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 Europa.
	

95 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
	

96 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
	

97 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och
	

 Mellanamerika.
	

98 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
	

99 	

 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

	


Övrigt

609	


Nya moderaterna: ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH 	

FULL SYSSELSÄTTNING

646	


Och vad sysslar du med då?

Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid.
För framtidsplaneringen har forskats 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. (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)
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 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?

För att få svar på sådant 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 beskrivningssystemet - klassifikationssystemet 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 ockå 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. Till verksamheter räknas tankeverksamheter o d i
människors inre.

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 ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande 	

örhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
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

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.

psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och
sociala miljöer.	

 	

	

	


Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksamhetsområden, 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.

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.

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.

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.

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 7 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 teknologisk-ekonomisk
användning av naturforskningens rön till kroppslig-materiell 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 två sidor med de 129 områdena.

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
O....106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
O....107 Övergripande om kulturella verksamheter, utbildning o d.
O....108 Samhällskunskap.
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 utomlands)
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. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi
O....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
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 o d .
O....65 Administration, 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 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
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 och anläggningar
O....7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
O....70 Allmänt om konst och kultur.
O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
O....72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
O....73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
O....74 Konsthantverk, formgivning av 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 och verksamheter. Sport
O....7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
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 Socialvård o d.
O....7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
O....7957 Undervisning o d.
O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
O....7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
O....796/799 Sport, idrott o d.
O....8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
O....80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
O....81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
O....82/89 Skönlitteratur på olika språk
O....82 Engelsk skönlitteratur o d.
O....83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
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 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d
O....9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
O....91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
O....93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
O....93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
O....94 Medeltidens o nya tidens historia 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 historia 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 en tid 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.
För femton år sedan fanns på Internet samlingar av ämnesområden
av typ SUNET, Samhällsguiden och sverige.se, som man hade hjälp
av. De är nu mest borta och har man inte länkar klart för sig har man
att söka ämnen eller ord på Google.
Klassifikationssystemet för verksamheter innehåller verksamhetsområden som var för sig innehåller många ämnen, men är så valda att
de är lätta att förstå, och så få, 129 st, att man kan lära sig dem. Tillsammans innehåller de allting och utgör en helhet man behöver för att
kunna sätta in alla ämnen i en förståelig helhet där man kan få klart för
sig hur olika delar hänger ihop. Genom att bygga upp problemen efter
verksamheter kan man avsevärt minska antalet områden och öka
hanterbarheten jämfört med ett system som byggs upp efter ämnen.

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.
	

 	


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.

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
nuvarande 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.
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.

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, Universiella 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. På senare tid tycks
man dock i svenska bibliotek inrikta sig på att övergå till DC,
vilket är olyckligt eftersom DC inte är helt bra med hänsyn till
samhällsplaneringens problem.
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.

Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
DC, DK och SAB konstruerades innan demokratin i praktiken slagit
igenom ordentligt. Världen styrdes av, som de trodde, visa herrar, som
styrde efter vad de trodde vetenskapliga principer. I deras schemor
finns inte särskilda platser för politiska krav o d. I klassifikationssystemet för verksamheter har område 3 gjorts till ett område för politik.
Opolitiska delar har flyttats till områdena 6 och 7. I områdena 36-39
finns plats för polititska krav. Opolitiska delar av DC-DK 36-39 har
flyttats till områdena 6 och 7.
DC, DK och SAB skiljer inte väl mellan ingenjörsmässiga konstruktionsverksamheter o d och tillverkning av det konstruerade.
I klassifikationssystemet här görs sådan åtskillnad att allt tillverkningsarbete finns i avdelningarna 66-69. Exempelvis finns tillverkning
av transportmedel i DC och DK i avdelningen 62 för ingenjörskonstruktioner, men finns i schemat här på 689, där DC inte har någonting
och DK Tekniskt hobbyarbete.
Den stora maskin- och elindustrin har DC och DK på avdelningen
62 för ingenjörskonstruktioner. I schemat här finns tillverkningarna på
682 och 683. På 682 har DC och DK bara hovslageri och tillverkning
av möbelbeslag o d, något som vittnar om att DC och DK i de här
avseendena är gammalmodiga.
DK har flyttat en stor del av träindustriarbetena från 674 till 630,
som avser lantbruk o d. I schemat här kvarligger skogsindustrin på
674. DK har också handel med skogsprodukter och skogspolitik på
630. I schemat här finns den handeln på 653 och skogspolitiken
kommer på 38.
SAB är dåligt utvecklat när det gäller arkitektur och formgivning

av fysiska miljöer. Formgivning av hus och anläggningar placerar
SAB vanligen på avdelningarna för ingenjörer, byggmästare och
byggnadsarbetare, vilket är tokigt. Stadsplanering od hör hemma inom
avdelningen för översiktlig planering (Ict), men SAB har skapat en
helt ny avdelning för detta , Odg.
Opolitiska delar av offentlig förvaltning, bl militära verksamheter,
som inte kan hänföras till speciellt fack, har här placerats på 652,
handel har placerats på 653, transporter på 656, penningverksamheter
på 657, arbete på 658. Problem med sociala miljöer och beteenden
finns på 79. Opolitiska delar av utbildning har placerats på 7957.
Språkliga verksamheter finns på område 80. I DK ligger de på 80,
men i DC på 4. Område 80 stämmer bra med hänsyn till SABs områden. Område 4 har blivit ett område för sambandsforskning. DC-DK 0
har huvudsakligen lagts in i område1. Tidningar finns på 90.
Det nämnda är exempel på skillnader mellan klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK, SAB. En
detaljerad redogörelse om skillnaderna finns i en särskild bok:" Kapitel 8. Klassifikationssystemet för verksamheter . En jämförelse med
DC (Dewey Decimal Classification),
DK (Universiella decimalklassifikationen) och
SAB (Sveriges allmänna biblioteksförenings system på svenska
bibliotek)." Har delats upp på två pdf-filer (149+140=289 sidor):
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-402
(http://wimnell.com/omr025.pdf)
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 501-913
(http://wimnell.com/omr026.pdf)
Efter 1996 har klassifikationssystemet illustrerats många gånger. I
sammanställningen nu finns med om Libris/SAB och senaste DC.
Klasssifikationssystemet för verksamheter är gjort med hänsyn till
samhällsplaneringens problem, vilket inte gäller för DC, DK och SAB.
Svenska biblioteks övergång till DC är inte någon bra utveckling.

Forskningen om samhällsplaneringens
problem.
Ämnet om samhällsplaneringens problem har utretts i samband med
forskarutbildningen i samhällsplanering vid Nordiska Institutet för
Samhällsplanering, Nordplan. Intitutet bildades 1968 av de nordiska
länderna med plats i Stockholm. Av någon anledning lades det ner
efter ett par decennier.
Innan nedläggningen publicerade intitutet dock en rapport, Nordplan meddelande 1986:5, “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens
problem: ett klassifikationssystem som hjälpmedel.” Systemet ordnar
samhällsplaneringens problem på ett systematiskt sätt. Enligt Libris
finns rapporten på bibliotek :
Umeå universitetsbibliotek,
Kungl. biblioteket,
Nordregio, Biblioteket,
Riksdagsbiblioteket,
Stockholms universitetsbibliotek, Geobiblioteket,
Lunds universitets bibliotek, Universitetsbiblioteket,
Malmö stadsbibliotek, Informations- och lånecentralen och
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, Alnarpsbiblioteket.
När Internet kom till på 1990-talet belystes klassifikationssystemet
och samhällsplaneringens problem med hjälp av det som fanns där och
1998 lades på Internet in Sven Wimnells hemsida: http://wimnell.com
“Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. “
Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 129 dokument
med innehåll i verksamhetsområden i huvudområden numrerade 1-9,

som formar världens framtid. De 129 dokumenten är numrerade 10-99
(tvåsifferområden), i en del fall uppdelade på underområden med tre
siffror eller fler. Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av
människornas verksamheter.
På hemsidan finns myndigheter och privata företag och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare,
människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v.
De 129 sidorna på hemsidan avser att i första hand belysa hur
verksamheterna fördelas på de 129 områdena. De innehåller inte de
senaste aktualiteterna. De kompletteras av särskilda utredningar,
vanligen i pdf-format, som nås via länkar på sidorna, och som vartefter
innehåller aktuella saker som gäller problem och konflikter som ska
lösas på vägen mot framtiden.
De särskilda utredningarna finns förtecknade i följande pdf, som
också innehåller innehållsförteckningar till de senaste årens utredningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

Samhällsplaneringens problem
har i början av 2013 behandlats i
fem sammanställningar.
Se kolumnen till höger.
Den första är en introducerande sammanställning om samhällsplaneringens problem. Se innehållsförteckningen på nästa sida.
De fyra därefter innehåller kopior av debattartiklar och utredningar av olika slag som belyser verksamhetsområdenas principiella innehåll och aktuellt debattläge inom områdena. De innehåller saker till slutet av 2012 och ska senare kompletteras med
mera i början av 2013.
Efter innehållsförteckningen till den första sammanställningen
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf följer kopior av dess sidor
301-311 som innehåller förslag till en socialdemokratisk skuggregering.
Därefter kommer innehållsförteckningar till de fyra andra:
områdena 1-5
område 6
område 7-9 och
området världen.
Till varje sådant område har lagts till uppgifter om socialdemokratiska skuggminstrar åtföljda av frågor om vad de vill göra.
Till slut har lagts tlll uppgifter om vad den nuvarande regeringens
statsråd gjorde i områdena i februari 2012. Efterdet:moderaterna:
ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem sommaren 2012 - mars 2013 i område 6.
6. Teknologiska/ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 7-9. Kulturella
verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkliga verksamheter. Litteraturhistoria. Skönlitteratur.
9. Journalistik m m. Geografi. Biografi. Historia.
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Innehåll
16	


Universum och mänsklighetens förhistoria.

18	

18	

19	

19	

19	

	

20	

20	

	

21	

21	

22	

	

23	

24	

25	

25	

26	


Världshistorien
Forntiden. Till omkring 400.
Medeltiden 400-1500.	

Nya tiden. Från 1500.
Religionsstridernas tid 1500-1648 och tiden 1648-1815 med bl
a oinskränkt furstemakt.
Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden
1918-1939.
Andra världskriget 1939-1945.
Efterkrigstiden. Från 1945.
Befolkningen i miljoner i Världen och i Sverige inom
parentes.
Afrikas och Asiens äldsta historia.
Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.
Sveriges historia.
Källor till de historiska avsnitten.
Tillägg i januari 2013 om de senaste åren.

27	

29	

33	


Över- och underklass, maktkamp, religioner, kvinnor.
Nu växer städer på Kinas åkrar
Livsfarligt budgetspel under taket

34	

34	

35	

36	

37	

37	

38	

40	

41	


Indiens kvinnor förtrycks
Ett lärorikt exempel på hur det kan gå till i världen.
SD slåss mot väderkvarnar
Världen vänder blicken inåt
Hycklarens afton
En mörk hemlighet
Svenskt Näringslivs politiska insatser skadar politiken
Fortsatt ineffektiv Arbetsförmedling
Farlig amerikansk reträtt

43	


Det uppgjorda klassifikationssystemet.

44	


Sveriges regeringar under 100 år.

46	


Läget i Sverige 2012

47	

47	

48	

	


Socialdemokrateras nya partiprogram.
Programkommissionens remissförslag 2012
Programkommissionens justerade förslag för kongressen 	

3-7 april 2013.

