
4 Sambandsforskning. Infostruktur.
5 Naturforskning och matematik.

659 Marknadsföring. Reklam.

70 Övergripande verksamheter om konst o kultur.
73-78 Formgivning av föremål, bilder, ljud/musik. 
792 Teater. o d. 793 Sällskapsnöjen. Lek. Hobby. Fritid. 794 Spel.
796-799 Sport. Idrott o d. Motion.

80 Språk. 
81-89 Litteraturvetenskap och skönlitteratur.
92 Biografi. Släkthistoria. Memoarer.



    Verksamheter som vill förbättra styrelseskick och demokrati kan 
inte ge effekt omedelbart, men är viktiga på sikt. Verksamheter som 
gäller musik, nöjen och lek, sport, nöjesläsning, tillgång till böcker, 
Internet  o d behövs, isynnerhet när det gäller barnen.

    Haiti och dess folk är svårt skadat och behöver byggas upp nära nog 
från grunden. Den som vill vara med om uppbyggnaden kan vara med 
och planera det, använda klassifikationssystemets verksamhetsområ-
den, och för varje område skriva upp hur det var, hur det är, hur det 
kan bli och hur det bör bli. 

Klimatplanering.
     Listan kan också användas då man vill planera världens klimat. 
Klimatplanering ingår i område 71, men planering och genomförande 
av klimatförändringar beror av verksamheter i många andra områden 
och man får då anstränga sig med att lista ut vilka områden det kan 
vara och hur de områdena i sin tur påverkas av andra områden. 
    Forskningsverksamheter  inom naturvetenskaperna i område 5 ger 
naturligtvis förutsättningar.  Transportverksamheterna i område 656 
och biltillverkning i 68 påverkar klimatet. Likaså hushållsekonomierna 
i 647, ingenjörsuppfinningar i 62, skogsbruk i 63, energiförsörjning i 
644, oljeutvinning i 67, riksdagsbeslut i 351, i EU 354 etc etc. 
Klassifikationssystemet innebär inte att man kan sluta tänka, det är ett 
hjälpmedel till att få med alla faktorer och till att hittta sambanden 
mellan verksamheterna.
    Klimatproblemen innebär bl a att man bör förbättra utformningen av 
byggnader i 72, vilket innebär arbete med konstruktioner i 62 och 
ändrade byggverksamheter i 69. De innebär också behov av informa-
tionsinsatser i radio och TV i 7914 och i tidningar i 90 samt 
utbildningsverksamheter i 7957, bara för att nu ge några exempel på 
verksamheter som måste beaktas.

   För att klimatförbätttringarna ska bli framgångsrika måste välfärden 
förbättras i u-länderna och   välfärdsfördelningen bli mer jämlik i hela 
världen. 

Välfärdsplanering.
    Vid välfärdsplanering i Sverige och världen måste man noga beakta 
verksamheterna i 64, med matförsörjning, boende, energi-och hygien-
försörjning, hushållsekonomi (pengar) mm. Viktigt är sjukvård o d i 61 
och utbildning i 7957. Man måste också se till att individernas inre 
verkligheter i 11-19 blir bra, vilket i sin tur kräver lämpliga  kulturella 
verksamheter i 7-9.
     Individerna behöver pengar, vilket kräver  förvärvsarbete med goda 
arbetsförhållanden , 658. Socialförsäkringar i 657. Socialvård, bistånd 
o d i 795. 

Att planera Sverige och världen. 
    Gör på samma sätt i en lista för Sverige och en för världen. Listan 
för världen  blir stor om man vill detaljera för alla länderna, vilket är 
lämpligt.  Och lämna listorna till dem som bestämmer. I Sverige är det 
de politiska partierna som bestämmer. Hur det sedan går beror på ut-
gången i riksdagsvalet hösten 2010.

Statistik: se Sven Wimnell 31 januari 2010:
Statistikområden i Statistisk årsbok för Sverige 2010 och något om 
planering, hushållsekonomi och skatter o d.
http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf

    I följande kompletteringar är upptaget litet om de svenska politiska 
partierna, något om framtidsproblem i Sverige och världen, en hel del 
om demokrati och informationsproblem, samt på slutet något om Haiti
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