48	


Innehållsförteckning

49	


ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING

49	


DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN

50	

50	

51	

52	


VÅRA VÄRDERINGAR .
Demokrati
Frihet, jämlikhet och solidaritet
Arbetets värde

52	

52	

53	

54	


VÅR SAMHÄLLSSYN
Vad formar samhället?
Marknad och kapitalism .
Maktstrukturer

56	

56	

57	

59	

60	

61	

62	


VÄRLDEN AV IDAG
Vår tids stora utmaningar – och lösningar
Nya förutsättningar för samhällsutvecklingen
Makten över tanken
Den nya ojämlikheten
Klimatförändringarna
Rörelse för förändring

62	

62	

63	

64	

65	

66	

67	

69	

71	

73	

74	


VÅR POLITIK
Alla människors frihet, hela världens fred
Globalisering och rättvisa
Miljöansvar och hållbar utveckling
Ett socialt och demokratiskt Europa
Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik
Arbete och tillväxt
Kunskap och kultur
Välfärd och trygghet
Demokrati och politiskt ansvar
Tillit och gemenskap .

76	

	


Sven Wimnells hemsida: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

80	

	

80	

80	

	


Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna
förbättra världen?
Några frågor i samband med mänskliga verksamheter
För att få svar på sådant har forskningsarbetet gått efter fyra
vägar

80	

	

	


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.

81	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


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.

81	

	

81	

	

81	

	

81	

83	

	

83	

86	

87	

89	

90	

91	

92	

	


Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	

 	

faktorer
Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter :
Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i
livet
Individer och samhällen planerar framtiden.
De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir 129
verksamhetsområden:
Två sidor med de 129 områdena.
Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
Den fundamentala påverkanskedjan
Politiska planeringar
Schema över påverkans-och förändringsproblem
Samband mellan huvudområden
Klassifikationssystemet för verksamheter och
bibliotekssystemen

93	

	

94	


Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för
verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
Forskningen om samhällsplaneringens problem.

126	

128	

139	


Före skolan, i skolan och efter skolan.
Inre och yttre verkligheter.
Något om vad Sverige innehåller och planerar.

95	

	


Klassifikationssystem för verksamheter.
Med några förtydligande kommentarer.

101	

	

	

101 	

102	

103	

103	

105	

106	

108	

108	

110	

111	

112	

114	

115	

116	

116	


Samhällsinformationens principiella problem. En
diskussionspromemoria 1977 från NSI, Nämnden för
samhällsinformation.
Innehåll
l NSI:s uppdrag och diskussionspromemorians disposition
2 Samhällsinformation — motiv och innebörd
2.1 Samhället och informationen
2.2 Varför samhällsinformation?
2.3 Vad är samhällsinformation?
3 Samhällsinformationen och individen
3.1 Oinformerad—eller välinformerad?
3.2 Tillgänglig tid
3.3 Varför använder människan information?
3.4 Särskilda grupper
3.5 "Massmediefattigdom och informationssvaghet"
3.6 Ett framtidsperspektiv
4 Den offentliga sektorns information - bakgrund och dagsläge
4.1 Informationsutredningen

117	


Hur får man nu tag i information rörande	

verksamheterna?

118	


Nya villkor för public service

	


Tillägg 7 februari 2013:

141	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Sammanställningar som gäller enstaka problem.
148	

 Statistiska centralbyråns statistik.
151	

 SCB. Klassifikationer & standarder.
153	

 Några klassifikationssystem. för yrken, näringar, m m
154	

 Fackföreningar och arbetsgivareföreningar m m..
156	

 Statliga myndigheter mm.
162	

 Universitet och högskolor. Utbildning och forskning..
169	

 Om grundskolan och gymnasiet mm.
170	

 TV-avgiften
171	

 Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet
172	

 Av IT-kommissionens arbeten med informationssystem
	

blev intet, kommissionen lades ner..
173	

 Sveriges och omvärldens historia. .
176	

 Mellanöstern, hela världen och Sverige
178	

 Om EU 2005.
179	

 Världshistorien och framtiden.
181	

 Folkhälsopolitik
182	

 Det viktigaste välfärden och välfärdsfördelningen.
184	

 Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder
188	

 Något om sociala miljöer,
193	

 Barnfattigdom och annan fattigdom.
195	

 Kulturutredningar och kulturbudgetar.
199	

 Fysisk planering i Sverige.
199	

 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d.
200	

 Boverket: Regelsamling för hushållning, planering o d
200	

 Världsarvslistan.
201	

 Planering, klimat och välfärdsfördelning.

142 	

 Stora sammanställningar om samhällsplaneringens
	

problem.
144	


Politik m m från maj 2005 till maj 2012.

206	

	


Stora sammanställningar: innehållsförteckningar.
2003-2012.

298	


Några sammanställningar från tiden före 20 oktober 2003.

299	


Kommentarer till de särskilda utredningarna.

301	


Svensk politik 1889- 2012.

302	

310	


Förslag till socialdemokratisk skuggregering.
Socialdemokraternas nyhetsbrev 23 januari 2013

	

 	

312	

314	

319	

322	

322	

323	

323	

324	

326	

326	


Hushållens inkomster och utgifter. Välfärdsfördelning.
Sammanräknad förvärvsinkomst i decilgrupper.
Välfärdsfördelningen.
Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2012 mm.
Månadskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Årskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Pensionärer 2012 och 2013. Hushållsbudgetar.
Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2013 mm.
Beräkningar för år 2013.
Månadskostnader år 2013, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Årskostnader år 2013, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

327	

329	


Hur förbättra välfärdsfördelningen?
Bostadsbidrag bör införas för barnlösa icke-pensionärer .

332	


TV-avgiften bör avskaffas för privathushåll.

336	

341	

342	

345	


Barnfattigdomen.
Aktuella belopp 2011 och 2013. Föräkringskassan.
Jobbskatteavdragen bör reformeras.
Bussresa till en tid då samhället var svartvitt.

346	

348	

350	

351	

354	

355!
361	


Pensionstagare med ålderspension.
Pensionärer med låga pensioner m m.
Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
Slopa kapitalreglerna i pensionärernas bostadstillägg.
Summa marginaleffekt för pensionärer.
Så beräknar vi inkomster, bostadskostnad, bostadstillägg.
Avtrappningsregler.

366	

367	


Förslag till riksdagsbeslut.
Bostadsbidrag för barnfamiljer 2013.

370	


Kommentarer den 7 februari 2013 om fortsättningen.

	

371	

373	

375	

376 	


Några tidningsartiklar
Moderata väljare vill hellre ha MP än C i ny regering
Myndigheterna stänger om sig
“Fråga kultureliten” är ett välvilligt program.
Korruption.

	


Tillägg 1 mars 2013:

378	

	

379 	

381	

383	


En artikel om nationalekonomi och en om skolbarnen i
klass 9.
Dokumentären vilseleder om lönerna
Tonåringarna mer skötsamma än förr
Artikeln om skolbarnen i klass 9 belyser deras liv

384	

386	

	

	

	

392	

	

400	

	

419	

	

428	

	


Människornas roller och möjligheter att klara dem.
Innehåll i en sammanställning om samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför
2012. Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för
många delområden i nio huvudområden.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
2011.
Kursplaner för den vanliga grundskolans ämnen, bl a
Samhällskunskap, Religionskunskap och Hemkunskap.
Kursplaner för några ämnen i gymnasiet: Religionskunskap,
Samhällskunskap, Filosofi och Pykologi.
Stockholms universitet. Institutioner. Ämnen: Filosofi, Idéhisto-	

ria, Psykologi, Socialpsykologi, Sociologi, Samhällskunskap.

437	

438	


Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
Hushållsverksamheter är beroende av andra verksamheter.

439	


Klassifikationssystem för verksamheter.

441	

	

	

	

	

	

	

446	

450	

451	

	

	


Utbildning för människornas roller. A1, A2, B1, B2
Det behövs kunskaper om samhället och om individernas inre
verkligheter som inte finns i grundskolan: kunskaper om
filosofi och psykologi o d.
De kunskaper som inte finns kan läggas in i Samhällskunskapen eller Religionskunskapen. Bäst är att lägga in i Religionskunskapen och ändra ämnet till Religion och levnadskunskap.
Om levnadskunskap i grundskolans kursplaner.
Läroplan för grundskolan bör ingå i skolans ämnen.
I det nya skolämnet Religion och levnadskunskap bör ingå om
människornas levnadsvillkor och roller, kunskaper för planering av kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och

	

	


sociala miljöer samt kunskaper om värlsförbätringsproblem
och planeringarnas infomationsflöden.
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Sid 301-311 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf :

Svensk politik 1889- 2012.
	

 Det socialdemokratiska partiet bildades 1889 och hade som första
punkter åttatimmarsdag och allmän rösträtt. Åttatimmarsdagen blev
lag 1919 och rösträtten, även för kvinnor, blev klar 1921. Motståndare
var moderaternas föregångare. Man arbetade även på lördagarna, men
då vanligen kortare, så att arbetstiden måndag-fredag blev omkring 8,5
timmar.
I Ådalen 1931 sköt staten på arbetare, i stil med vad som nu görs i
Syrien. Socialdemokraterna fick regringsmakten 1932 och behöll den
under 44 år till 1976. Per-Albin Hansson var i början och en folkkär
statsminister som präglade begreppet “folkhem”. Han dog hastigt och
efterträddes av den då tämligen okände Tage Erlander, med “det starka
samhället”. Han avgick i slutet av 1969 och efterträddes av Olof
Palme. Under kriget var det samlingsregering.
Radion startade 1925, ljudfilmen kom 1929. Flygaren Albin Ahrenberg gjorde uppstigningar med ett litet sjöflygplan och förmögna kunde få en tur för 5 kr, som arbetare inte hade råd med. Flygplan var en
sensation. Bilar fanns men var för dyrt för vanligt folk.
På Stockholmsutställningen 1930 visade man bl a funkisbostäder. På
30-talet kom igång förmånliga statliga lån till villabyggen och 3 rum
och kök var en vanlig typ som välbeställda arbetare kunde bygga, och
det kostade omkring 30 000 kr med tomt. Nu säljs de för ett par miljoner kr i orter som inte är av avfolkningstyp. Mjölken kostade 21 öre
litern på 30-talet, ett halvt kilo köttfärs 89 öre, ett franskbröd 4 öre och
en skorpa 1 öre.
I veckotidningen Husmodern fanns det massor av annonser om
“obemärkta” som önskade och erbjöds platser där de kunde föda oäkta
barn i hemlighet. Prästerna höll i moralen. Att som ogift ha barn var
skamligt.

Efter kriget blev det barnbidrag och änkepension 1000 kr per år. När
koreakriget började, i början på 50-talet, satt Tage Erlander ensam i
regeringskansliet och skötte statens affärer. De andra statsråden var ute
på resor och sekreterarna var lediga.
På femtiotalet kom obligatorisk sjukförsäkring, dessförinnan kunde
man teckna försäkringar med sjukersättningar ett par kronor per dag
och begravningsförsäkringar så att man fick litet till begravningen.
Allmän pension kom till sedan en folkpartist röstade med socialdemokraterna.
Bostadsbristen var svår och Erlander ordnade med miljonprogrammet 1965-1975 då en miljon bostäder skulle byggas. Han har efteråt
sagt att han ångrade den dåliga bostadspolitiken dessförinnan.
I skatterformen 1970 som var Gunnar Strängs storverk, försvann
sambeskattningen. Fram till dess var det vanligt med hemmafruar för
gifta par, det vanliga var att mannen arbetade och tjänade pengar och
frun skötte hem och barn, det fanns inte arbeten som då var passande
för kvinnor. Ogifta kvinnor fick klara sig så gott de kunde.
Allmänna skatteberedningen hade haft långa dåliga utredningar, det
som kom ut av dem var mest bara momsen. Det blev alltså särbeskattning, men det ny skattesystemet hade brister som delvis senare rättades
till i 1990 års skatterform, som senare har strulats till.
När Erlander slutade sa han att nu blir arbetsmiljön den stora frågan, som väl förbättrades något, men som fortfarande nu 40 år senare
får samma kommentar: arbetsmiljön är en stor fråga.
Palme hade en stor poäng i sitt engagemang för världen. Hans namn
finns på otaliga gator och torg världen över. Han förlorade regeringsmakten 1976, återtog den 1982, men mördades 1986.
Folkpartiet var det stora borgerliga partiet 1970 och Bertil Ohlin dess
ledare. Senare har den borgerliga ledning gått över till moderaterna,
som från 2006 letts av Fredrik Reinfeldt, kraftigt dominerande bland
de borgerliga.

1976-1978 statsminister Centerledaren Thorbjörn Fälldin med koali	

 	

tion: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet.
1978-1979 statsminister Ola Ullsten i en Folkpartiregering.
1079- 1981 statsminister Thorbjörn Fälldin med koalition:
	

Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet.
1981-1982 statsminister Thorbjörn Fälldin med koalition: Center	

partiet, Folkpartiet.
1982-1986 statsminister Olof Palme Socialdemokratisk regering.
1986-1991 statsminister Ingvar Carlsson Socialdemokratisk.
1991-1994 statsminister Carl Bildt. Koalition: Moderata samlings	

partiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna 	

1994-1996 statsminister Ingvar Carlsson Socialdemokratisk regering
1996-2006 statsminister Göran Persson Socialdemokratisk regering
2006- statsminister Fredrik Reinfeldt. Koalition: Moderata samlings	

partiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet.

Förslag till socialdemokratisk
skuggregering.

Socialdemokraterna har förlorat valen 2006 och 2010. I valet 2010
gick socialdemokraterna ihop med vänsterpartiet och miljöpartiet i en
röd-grön allians som inte var lyckad.
Göran Persson avgick efter valet 2006, Mona Sahlin efter valet
2010. Den gamla socialdemokratiska politiken försvann med Göran
Persson och Mona Sahlin. Mona Sahlin efterträddes 2011 av Håkan
Juholt, som försökte anknyta till den gamla politiken, men som tvingades avgå 2012 efter drev med både socialdemokrater och borgerliga.
Efter honom valdes Stefan Löfven till partiledare, han var ordförande i en fackförening inom LO.
Också vänsterpartiet, miljöpartiet och centerpartiet har bytt ledare.

Planering har fyra moment:
hur var det,
hur är det,
hur kan det bli,
hur bör det bli.
De frågorna bör ställas och besvaras i varje skuggministerområde.

Regeringens verksamheter skildras i
Sven Wimnell 10 februari 2012 + 24 feb: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf Den föreslagna skuggregeringen:

Namnen är tagna från namnen i riksdagens mest närliggande utskott
och namnen är tagna i den ordning de har i utskotten. Det är alltså en
helt mekanisk uttagning utan tanke på lämplig kompetens. Urval av
namn får naturligtvis socialdemokraterna själva avgöra. Om man inte
kan hitta en lämplig person för en uppgift kan man låta två eller flera
hjälpas åt.
Socialdemokraterna har utnämnt nya gruppledare 23 feb 2012
Namnen i det följande är, utom namnen i ledningen, namnen enligt
socialdemokraternas förteckning över gruppledare i riksdagen (17 st),
ordförande eller vice ordförande, samt ytterligare några namn därefter
i utskotten (8 st).( Gruppledare i riksdagens utskott SAP 28/3 2013! )

För att kunna styra Sverige måste det finnas planeringar för Sverige,
och för att kunna göra det måste man först ha
- en världplanering för hela världen och
- en planering för Europa, eftersom vi är med i EU.
Världsplaneringen kan först inriktas på de stora: Kina, Indien, Japan,
Ryssland, USA, Brasilien och från Afrika t ex Sydafrika. Sedan får
man fortsätta med de mindre.
Det följande är efter ändringar 24 feb 2012. Demokratiministern
ändrad 30 sept 2012.

Ledning:
Statsminister	

	


Om Regeringskansliet
Statsrådsberedningen
Förvaltningsavdelningen

Omvärlden:
	


	


Område 353

Socialdemokraterna Partiledare
Webbplats (E-post) stefan.lofven@riksdagen.se

En lämplig samhällsbeskrivning och 	

en lämplig planeringsfilosofi.

Damberg, Mikael (S)
Socialdemokraterna	

 	

	

	

Stockholms län, plats 114
Telefon: 08-7864697
E-post: mikael.damberg@riksdagen.se
Ekonomisk-politisk talesperson

103-109, 11-19,
4, 40
70, 71, 7912, 7913
61, 64, 11-19

Försvarsminister	

 	


Presskontakt (E-post) magdalena.e.andersson@riksdagen.se

För Socialdemokraternas hemsida på
Internet och för information.
Emma Lennartsson ny gruppsekreterare.

FN-minister och Världsplaneringsminister (ny)	

Ahlin, Urban (S)
Socialdemokraterna	

 	

	

	

Västra Götalands läns östra, plats 44
Telefon: 08-7864723
E-post: urban.ahlin@riksdagen.se

Magdalena Andersson
Informationssekreterare.
Gruppsekreterare

	


6520-6524

Utrikesdepartementet

Stefan Löfven

Planeringsminister (ny)	


Utrikesminister	

 	


	


Försvarsdepartementet

Hultqvist, Peter (S)
Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 105
Telefon: 08-7866259
E-post: peter.hultqvist@riksdagen.se

354, 91, 93-99
70, 71, 7912, 7913
61, 64, 11-19

6525-6529	


Biståndsminister	
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Andra namnet på utrikesutskottet

Hägg, Carina (S)

Demokratiminister (ny)	


Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 178
Telefon: 08-7864809
E-post: carina.hagg@riksdagen.se

EU-minister och Europaplaneringsminister 	

 	

Granlund, Marie (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 12
Telefon: 08-7864751
E-post: marie.granlund@riksdagen.se

Demokrati:
32, 31, 33

Med statistik och nationalekonomi
Från konstitutionsutskottet:
(Österberg, Sven-Erik (S) slutat 30/9 2012)

von Sydow, Björn (S)
354

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 25
Telefon: 08-7864210
E-post: bjorn.von.sydow@riksdagen.se

Justitieminister	

 	


	


34, 7952-7956

	


34, 6520-6524

Justitiedepartementet
Civilminister	

 	

	

	

Civilutskottets verksamheter.
Kommuner och landsting.

Johansson, Morgan (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 155
Telefon: 08-7864291
E-post: morgan.johansson@riksdagen.se

Partisekreterare
För kontakter med kommunalpolitiker och partimedlemmar
Carin Jämtin

Välfärdssektor för individer och
sociala miljöer:
Utbildningsminister	


	


7957

Utbildningsdepartementet

Baylan, Ibrahim (S)

	


	


7951, 61

Hallengren, Lena (S)
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 254
Telefon: 08-7864783
E-post: lena.hallengren@riksdagen.se

Andra namnet i socialutskottet:

Engelhardt, Christer (S)
Socialdemokraterna
Gotlands län, plats 120
Telefon: 08-7865160
E-post: christer.engelhardt@riksdagen.se

7952-7956
7958
7958

Tredje namnet i socialutskottet:

Socialdepartementet

Barn- och äldreminister	


Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 292
Telefon: 08-7864387
E-post: tomas.eneroth@riksdagen.se

Jämställdhetsminister	

 	

Integrationsminister	

 	

Migrationsminister	

 	


Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 108
Telefon: 08-7864217
E-post: ibrahim.baylan@riksdagen.se

Socialminister	


Socialförsäkringsminister	

 657
Eneroth, Tomas (S)

7951

Arleklo, Ann (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 184
Telefon: 08-7864595
E-post: ann.arleklo@riksdagen.se

Kultur-och idrottsminister	

 70, 796-799
Kulturdepartementet	

 	


	


	


Carlsson, Gunilla (S)	

 	

Socialdemokraterna	

 	

	

	

Göteborgs kommun, plats 261	

	

Telefon: 08-7865320
E-post: gunilla.c.carlsson@riksdagen.se

101, 102, 20, 73, 74,
75-77, 78, 791-793
7959, 80, 81, 92
61

Välfärdssektor för fysiska
miljöer:

Materiell välfärdsservice:
Arbetsmarknadsminister	

 658
Arbetsmarknadsdepartementet

Miljöminister	

	


	


	


71

Miljödepartementet
Första namnet i miljö-och jordbruksutskottet:

Ernkrans, Matilda (S)
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 233
Telefon: 08-7865042
E-post: matilda.ernkrans@riksdagen.se

Plan- och byggminister	

Bostadsminister	

 	

	

Palm, Veronica (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 170
Telefon: 08-7865241
E-post: veronica.palm@riksdagen.se

Johansson, Ylva (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 173
Telefon: 08-7864756
E-post: ylva.johansson@riksdagen.se

Landsbygdsminister	
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Landsbygdsdepartementet
Andra namnet i miljö-och jordbruksutskottet:

71,72 62, 643, 647, 69

Löfstrand, Johan (S)
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 32
Telefon: 08-7864869
E-post: johan.lofstrand@riksdagen.se

Näringsminister	

 	

Näringsdepartementet

Nilsson, Jennie (S)
Socialdemokraterna
Telefon: 08-7864508
E-post: jennie.nilsson@riksdagen.se

	


658, 62, 66-69

Energiminister	
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Andra namnet i näringsutskottet:

Adolfsson Elgestam, Carina (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 293
Telefon: 08-7864359
E-post: carina.a.elgestam@riksdagen.se

Handelsminister	

 	


Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 81
Telefon: 08-7864806
E-post: anders.ygeman@riksdagen.se
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654, 651

Tredje namnet i utrikesutskottet:

Härstedt, Kent (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 152
Telefon: 08-7865647
E-post: kent.harstedt@riksdagen.se

IT-minister	

 	


	


Andra namnet i trafikutskottet:

Green, Monica (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 43
Telefon: 08-7864736
E-post: monica.green@riksdagen.se

Infrastrukturminister	

 	

(Transporter)
Ygeman, Anders (S)
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Samhällsekonomi, pengar:
Finansminister	
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Finansdepartementet

Olovsson, Fredrik (S)

Sven Wimnell 10 februari 2012 + 24 feb:
Alliansregeringens verksamheter
i februari 2012 och en
socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf
och de olika ministrarna är som i alliansregeringen, vars
verksamheter har redovisats så gott det går utan att det blivit för
vidlyftigt.

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 250
Telefon: 08-7864186
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Finansmarknadsminister	

 657
Andra namn i finansutskottet

Alla verksamhetsområden är för enkelhets skull inte med i den
föregående sammanställningen. De som fattas får ingå bland de
andra.
Under planeringsministern står: “ En lämplig samhällsbeskrivning och
en lämplig planeringsfilosofi.” Det som avses är naturligtvis de beskrivningar som finns i förslaget med de 129 verksamhetsområdena.

Nilsson, Pia (S)
Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 199
Telefon: 08-7865276
E-post: pia.nilsson@riksdagen.se

Skatteminister (ny)	


Förteckningen är hämtad från

e-postadresser till partiledaren och Magdalena Andersson kan vara av
den typ som gäller för riksdagsledamöter:
stefan.lofven@riksdagen.se
magdalena.e.andersson@riksdagen.se

	


Från skatteutskottet:

Jakobsson, Leif (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 13
Telefon: 08-7864836
E-post: leif.jakobsson@riksdagen.se
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Det kan vara lämpligt att skuggministrarna utformar socialdemokraternas politik för ministrarnas områden och redovisar det på
socialdemokraternas hemsida. Början bör ske nu för att få en
fullständig politik i god tid före valet 2014.
Hur var det, hur är det, hur kan det bli och hur bör det bli är
de frågor väljarna vill ha svar på.
För att lösa uppgifterna måste skuggministrarna gräva och
komma in på många av de 129 verksamhetsområdena som visats i
det föregående eftersom problemen hänger ihop.

Socialdemokraternas nyhetsbrev 23 januari
2013:
Idag presenterar jag den första nyheten inför kongressen i april. Det är
ett förslag till unikt beslut som ska bli ramen för vår politik framöver.
Det är ett stort steg på vägen i vår ambition att vara framtidspartiet i
svensk politik.
Partistyrelsen föreslår kongressen att vårt prioriteringsdokument, för
första gången, ska ha en portalparagraf. Det betyder att vi därmed
tydligt sätter ned foten om vår politiska linje fram till och över valet
2014 - och den linjen är jobben först. Att vi klarar jobben är en förutsättning för vår framtida välfärd och allas våra möjligheter att själva få
forma våra egna liv. Portalparagrafen slår fast att jobben är vår mest
prioriterade fråga.
Portalparagrafen som vi föreslår lyder:
”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering.
Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går
före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska
politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs
och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.”
Vi förnyar vår politik med jobben som utgångspunkt och har det
senaste året lagt fram en rad förslag för fler jobb.
I enlighet med portalparagrafen lägger vi idag också fram två ytterligare förslag inför kongressen.

Vi föreslår att kongressen antar ett mål om att sluta sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. Det är oacceptabelt att arbetsmiljön för
många kvinnor är så slitsam och stressig att de inte klarar av att arbeta
fram till pensionen.
Vi lägger också ett förslag som innebär att det vid offentlig upphandling ska tas hänsyn till sysselsättningseffekterna. Den offentliga upphandlingen är mycket omfattande och kan på ett helt annat sätt än idag
användas för att ge jobb och bryta arbetslöshet.
Regeringens politik har prövats i såväl hög- som lågkonjunktur och det
är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Verkligheten har kommit
ifatt regeringen. Jag tror att fler och fler börja ställa sig frågan: Vad är
egentligen bäst för framtiden: Att vi samarbetar för fler jobb eller
att var och en får lösa samhällsproblemen själva?
Vänliga hälsningar,
Stefan Löfven,
partiordförande

Se: DN: Nya Löfven-strategin som ska lyfta S

DN.se 23 jan 2013:

“Nya Löfven-strategin som ska lyfta S”
“Socialdemokraternas ledning vill tvinga fram anställning av
långtidsarbetslösa vid offentliga upphandlingar. Jobben kommer
att överordnas alla frågor om S vinner valet, avslöjar Stefan
Löfven i en exklusiv DN-intervju.”
“I början av april samlas Socialdemokraterna för att klubba den politik
som partiet ska driva inför valet 2014.
DN har tagit del av delar av det prioriteringsdokument som partistyrelsen vill att kongressombuden godkänner. För första gången innehåller
dokumentet en portalparagraf, där ledningen slår fast att jobben är
överordnade alla andra frågor.”
”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt
annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi
socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser
som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i
arbete”, lyder paragrafen.
Formuleringarna innebär att Socialdemokraterna i praktiken kommer
att ha jobben som utgångspunkt för alla politiska förslag.
– Nu tar vi det här till kongressen, att om vi kommer till makten så ska
sysselsättningen vara nyckelfrågan som vi ska starta med direkt. Det
innebär att det politiska arbetet i regeringskansliet ska fokusera just på
det, säger Stefan Löfven.

Om Socialdemokraterna vinner regeringsmakten i valet nästa år
kommer Stefan Löfven att beordra statsråden att se över sina departements utgifter ur ett jobbperspektiv.
– Alla får gå igenom detta, exakt vad det kommer att innebära, det kan
inte jag svara på nu. Men det kommer att bli en uppgift till alla att titta
på hur vi skapar mer sysselsättning, säger Stefan Löfven.
”Vård, skola och omsorg” var det mantra Göran Persson brukade
upprepa när ett val närmade sig. Stefan Löfven ser dock ingen risk
med att ensidigt fokusera på jobbfrågan.
– Det finns ingen motsättning mellan en bra välfärd och jobb, snarare
tvärtom. En bra välfärd bidrar till full sysselsättning och jobb är
förutsättningen för en bra välfärd i framtiden. Det finns inget hokus
pokus där, säger han.
Ett av de mer konkreta förslagen i prioriteringsdokumentet är att
offentliga upphandlingar ska utnyttjas till att få arbetslösa i arbete. Ett
villkor för att få ett offentligt kontrakt ska vara att en viss procent av
de anställda ska komma från en särskild pool hos Arbetsförmedlingen
med långtidsarbetslösa, funktionshindrade eller andra personer med
speciella förutsättning
– Om man gör det systematiskt, då är det klart att det händer något.
Det är inte den enda lösningen med stort L, men det är ett viktigt
bidrag, säger Stefan Löfven.
Enligt S-förslaget ska myndigheterna åläggas att göra detta i regleringsbrevet. När det gäller kommuner och landsting är Stefan Löfven
beredd att lagstifta.

– Lagen skulle inte innebära att alla ska göra den här typen av upphandlingar vid alla tillfällen. Det kan givetvis finnas upphandlingar där
det inte passar. Men det ska prövas om det är möjligt att göra den här
typen av upphandling, säger han.
I dag arbetar män mer än kvinnor. S-ledningen vill också att kongressen antar som mål att sysselsättningsgapet mellan kvinnor och
män ska slutas. För att nå dit vill S-ledaren bland annat fokusera på
arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken.
Stefan Löfven trycker också på att många kvinnor bara arbetar deltid
trots att de vill ha heltid.
– Händer det ingenting utesluter vi inte lagstiftning. Ofrivillig deltid är
inte okej, säger han.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se

Statistik om löner.
* LOs årliga lönerapport
* LO: Genomsnittlig grund- och månadslön efter sektor, yrke och kön.
År 2010. Källa: SCB Lönestrukturstatistiken (LSS).
Lön för olika yrken
* Lägstlöner och månadslöner inom LO-förbunden år 2010-2011
Lägstlön år 2011 och genomsnittlig månadslön år 2010 för 24 av
LO-förbundens avtalsområden Sammanställt av LO februari 2012.
Lägstlöner och månadslöner inom LO
* LO. Övriga rapporter om löner och avtal.
Övriga rapporter om löner och avtal

Välfärden
Stefan Löfven i DN-intervjun: “ – Det finns ingen motsättning
mellan en bra välfärd och jobb, snarare tvärtom. En bra välfärd
bidrar till full sysselsättning och jobb är förutsättningen för en bra
välfärd i framtiden. Det finns inget hokus pokus där, säger han.”
I det följande undersöks och redovisas välfärdsfördelningen i
Sverige. Först en översikt som visar försämringar och förbättringar i hushållsbudgetarna mellan 2006 och 2013:
Ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn.
Inkomstfördelning 2013 och försämring/förbättring 2006-2013:
Månadslön Decilgrupp 1-10 20-64 år	

Överskott Ensam
ca kr	

	

Med och utan barn. Ensam och i par	

2013 minus 2006	

1000	

1 = medelvärde i lägsta tiondelen	

 	

säg -16000
4000	

P10 = övergränsen för lägsta tiondelen	

 säg -15000
8000	

2 = medelvärde i grupp 2	

 	

	

ca -14000
13000	

3	

	

	

	

	

	

	

ca - 8000
18000	

4	

	

	

	

	

	

	

ca - 2000
22000	

5	

	

	

	

	

	

	

ca 2000
24000	

P50 = mittvärdet = median	

	

	

ca
5000
25000
Medelvärde	

	

	

	

	

ca 6000	

25000	

6	

	

	

	

	

	

	

ca 6000
28000	

7	

	

	

	

	

	

	

ca 12000
32000	

8	

	

	

	

	

	

	

ca 23000
37000	

9 = medelvärde i grupp 9	

 	

	

ca 33000
42000	

P10 = undergränsen för högsta tiondelen	

ca 37000
61000
10 = medelvärdet i högsta tiondelen	

ca 52000
Ca hälften av de förvärvsarbetande icke-pensionärerna i åldrar 20-64
år har fått försämringar, de med de lägsta inkomsterna, och hälften, de
med de högsta inkomsterna, har fått förbättringar med uppemot 52000
kr per år.
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 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
109 	

 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

34	

35	

36	

37	

38	

46	

49	

50	

59	


11/19 Individernas inre verkligheter.
11 	

 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12 	

 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13	

 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14	

 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15 	

 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16 	

 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17 	

 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

Redovisas i

71	

72	

83	

84	

86	


2 	

 Religiösa verksamheter o d
20 	

 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 	

 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 	

 Icke kristna religioner o d

Innehåll:
Sida i 36-39zt
område
4	

 1 	

 Psykologiska och filosofiska verksamheter

87	

88	

89	

107	

108	


3 	

31 	

32 	

33 	

34 	


Några händelser och problem
sommaren 2012 - mars 2013 i
områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf

5	

6	

7	

8	

9	

10	

11	

12	


10 	

 Övergripande samhällskunskap. Övergripande
värderingar
101 	

 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 	

 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103 	

 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.
104 	

 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 	

 Övergripande om forskning
106 	

 Övergripande om ekonomiska verksamheter
107 	

 Övergripande filosofier om utbildning o d.

Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
Statistik och demografi
Statsvetenskap
Nationalekonomi, internationell ekonomi
Lagar o förordningar, traktat, juridik

113	

 35 	

 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
114	

 351 	

 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
115	

 352 	

 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande
	

 utomlands)
116	

 353 	

 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
120	

 354 	

 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

122	

	

	

	

	


36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36...	

 om individernas kroppsliga förhållanden.
37...	

 om utbildning o d.
38...	

 om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39...	

 om sociala miljöer, nöjen, sport o d

178	

 4 	

 Sambandsforskningsverksamheter.
	

40. 	

 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
180	

181	

185	

186	

188	

190	

191	

198	

200	


5 	

50 	

51 	

52 	

53 	

54 	

55 	

56 	

57 	

	

201	

 58 	

203	

 59 	


Naturforskning. Matematikverksamheter.
Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
Matematik
Astronomi, rymdforskning
Fysik o d
Kemi o d
Geologi, meteorologi, hydrologi o d
Paleontologi, arkeologi o d
Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära,
ärftlighet
Botanik.
Zoologi

Några viktiga debatter i riksdagen.
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Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:4
Torsdagen den 20 september. Kl. 13:00 - 17:19
1 § Debatt med anledning av budgetpropositionen

359	

	


	

	


Från socialdemokraternas hemsida på Internet
Budget 2013 - Fler jobb för Sverige

361	

	


	

	


2012-10-03, Budgetförslag. Miljöpartiet.
NYA JOBB I ETT MODERNARE SVERIGE

362	

	

	


	

	

	


Partimotion. Motion till riksdagen
2012/13:V400 jg av Jonas Sjösedt m.fl. (V) .
För framtidens jobb.
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Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:11
Onsdagen den 17 oktober 2012. Kl. 09:00 - 16:01
1 § Partiledardebatt

434	

	

	


	

	

	


Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:52
Onsdagen den 16 januari 2013. Kl. 09:00 - 16:01
1 § Partiledardebatt
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Partier:
Programkommitténs förslag till nytt
partiprogram för folkpartiet

Sida
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Riksdagens snabbprotokoll 2011/12:129
Onsdagen den 13 juni 1 § Partiledardebatt
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Partistyrelsens förslag till idéprogram 18 februari
2013. Centerpartiet.

274	

	


	

	


Riksdagens protokoll 2012/13:2 Tisdagen
den 18 september. 1 § Öppnande av riksmötet

283	


	


Budgetpropositionen för 2013. Prop 012/13:1

601	
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ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL
SYSSELSÄTTNING. Moderaterna
Nu skapas ny politik inför 2014. 	

 	

	

KRISTDEMOKRATERNA

	

	

	

	


Man kan säga att de mest vardagliga verksamheterna är av två
slag:
* teknologiska/ekonomiska versamheter i område 6 till kroppslig/
materiell nytta eller onytta. och
* kulturella verksamheter i områdena 7-9 till psykisk nytta eller
onytta.
Dessa verksamheter styrs av verksamheterna i områdena 1-5:
101-109 samhällenas samlade kunskaper och erfarenheter o d,
deras övergripande värderingar och sätt att änka o d.
11-19 individernas kunskaper och erfarenheter, visioner, känslor
och värderingar, uppfattningar om samband och sammanhang,
deras psykologi, logik och moral.
20-29 religiösa uppfattningar och dogmer o d.
31 statistik och demografi,
32 staternas sätt att fungera, statsvetenskap,
33 nationalekonomi,
34 lagar och förordningar.
35 demokratiska församlingar:
351 riksdagen,
352 kommunala församlingar
353 regeringen,
354 mellanfolkliga demkratiska församlingar som FN, EU od,
36-39 politiska krav i politiska partier eller på annat sätt,
4 forskningar om samband mellan verksamheter.
5 naturkunskap o d
51 matematik,
52 astronomi, universum,
53-54 fysik och kemi,
55 geologi, meteorologi o d,
56 förhistoria, arkeologi o d,
57 biologi,
58 botanik och
59 zoologi.
Allt detta styr verksamheterna 6 och 7-9.

Man måste känna till människornas levnadsvillkor och deras
behov av kunskaper för deras roller:
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 ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande 	

örhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
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 ämnesområden-verksamhetsområden, 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 7 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.

Klassamhället på 1800-talet och i det
moderatledda 2013.
1800-talet.
De äldsta nu levande svenskarna kunde i sin barndom ha umgåtts
med far- och morföräldrar som kunde varit födda i mitten på 1800talet, och kunde ha hört deras berättelser om livet förr. Far- och morföräldrarna kunde ha varit bland de första som gick i folkskolan grundad 1842 och vara födda innan Darwin 1859 lade fram sin bok om
arternas uppkomst - en stöt mot de kyrkliga lärorna, i en tid med
ståndsriksdag: adel, präster borgare och bönder.
Ståndsriksdagen ersattes med tvåkammarriksdagen1866. Konungen
var den översta makthavaren och en inlaga till honom ställdes till
“Stormäktigste Allernådigste Konung!”
Det finns många svenska romaner från slutet av 1800-talet där
klassamhället beskrivs. Bl a får man veta kvinnornas ställning. De lägsta kunde skura, städa och tvätta o d, medelklassens och överklassens
kvinnor gjorde ingenting och var bara bihag till männen.
Så kom 1900-talet
I mitten av 1910-talet protesterade riksdagsmän mot kungens envälde och kunde åstadkomma ett parlamentariskt styrelseskikt där riksdagen övertog den yttersta makten. Allmän rösträtt, även för kvinnor
kom till i början av 1920-talet. Flickor fick rätt att gå i läroverk i mitten av 20-talet. Från 1932 hade socialdemokraterna satsministerposten i 44 år till 1976, då borgarna vann.
De som 2013 är 65 år föddes 1948 och var 7 år 1955. Det är idag
bara pensionärer som varit med på första hälften av 1900-talet. Om
man räknar med att de mäktigaste idag är 40-50 år gamla, föddes de

1963-1973 och kan ha minnen från 1970-1980, de har i stort sett inga
egna minnen från socialdemokraternas period 1932-1976. Deras föräldrar är också efterkrigsbarn.
Andra världskriget och det efterföljande “kalla kriget” mellan USA
och Sovjeunionen är för dagens makthavare mest dunkel förhistoria.
Idag.
Men ur det har vuxit fram dagens värld bort från kolonialismen.
Dagens värld består av självständiga länder som mer och mer industrialiseras och mer och mer kommer att likna de västerländska samhällena. Moderna kommunikationsmedel, datortekniken, Internet och
mobiltelefoner o s v har minskat avstånden. Mänskligheten är globaliserad och beroendena i världen mycket större än tidigare.
När folken i kolonierna blev själständiga kunde de hamna i diktatur.
Den arabiska våren är protester mot dåliga statsskick, men länderna
kan genom revolutionerna hamna i andra former av dåligheter som
religiösa dogmatiska styrningar.
USAs makställning är hotad av Kina, där utvecklingen gått över
förväntan med en kapitalistisk kommunism. Indien som gäller för att
vara en demokrati tycks ha långt kvar till Kinas välfärdssituation.
Religioner och fördomsfulla traditioner ger många konflikter som
kan synas onödiga sedda från svensk horisont. Religionernas ställning
i USA inger oro. Ryssland hankar sig fram. Eurozonen kämpar med
sin kris. Hans Rosling visar med sin statistik att det blivit bättre i världen, men för västerlänningarna ligger konkurrensen från de tidigare
uländerna som ett ok.
Arbetslösheten är stor i världen samtidigt som det finns så mycket
ogjort. Kapitalismen / marknadsfilosofin med frihet för överklasserna
klarar inte att sätta människor i de arbeten som behövs.
Klassamhället 2013.
I mildare form finns 2013 kvar det klassamhälle som fanns i Sveri-

ge i slutet på 1800-talet. Moderaterna försöker dölja sina överklassattityder, men de märks tydligt i centerpartiets nya program, och även
hos de andra borgerliga partierna. USA som ser sig som frihetens
stamort på jorden har tydliga klasser, med många fattiga på botten.
Högerkrafterna har i några decennier levt i tron att socialismen är
nedkämpad, men moderaterna i Sverige har måst använda socialistiska
argument för att försöka bli kvar vid makten. Det går inte att förbättra
världen utan mer inflytande för människornas gemensamma, demokratiska organ.
De yngre generationerna har fått sina intryck från tiden efter 1976
och vaggats in i tron att vänster och höger är två likvärdiga alternativ.
Men högern är ett omöjligt alternativ. Det är bara det socialistiska
alternativet med mer inflytande för demokratiskt styrda gemensamma
välfungerande organ som kan ordna upp världens problem.
Sådant inflytande måste ökas i världen och i Sverige. Det är viktigt
att socialdemokraterna visar det. De svenska socialdemokraterna har
många internationella verksamheter och borde kunna leverera en
världsplanering, en Europaplanering och en planering för Sverige som
klargör att det behövs gemensamma ansträngningar, som innefattar
ökad frihet - för alla.

DN 26 mars 2013:
Innovationer.

”Den svenska regeringen missar
innovationspolitiken”
“Utvecklande klimat. Till skillnad från Kina och USA saknar
Sverige en sammanhållen nationell politik för innovationer. En
innovationspolitik värd namnet måste samordnas med andra områden och få högre prioritet. Innovationsmyndigheten Vinnovas
uppdrag bör förändras och ett råd inrättas, skriver Charles
Edquist vid Lunds universitet. “
“Många av Asiens länder har prioriterat innovationspolitik i decennier
– med enorm framgång. I Kinas senaste 15-årsplan var ”innovation”
ett av de viktigaste ledorden och målet var att Kina ska bli ett ”innovationsorienterat samhälle”.
Nu formulerar även USA en innovationspolitik. I ”A strategy for american innovation: Securing our economic growth and prosperity”, som
publicerats på Vita husets hemsida, står det så här:
”Innovationsbaserad ekonomisk tillväxt kommer att innebära större
inkomster, mer högkvalitativa jobb samt förbättrad hälsa och livskvalitet för alla USA:s medborgare.”
Men i Sverige finns ingen sammanhållen innovationspolitik.
Det framgår inte minst av den omfattande OECD-studien av den
svenska innovationspolitiken som publicerades nyligen men som
knappt har kommenterats i medierna.
År 2004 publicerades strategin ”Innovative Sweden” av närings- och
utbildningsdepartementen. Men den var vag och oprecis, speciellt när

det gäller genomförandet. Samma år bildades ett interdepartementalt
råd med näringsministern som ordförande, men det lades snabbt ner.
Inget hände.
I höstas presenterade näringsdepartementet ”Den nationella innovationsstrategin”. Många departement och myndigheter var inblandade i
processen, men även denna gång ägnades mindre än två sidor åt hur
innovationsstrategin ska genomföras, och inga uppföljningsbara mål
formulerades.
Det finns inga tecken på att något genomgripande kommer att hända
nu heller. I riksdagens partiledardebatt som hölls en tid efter presentationen av strategin, kom innovationsfrågorna upp. Men näringsministern nämnde inte ens den nypublicerade ”nationella innovationsstrategin”.
En helhetlig innovationspolitik behöver utvecklas. Den måste beakta
den mångfald av faktorer som tillsammans påverkar utvecklingen av
nya produkter och nya processer. Innovation handlar inte bara om
grundforskning, som många tycks tro. Det handlar också om grundläggande utbildning, efterfrågefaktorer (som innovationsupphandling
och kravställning), skapande av nya organisationer (till exempel stimulans av entreprenörskap eller policyorganisationer), interaktivt
lärande mellan organisationer, framtagning av nya regelverk (till
exempel för patent), kuvöser till stöd för helt nya företag och riskkapital för innovationer – för att nämna några av de mest centrala
faktorerna.
Effekterna på innovationsprocesser beror inte minst på hur dessa
faktorer samverkar, till exempel om de förstärker eller motverkar
varandra. Därför talar vi inom innovationsforskningen om innovationssystem. För att påverka innovationssystemets sätt att fungera
behövs en helhetlig innovationspolitik som i ett sammanhang greppar
alla de olika faktorer som påverkar innovationer.

Det är viktigt att komma ihåg att staten i praktiken redan lägger stora
resurser inom alla dessa områden, men åtgärderna är inte tillräckligt
inriktade mot att stödja innovationsprocesser. Det är därför en fråga
om att ”anpassa” eller ”vrida” dessa verksamheter så att de i högre
grad stimulerar innovation.
Hundratals miljarder används i dag varje år i Sverige till vanlig
offentlig upphandling av existerande varor och tjänster. En liten del av
dessa resurser skulle kunna användas till att beställa produkter som
ännu inte finns men som kan lösa samhällsproblem eller tillfredsställa
behov om de utvecklas. Detta kallas innovationsupphandling.
Regionalpolitiken, utbildningspolitiken, infrastrukturpolitiken, forskningspolitiken, försvarspolitiken med flera områden skulle också kunna användas till att i högre grad även stödja innovationer. Sådana anpassningar skulle kunna ge stora effekter på tillväxt, sysselsättning,
miljö och hälsa – utan att kräva ytterligare ekonomiska resurser.
Men i stället för att ha ett helhetligt perspektiv som spänner över
departementsgränser, så är innovationspolitiken inte ens prioriterad
inom näringsdepartementet.
En helhetlig innovationspolitik uppnår man inte om man bara fördubblar innovationsmyndigheten Vinnovas budget – som OECDrapporten föreslår. Problemet är att Vinnovas mandat från regeringen
är att huvudsakligen använda forskning till att stimulera innovationer.
Regeringen borde i stället ombilda Vinnovas verksamhet till att systematiskt inriktas mot alla de faktorer som påverkar innovationsprocesser, med åtföljande budgetförstärkning.
En innovationspolitik värd namnet måste vara helhetlig, samordnas
med andra politikområden och i vissa fall ha högre prioritet. Detta kan
uppnås genom att skapa ett innovationspolitiskt råd som OECD-

rapporten också föreslår. Ett liknande förslag framfördes av Stefan
Löfven för nästan ett år sedan.
Ett sådant råd, med statsministern som ordförande, skulle kunna vara
ett sätt att verkligen ge innovationspolitiken en högre status än den har
i dagens regeringsarbete. Innovationsfrågorna behöver ju verkligen
lyftas – flera nivåer.
Men frågan är hur ett sådant råd ska se ut, hur det ska vara uppbyggt
och vilka mål det ska ha. Liknande råd, med statsminister eller president som ordförande, har man till exempel i Finland och Sydkorea,
men de fungerar på helt olika sätt i dessa båda länder. I Finland har
rådets sekretariat 2 anställda, i Korea 160.
Inom vilka områden bör innovationspolitiska åtgärder sättas in? Vilka
ska de innovationspolitiska målen vara? Tillväxt? Högproduktiva
jobb? Miljö? Hälsa? Eller att mildra globala utmaningar? Vilka medel
ska användas för vilka mål? Vilka ska kriterierna för offentliga insatser
vara? Hur ska staten undvika att dubblera verksamheter som privata
aktörer kan klara? Frågorna är många – men möjliga att besvara.
Marknadsaktörer är ingalunda ofelbara och de klarar uppenbarligen
inte allt som krävs i ett välfärdssamhälle. Även inom innovationsområdet är offentliga insatser ibland nödvändiga. Exakt var rågången
mellan privat och offentligt ska gå inom olika områden och hur de
offentliga insatserna konkret ska se ut kan både analyseras och
konstruktivt diskuteras.
Charles Edquist, Rausingprofessor i innovation, CIRCLE, Lunds
universitet.”

Svenska framtidsutmaningar
Slutrapport från regeringens framtidskommission
Ds 2013:19 Statsrådsberedningen
Förord
För fyrtio år sedan var Sverige på många sätt ett annat land än det är
idag. År 1970 började Sveriges Television sända i färg över hela landet, och riksdagen fattade beslut om att korta normalarbetstiden till 40
timmar per vecka. Att välja skola var ett privilegium för ytterst få och
det gick inte att ringa med någon annan operatör än Televerket. De
kommande åren sänktes myndighetsåldern från 20 till 18 år, aga förbjöds, föräldrapenningen infördes, och homosexualitet avskaffades
som sjukdomsbegrepp. Europa var delat och präglat av det kalla kriget
mellan västvärlden och det kommunistiska östblocket.
Den tiden känns avlägsen idag. Sverige och världen har
genomgått stora förändringar. Inte minst vad gäller befolkningsutveckling, teknik, globalisering, välfärd, valfrihet, kommunikation och
synen på miljön. Vad säger det om de kommande fyrtio åren? Vilket
Sverige kommer vi och våra barn att leva i år 2050? Vilka utmaningar
kommer det svenska samhället att stå inför?
De flesta människors liv handlar framför allt om vardagliga frågor.
Sådant som behöver hanteras i nuet, idag eller imorgon. Men hur kommer vår vardag att påverkas på sikt? Vilka processer inverkar på oss
som samhälle och den värld vi lever i?
Om vi ska stå väl rustade inför framtiden behöver vi höja blicken.
För att identifiera viktiga utmaningar som Sverige står inför på längre
sikt, framåt 2020 och 2050, tillsatte regeringen hösten 2011 Framtidskommissionen. I ett och ett halvt år har Framtidskommissionen talat

med och lyssnat på människor runt om i vårt land. Genom ett 40-tal
seminarier, många samtal i personliga möten och i sociala medier, och
i projekt som involverat hundratals gymnasieelever och kommuner
från Trelleborg till Arjeplog, har människor diskuterat, debatterat och
uttryckt många kloka tankar kring sin egen och Sveriges framtid.
Den här boken är Framtidskommissionens slutrapport. Särskilt
fokus ligger på utmaningar kopplade till hållbar tillväxt, demografisk
utveckling, integration på arbetsmarknaden, demokrati, jämställdhet
och social sammanhållning. Slutrapporten täcker långt ifrån allt. Den
kommer inte med förslag på hur framtidens utmaningar ska mötas. Det
var inte heller syftet. Snarare identifierar den en rad utmaningar som
Sverige kan komma att ställas inför. Detta kan därför ses som ett
viktigt steg i det ständigt pågående arbetet med att utforma en politik
för framtidens Sverige.
Framtidskommissionens medlemmar har bidragit med värdefulla
synpunkter och infallsvinklar. Vi vill tacka Viveca Ax:son Johnson,
styrelseordförande i Nordstjernan, Klas Eklund, ekonom och professor, Helena Jonsson, ordförande i LRF, Pekka Mellergård, docent i
neurokirurgi och överläkare, Eva Nordmark, ordförande i TCO, Johan
Rockström, professor och chef för Stockholm Resilience Centre,
Mernosh Saatchi, vd för Humblestorm, Lars Trägårdh, professor vid
Ersta Sköndal högskola, och Stina Westerberg, generaldirektör för
Statens musikverk för många intressanta diskussioner och samtal. Vi
vill även tacka alla de människor vi kommit i kontakt med och som
delat med sig av sina framtidsvisioner.
Tack också till Framtidskommissionens sekretariat, med bland
annat de fyra ämnessakkunniga Mårten Blix, Petter Hojem, Patrick
Joyce och Charlotta Levay som skrivit delutredningarna om demografi, om hållbar utveckling, om integration, delaktighet och jämställdhet
samt om rättvisa och sammanhållning. Slutligen vill vi tacka professor
Jesper Strömbäck, Framtidskommissionens kanslichef och huvudsek-

reterare, som på ett föredömligt sätt hållit ihop arbetet. Jesper Strömbäck har också skrivit den här slutrapporten, i samråd med oss. Det är
vi fyra som står bakom rapporten. Men vi vill tacka Jesper Strömbäck
för att i text ha fångat de framtidsutmaningar som Framtidskommissionen har identifierat.
En slutrapport är till sin natur avslutande. Så även den här. Den sätter punkt för Framtidskommissionens arbete, men vi hoppas att den
också är början på en samhällsdiskussion om vilket Sverige vi vill ha i
framtiden – och hur vi ska nå dit. Vi tar med oss de utmaningar som
Framtidskommissionen har identifierat i vårt fortsatta arbete med att
utveckla politiken för Sverige, och vi hoppas att Framtidskommissionen har stimulerat en samhällsdiskussion som Sverige behöver. Vi
kommer att fortsätta föra den diskussionen i politiken. Men den behöver också föras i skolklasser, runt köksborden, på arbetsplatser, i
företagens styrelserum, hos kommuner och myndigheter, i det civila
samhället, och i många andra sammanhang.
Stockholm i mars 2013
Fredrik Reinfeldt, statsminister ordförande i Framtidskommissionen
Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister
Annie Lööf, näringsminister
Göran Hägglund, socialminister
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Förslag till socialdemokratiska
skuggministrar i områdena 1-5.

Vad vill socialdemokraterna göra för
områdena 1-5?

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
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Några händelser och problem
sommaren 2012 - mars 2013 i
område 6.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
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Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
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Förslag till riksdagsbeslut.

omr36-39zs.pdf Sida 366

TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Motsvarande belopp betalas som en kollektivavgift av riksdagen till
public-serviceföretagen. För riksdagens finansieringen avskaffas
inflationsindexregleringen av jobbskatteavdragen och minskas jobbskatteavdragen för alla med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom
för inkomster under 150 000 kr per år = 12 500 kr per månad.
Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid
beräkning av bostadstilläggen avskaffas
Mycket angeläget, helst redan i budgeten för 2013, men annars
2014. Regeln 15% innebär en förmögenhetsskatt som tillsammans med
vanlig skatt på räntan år 2013 är över 500% av bankavkastningar. För
fastigheter innebär regeln en extra förmögenhetsskatt på 7,75% av
taxeringsvärdet utöver den avgift för fastigheter som betalas på skattsedeln Se sidan 352.
Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
Bostadsbidrag för ensam:
Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 500 och 5100 kr per månad.
Max bidrag 3 450 kr per mån= 41 400 kr per år. Avtrappning 25% av
inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka 165 600. Slutavtrappat vid
inkomst 58500+165 600= 224 100 per år= 18 675 kr per månad.
Makar: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan 500 och 6100 kr per
månad. Max bidrag 4 200 kr per mån= 50 400 kr per år.= per make 25
200 Avtrappning 25% av inkomst över 58 500. Avtrappningssträcka
100 800. Vid lika inkomst slutavtrappat vid inkomst 58500+100 800=
159 300 per år= 13 275 kr per månad.
De med studiemedel och 18-28 år: (anpassat till befintligt system):
75% av bostadskostnad mellan 1800 och 3600 kr per månad. Avtrappning 33% från inkomst 41000 för ensam och 58000 för makar som i
befintligt system, eller 25% från inkomster avpassade efter det.

Bostadsbidrag för barnfamiljer.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid
beräkning av bostadsbidragen avskaffas.
Det är dock inte lika angeläget som för pensionärerna. Marginaleffekterna av regeln är för barnfamiljerna bara en tredjedel av pensionärernas högsta marginaleffekt av samma regel.
Men när förmögenhetsskatt nu tagits bort så att ickepensionärerna
inte betalar förmögenhetsskatt kan det verka ologiskt att för de barnfamiljer som är beroende av bidrag ha kvar den förmöghetsskatt som
15%-regeln innebär: på marginalen 20% av 15%= 3% där pensionären
har 9, 3% (62% av 15%=9,3%) och icke-pensionärerna 0%.
Hur noga var man med att beräkna statens kostnader när förmögenhetsskatten togs bort? När det gjordes borde man på samma gång ha
tagit bort regeln 15% i bostadsbidragssystemen.
Enligt DN 3 feb 2013 var sparräntorna då cirka 1% (se sida 352):
Om banfamiljen har 200 000 på banken är räntan säg 1% = 2000 kr.
Skatten på räntan är 30%= 600 kr.
Bostadsbidraget minskar med 20% av räntan 2000 kr= 400 kr
Förmögenhetstillägget är 15 % av 100 000= 15000 och det minskar
bostadsbidraget med med 20% av det= 3000 kr.
Skatt och bidragsminskning blir : 600+400+3000= 4000 kr.
Den verkliga inkomsten av 200 000 kr på banken är räntan 2000 kr
och det ger en förlust på 4000-2000=2000 kr=100% av räntan 2000 kr
En förståndig barnfamilj bör ta ut pengarna från banken och lägga dem
i madrassen och tjäna 2000 kr per år, på 10 år 20 000 kr.
Om riksdagen anser att de nuvarande regeln om 15% är lämplig och
förenlig med de jämlikhetsideal man förespråkar, kan regeln behållas,
men om så inte är fallet bör regeln om att 15 % av förmögenheter ska
tas upp som inkomst vid beräkning av bostadsbidragen avskaffas.

Morgondagens reaktor löser
kärnavfallsfrågan
omr36-39zs.pdf

Sida 482

Dagens lättvattenreaktorer förbrukar cirka 0,7 procent av energin i kärnbränslet. Resten placeras i slutförvar. För nästa generations kärnreaktorer ser situationen annorlunda ut. Målet för
framtiden är 99 % förbränning och återvinning av bränslet.
Det innebär att vi kan köra kärnkraftverk i Sverige i 5 000 år till utan
att behöva gräva upp mer uran ur marken, säger Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH.
Han samarbetar tillsammans med forskare från Chalmers och Uppsala
universitet för att förverkliga den fjärde generationens kärnkraft. I
detta samarbete ingår projektet Electra, en liten blykyld reaktor för
forskning och utbildning med planerad byggstart år 2020.
– Med denna typ av reaktor kan uranbrytningen upphöra helt. Testreaktorn Electra kan leda till en säkrare och uthålligare kärnkraft, som
kan drivas av återanvänt avfall i 5 000 år, säger Janne Wallenius.
Allt använt kärnbränsle i Sverige förvaras i dagsläget i en bassäng i
Oskarshamn, i väntan på att inneslutas i kopparkapslar och grävas ner i
marken för djupförvaring. Enligt Janne Wallenius skulle den svåra
frågan om slutförvar av kärnbränsle lösa sig när den fjärde generationens kärnkraft blir verklighet.
– Dagens använda kärnbränsle ska djupförvaras i hela 100 000 år.
Våra nya reaktorer kommer att drivas på just det använda kärnbränslet,
säger Janne Wallenius.

Det är förstås ändå viktigt att fortsätta utvecklingen av djupförvar för
kärnavfallet, fortsätter han. Den lilla mängd kärnavfall som skapas av
en Generation 4-reaktor behöver dock inte förvaras i marken längre än
1 000 år, jämfört med tidigare 100 000 år.
– Den globala årsproduktionen av koppar på jorden skulle inte räcka
till hela världens slutförvar, men faktum är att stålkärl skulle räcka bra
för de nya reaktorernas bränsleavfall, säger Janne Wallenius. Han fortsätter med att berätta att en unik egenskap med testreaktorn Electra är
att de ersätter vattenkylningen med rent, flytande bly.
– Jag och min forskargrupp är först i världen att designa en realistisk
reaktor som är helt blykyld, säger Janne Wallenius.
Vårt projekt behandlar direkt frågan om säkerhet. Blyet ska cirkulera
självt, så vi behöver inga pumpar. Och bly kokar inte bort, så man
behöver inte vara rädd att kylmedel ska försvinna, som skedde i Fukushima.
Bly är också ett väldigt bra strålskyddsmaterial. Dessutom skyddar det
även kemiskt, eftersom det binder till sig jod så att det inte släpps ut.
Bästa kylning i ett avancerat kärnkraftverk får man därför med bly.

Socialdemokraterna bör vara framsynta och satsa på den fjärde
generationen kärnkraft som blir säkrare och effektivare och som
kan använda kärnavfallet från de äldre kärnkraftverken så att
man slipper de stora, dyra och svåra problemen med att förvara
det i evig tid. Att avstå från de nya kärnkraftverken är inte förnuftigt.

DN 28 mars 2013:
Trakasserier på jobbet.

som drabbas av till exempel högre sjukfrånvaro – även andra anställda
på arbetsplatsen mår ofta dåligt och har en högre sjukfrånvaro.

”Ny lag krävs för att stoppa mobbning på
arbetsplatsen”

Sammantaget blir mobbningen en kostsam historia för både individen,
samhället och arbetsgivarna i form av bland annat sjukskrivningskostnader och nedsatt produktivitet i verksamheten.

“Inte acceptabelt. I dagens Sverige kan anställda frysas ut och
mobbas utan att någon ställs till svars. Förklaringen är att vi saknar ett regelverk som räcker hela vägen för den här typen av situationer. Det är dags att regeringen tillsätter en utredning med
uppdrag att se över frågan, skriver företrädare för LO, TCO och
Saco.”

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren har ett ansvar för att
säkerställa en god arbetsmiljö. Det finns också en särskild föreskrift
om kränkande särbehandling. Den tydliggör arbetsgivarens ansvar att
organisera arbetet för att, så långt det är möjligt, förhindra att kränkande särbehandling sker. Det handlar om rutiner, åtgärdsplaner och stöd
och hjälp till den drabbade.

“Tempot och kraven ökar i arbetslivet. Bemanningen på arbetsplatserna minskar. Allt detta innebär att klimatet på arbetsplatserna blir allt
tuffare.

De fackliga organisationerna spelar en viktig roll, inte minst genom
skyddsombuden som dagligen arbetar med att få till ett fungerande
systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan med arbetsgivaren. Även
arbetskolleger har, enligt arbetsmiljölagen, ett ansvar för att verka för
en god arbetsmiljö och för att gällande föreskrifter följs.

Arbetsmiljöverket genomför regelbundet undersökningar av arbetsmiljön ute på landets arbetsplatser. Den senaste undersökningen från
2011 visade att de som upplevt sig mobbade av sin chef eller sina
kolleger det senaste året varit i snitt nio procent. Det motsvarar omkring 425 000 personer.

Målet är naturligtvis att mobbning aldrig ska förekomma på våra
arbetsplatser och många gånger fungerar det förebyggande arbetet bra.
Men tyvärr visar statistiken att regelverket inte räcker hela vägen.

Värst är situationen självklart för den som utsätts för mobbningen och
som får betala i form av ohälsa, försämrad självkänsla och försämrad
privatekonomi genom en högre sjukfrånvaro. Det kan ta lång tid att
komma tillbaka efter att ha utsatts för kränkande behandling på sin
arbetsplats.

Problemet är att arbetsmiljölagen är en förvaltningsrättslig lag som
reglerar förhållandet mellan staten och arbetsgivaren. Därför kan inte
arbetsmiljöverket, utifrån den roll det har i dag, gå in i individuella
ärenden. Arbetsmiljöverket kan bara inspektera hur själva systemen
fungerar på arbetsplatsen, och till exempel titta på hur arbetsgivaren
arbetar med att förebygga att kränkande särbehandling förekommer.

Det är dock inte bara ett problem för individen. Även arbetsplatsen
och kollegerna tar skada av beteendet. Forskning visar att på arbetsplatser där det förekommer mobbning är det inte bara den mobbade

Finns det brister kan arbetsgivaren ställas ansvarig att åtgärda dem så
att inget händer i framtiden. Detta är nog så viktigt, men det hjälper
inte den individ som redan är utsatt. Arbetsmiljöverket kan aldrig i

sådana här fall ställa arbetsgivaren till svars för något som redan har
inträffat.
Det finns i dag ett skydd mot trakasserier i diskrimineringslagstiftning.
Men i arbetsrätten i övrigt, som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställda, finns det i dag inget att hämta för enskilda eller
för fackförbund som vill hjälpa utsatta medlemmar.
I dagens Sverige kan anställda frysas ut, systematiskt mobbas av chefer, underställd personal eller kolleger, utan att någon ställs till svars
trots att det kränkande beteendet fortgår år efter år. Detta får inte fortsätta!

Sist i det följande läggs in en kopia av
följande artikel:
DN 24 mars 2013:

“Och vad sysslar du med då?”

LO, TCO och Saco uppmanar nu regering och riksdag att ta intryck av
det lagförslag som fackförbundet Vision presenterade i våras och tillsätta en utredning att se över frågan.

“ Jobb- och utvecklingsgarantin som infördes 2007 skulle få långtidsarbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden. Men hur gick det för
människorna bakom siffrorna i statistiken? Vi har träffat Charlotta, Arvid och Bengt som berättar om skam, maktlöshet och
känslan av att vara inlåst i den så kallade sysselsättningsfasen,
fas 3. “

Vi tror att en bred översyn av problemen och av olika lagstiftning/
regelverk med anknytning till mobbning och trakasserier i arbetslivet
är nödvändig. Fokus i denna översyn måste naturligtvis vara att finna
möjliga, framkomliga lösningar på problemen.

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013, 1,4 MB

Fackförbundet Visions lagförslag är ett exempel på en sådan möjlig
lösning för att tydliggöra att mobbning inte är acceptabelt. Nya lösningar tillsammans med ett starkt förebyggande arbete, som redan i
dag bedrivs på många arbetsplatser, skulle hjälpa oss att gemensamt
komma till rätta med trakasserierna på våra arbetsplatser.
Sofie Rehnström, jurist, LO
Samuel Engblom, chefsjurist, TCO
Lena Maier Söderberg, chefsjurist, Saco

Barn och unga 2013. Utvecklingen av faktorer som
påverkar hälsan och genomförda åtgärder, 6,08 MB

Förslag till socialdemokratiska
skuggministrar i område 6.

Vad vill socialdemokraterna göra i
område 6?

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

Socialminister,

del om sjukvård o d 61

(Socialvård o d i 7951 mm)
Socialdepartementet

Hallengren, Lena (S)
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 254
Telefon: 08-7864783
E-post: lena.hallengren@riksdagen.se

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Näringsminister	

 	

Näringsdepartementet

Nilsson, Jennie (S)
Socialdemokraterna
Telefon: 08-7864508
E-post: jennie.nilsson@riksdagen.se

	


658, 62, 66-69

Utbildningsminister	


	


7957, 1, 2, 5, 8, 9, 62

Utrikesminister	

 	


	


Utbildningsdepartementet

Utrikesdepartementet

Baylan, Ibrahim (S)

FN-minister och Världsplaneringsminister (ny)	

Ahlin, Urban (S)

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 108
Telefon: 08-7864217
E-post: ibrahim.baylan@riksdagen.se

Landsbygdsminister	

 	


63, 641-642

Socialdemokraterna	

 	

	

	

Västra Götalands läns östra, plats 44
Telefon: 08-7864723
E-post: urban.ahlin@riksdagen.se

Landsbygdsdepartementet
Andra namnet i miljö-och jordbruksutskottet:

Civilminister	

	


Löfstrand, Johan (S)

Civilutskottets verksamheter.
Kommuner och landsting.

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 32
Telefon: 08-7864869
E-post: johan.lofstrand@riksdagen.se

Energiminister	


	


	


	


354, 91, 93-99
70, 71, 7912, 7913
61, 64, 11-19

34, 6520-6524

Johansson, Morgan (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 155
Telefon: 08-7864291
E-post: morgan.johansson@riksdagen.se
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Andra namnet i näringsutskottet:

Försvarsminister	

 	


Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Försvarsdepartementet

Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 293
Telefon: 08-7864359
E-post: carina.a.elgestam@riksdagen.se

	


6520-6524

	


Hultqvist, Peter (S)
Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 105
Telefon: 08-7866259
E-post: peter.hultqvist@riksdagen.se

6525-6529	


Handelsminister	

 	


	


653

Finansminister	


	


	


Tredje namnet i utrikesutskottet:

Finansdepartementet

Härstedt, Kent (S)

Olovsson, Fredrik (S)

Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 152
Telefon: 08-7865647
E-post: kent.harstedt@riksdagen.se

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 250
Telefon: 08-7864186
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

IT-minister	

 	


	


	


654, 651

Andra namnet i trafikutskottet:

Andra namn i finansutskottet
Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 199
Telefon: 08-7865276
E-post: pia.nilsson@riksdagen.se

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 43
Telefon: 08-7864736
E-post: monica.green@riksdagen.se

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 81
Telefon: 08-7864806
E-post: anders.ygeman@riksdagen.se

Finansmarknadsminister	

 657
Nilsson, Pia (S)

Green, Monica (S)

Infrastrukturminister	

 	

(Transporter)
Ygeman, Anders (S)

657, 647

656

Skatteminister (ny)	


	


Från skatteutskottet:

Jakobsson, Leif (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 13
Telefon: 08-7864836
E-post: leif.jakobsson@riksdagen.se

657, 647

Socialförsäkringsminister	

 657
Eneroth, Tomas (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 292
Telefon: 08-7864387
E-post: tomas.eneroth@riksdagen.se

Näringsminister	

 	


	


658, 62, 66-69

Näringsdepartementet

Nilsson, Jennie (S)
Socialdemokraterna
Telefon: 08-7864508
E-post: jennie.nilsson@riksdagen.se

Arbetsmarknadsminister	

 658
Arbetsmarknadsdepartementet

Johansson, Ylva (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 173
Telefon: 08-7864756
E-post: ylva.johansson@riksdagen.se

Några händelser och problem
sommaren 2012 - mars 2013 i
område 7-9.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkliga verksamheter. Litteraturhistoria. Skönlitteratur.
9. Journalistik m m. Geografi. Biografi. Historia.

Redovisas i

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och
problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 7-9. Kulturella
verksamheter http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf

Innehåll:
Sida i 36-39zv
område
4	

 7	

 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
8	

 70 	

 Allmänt om konst och kultur.
30	

 71 	

 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
91	

 72 	

 Formgivning av byggnader och anläggningar,
	

 arkitektur
104	

 73 	

 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
108	

 74 	

 Konsthantverk, formgivning av
	

 bruksföremål.Inredning
111	

 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
120	

 78 	

 Musik ( konserter o d 792)

135	

 79 	

 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och
	

 verksamheter.Sport
136	

 7911-7913 	

Seder och bruk .
173	

 7914-	

7919 	

Film, radio, TV, offentliga fester mm.
192	

 792 	

 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
205	

 793 	

 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
207	
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 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
215	

216	
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290	

379	

437	
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 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 	

Sociologi. Socialvård.
7952-7956 	

Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
7957 	

Undervisning o d.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

441	

 796-	

 799 Sport, idrott o d.
495	

 8 	

496	

 80 	

	

503	

 81 	

	

525	

	

	

	

	

	

	

	

	


Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar
82-89.
Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar
82-89.

82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 	

 Engelsk skönlitteratur o d.
83 	

 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 	

 Fransk skönlitteratur o d
85 	

 Italiensk skönlitteratur o d
86 	

 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 	

 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 	

 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 	

 Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d

529	

 9 	

 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
530	

 90 	

 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
578	

 91 	

 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar
	

 93-99.
579	

 92 	

 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
580	

 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
586	

 93 	

 Allmänt om allmän historia. Världs- och
	

 forntidshistoria
	

94 	

 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i
	

 Europa
	

95 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
	

96 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
	

97 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och
	

 Mellanamerika
	

98 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
	

99 	

 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

Från http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Religion och levnadskunskap.

Sida 454

Tanken med att bygga ut religionsämnet är att religionsämnet är litet
och skulle tåla en komplettering. Litet är kanske ämnet i Sverige, men
det är stort i världen, stort i Mellanöstern, Nordafrika och andra länder
med Islam, stort i USA med bl a högerextrema religiösa fundamentalister som hotar ruinera USA, stort i Sydamerika och stort i de flesta
länder utom Norden och kommunistiska länder som Ryssland och
Kina. I Sverige förekommer religiösa problem bland invandrare. I
Ryssland har religion trätt fram efter Sovjetunionens fall. Påvedömet
är kvar.
Religioner har i Sverige på senare tid blivit mer problematiska än tidigare. Religioner behöver en motvikt bestående av filosofi och psykologi o d som föreslås som komplettering i ämnet Religionskunskap i
grundskolan. Även på gymnasiet behövs samma kompletteringar.
Gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, Historia, Idrott och hälsa,
Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap,
Svenska/svenska som andraspråk.
Att i Sverige ha ett obligariskt ämne som bara handlar om religion är
att tillmäta religionerna för stor betydelse. Viktigare är värdsliga
problem och kunskaperna om dem förtjänar större uppmärksamhet. Att
komplettera religionsämnet med mer aktuella saker är lämpligt. Det
gör att ämnets beteckning Religionskunskap inte passar utan bör
ersättas av något mer rättvisande.
Ämnet Samhällskunskap har sina lärare utbildade på Statsvetenskapliga institutioner, Det som behöver tillkomma ligger närmare religionerna och därför kan det vara bra att lägga det tillkommande tillsammans med religion, i ett ämne Religion och levnadskunskap.

Om religionsämnet ombildas till ett ämne med filosofi och psykologi
kommer det ämnet att innehålla många universitetsämnen. Av ämnena
kan man anse att religionen var först och om man lägger ämnena i en
kronologisk och logisk ordning kan man börja med religion:
Religion och levnadskunskap.

(Barnen lär också föräldrarna)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Religionskunskap.
Filosofihistoria.
Idé-och lärdomshistoria.
Vetenskapshistoria
Utbildnings- och skolhistoria.
Skolverkets läroplan för grundskolan.
Arkiv-och bibliotekskunskap.
Individernas kunskaper och erfarenheter.
Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga och
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer, med
samhällsbeskrivning, sambandsforskning och demokratins krav.
10. Estetik och värderingar.
11. Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12. Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklingspsykologi.
13. Socialpsykologi.
14. Sociologi och informationskunskap.
15. Logik och vetenskapsteori.
16. Etik och moral.
Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbildningsnivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utvecklade för högre.

Skolämnet Hemkunskap
Ämnet är huvudsakligen inriktat på mat och pengar och behöver kompletteras med annat.

DN 26 mars 2013:
Utbildningspolitik.

”Staten måste ta ansvar för den svenska
skolan”
“Besannade farhågor. I Sverige skedde kommunaliseringen av
skolan ungefär samtidigt med friskolereformen. Trots goda intentioner har denna decentralisering misslyckats och nu måste staten
ta ett nytt ansvar. Vi kan aldrig acceptera att elevers bakgrund
och bostadsort avgör hur väl de lyckas, skriver kultur- och skoldebattörer. “
“Kommunaliseringen av skolan 1991 har misslyckats. Den gjorde att
skolan under kort tid utvecklades till en av de mest decentraliserade i
Europa. I dag ser vi att de uppsatta målen inte nåddes.
Likvärdigheten har inte kunnat upprätthållas med kommunalt huvudmannaskap. Samtidigt har resultaten sjunkit stadigt de senaste dryga
tio åren och klyftorna ökar i det svenska skolsystemet. Ytterst drabbas
främst de svaga eleverna utan studiebakgrund.
Själva motivet för det splittrade ansvaret är just lokal variation och
skillnader i utförande. Vi som undertecknar detta upprop menar därför
att skolan ska vara statligt styrd med ett tydligt nationellt ansvar i
botten. Vi kan aldrig acceptera att elevernas bakgrund och bostadsort
avgör hur väl de lyckas i skolan.
Kommunaliseringen av skolan var ett resultat av tilltro till kommunernas förmåga att handha allt fler uppgifter. Därav kommunaliseringen.
En annan lösning – som kombinerades med den föregående – var att
öppna en konkurrerande marknad med friskolor och skolpeng.
I Sverige skedde kommunaliseringen av skolan så gott som samtidigt

med friskolereformen. Det ledde till en utveckling som på sikt kom att
förändra förutsättningarna för skolan på ett mer omvälvande sätt än
som avsågs. Den svenska skolan utvecklades under kort tid från att
vara en av de mest centralt reglerade till att bli en av de mest decentraliserade.
De svenska grundskoleeleverna har förmodligen aldrig varit så framstående som i mitten av 1990-talet. Sedan slog effekterna och konsekvenserna av decentraliseringsreformerna igenom.
Vi ser att decentraliseringen påverkat skolan med minskad likvärdighet
– och en ökande orättvisa. Trots goda intentioner har decentraliseringen av skolan misslyckats, bland annat eftersom den kombinerades
med ekonomiska besparingar i kommunerna. Skolan i dag är vare sig
likvärdig eller kompensatorisk.
Vi kan alla se att staten nu har flyttat fram positionerna när det gäller
styrningen av skolan. Den decentralisering som 90-talets reformer
innebar är med nödvändighet på väg att fasas ut.
Vi tror inte att de svenska politiska partierna kan fortsätta att acceptera stora grundläggande skillnader i skolors kvalitet och elevernas
möjlighet att nå de fastställda målen. Svensk skola präglas av ett likvärdighetsideal och riksdagen har betonat att särskilt grundskolan ska
ge likvärdig utbildning.
Elever i ett obligatoriskt skolsystem har rätt att kräva hög kvalitet oberoende av var de bor eller vilka som är deras föräldrar.
Därför riktar vi en uppmaning till alla partier, med en början till
Socialdemokraterna som snart har kongress – och som genomförde
kommunaliseringen utan att lyssna till varningarna och farhågorna från
lärarkåren, farhågor som nu besannats.
Det måste vara raka rör mellan staten, som garanterar den nationellt
likvärdiga skolan, och dem som har ansvaret för att utföra det hela,

nämligen rektorer och lärare.
Vi menar att skolan skall vara ett tydligt nationellt ansvar som hela
landet står bakom för att säkra att varje skola är en bra skola. Skolan
behöver ett klart statligt ansvar som ger lärarna och skolorna stor frihet
att agera inom de ramar och regleringar som ges. Målet är att varje
elev ska få den skolgång han eller hon har rätt till.
Vi kan aldrig acceptera att elevernas bakgrund och bostadsort avgör
hur väl de lyckas. Vi vill ha en skola som ger barn rika vägar genom
utbildningslivet, och som följs av vidareutbildning och högre utbildning för alla när de vill hela livet.
Roy Andersson, filmregissör.
Kurdo Baksi, chefredaktör Svartvitt.
Sven Britton, professor i infektionsmedicin, fd riksdagsledamot (S).
Carl Johan De Geer, konstnär och författare.
Marianne Lindberg De Geer, konstnär och dramatiker.
Göran Greider, författare, chefredaktör Dala-Demokraten.
Maria Leissner, generalsekreterare för Community of democracies,
tidigare ambassadör för demokratifrågor vid UD och tidigare partiledare (FP).
Suzanne Osten, professor i regi, dramatiker.
Arne Ruth, publicist, skriftställare, tidigare chefredaktör i Dagens
Nyheter.
Gunnar Svedberg, professor KTH, fd rektor Göteborgs universitet
och Mittuniversitetet.
Per Thullberg, professor i historia, fd rektor vid Södertörns högskola
och generaldirektör vid Skolverket 2003–2010.
Tjia Torpe, förbundschef för Studiefrämjandet, tidigare skol- och
kulturborgarråd Stockholm (S), adjunkt i svenska och historia.
Margareta Winberg, styrelseordförande för Karlstads universitet,
tidigare vice statsminister (S), folkskollärare.

DN 26 mars 2013:
Utländska studenter.

“Sverige kan väl gå före”
“För närvarande är bristen på ingenjörer i Sverige så stor att studenter
inte behöver en examen för att erbjudas jobb. De lockas från högskolorna innan de är klara med sina studier och industrin ropar efter ännu
fler med kompetens.
Trots att de tekniska utbildningarna har blivit populärare under senare
år kommer det enligt färska beräkningar från Statistiska centralbyrån
att saknas omkring 50 000 ingenjörer i Sverige år 2030.
De nya och enklare reglerna för arbetskraftsinvandring betyder därför
mycket för industrin. Förra året fick 3 259 dataspecialister uppehållstillstånd i Sverige; det var den största gruppen efter säsongsarbetare
inom skogs- och jordbruk.
Den nya svenska IT-boomen bygger alltså delvis på att det har kommit
kunnigt folk från Indien, Kina och andra länder utanför EU. Och det
finns behov av fler.
Därför är det egendomligt att regeringen inte gjort mer för att försöka
locka utländska studenter att stanna i Sverige. En stor del av dem –
närmare hälften – studerar tekniska ämnen.
En del förbättringar har skett. Gäststudenter vid svenska högskolor
och universitet får till exempel arbeta vid sidan av studierna, vilket
inte tillåts i alla EU-länder. Sedan 2008 slipper också utländska studenter att återvända till hemlandet för att söka uppehållstillstånd om de
har erbjudits arbete i vårt land. Alltid något.
Men att kasta ut studenterna direkt efter examen är både dumt och
kontraproduktivt. Om de hittar ett arbete efter avklarade studier tjänar

alla på det.

DN 26 mars 2013:

Därför är det bra att kommissionär Cecilia Malmström vill ha gemensamma EU-regler. Utländska studenter måste få chans att använda sin
kunskap i det land där de studerat, tycker hon.

Diskriminering.

Det brukar dock ta väldigt lång tid att fatta beslut om nya EU-lagar.
Sverige behöver väl inte vänta på ett nytt påbud från Bryssel, utan kan
förhoppningsvis tänka på egen hand. Bevisa det och låt utländska
studenter med examen stanna för att söka jobb.

“Det är möjligt att DO löser ett och annat diskrimineringsproblem. Men i gengäld har myndigheten skapat ett allvarligt rättsproblem.”

Annika Ström Melin annika.strom.melin@dn.se “

“Vad tänker ni på om jag säger åldersdiskriminering? Kanske tänker ni
som jag på kvinnor och män i slutet av arbetslivet som trots finfina
meriter inte får något jobb. På hur äldre, rent generellt, ses som mossiga och passé. Hur vi lever i en värld där ungdom statusmässigt är överordnad ålderdom, enligt samma dikotomi som män är överordnade
kvinnor, heterosexuella överordnade homosexuella, infödda överordnade invandrare, vita överordnade svarta, fullt friska överordnade
funktionshindrade och så vidare.

“Med ringa precision”

Ungefär så ser uppenbart också regeringen på saken. En lag om skärpt
skydd mot åldersdiskriminering började gälla vid årsskiftet. I ett
pressmeddelande från arbetsmarknadsdepartementet motiverar det
ansvariga statsrådet Erik Ullenhag skärpningen så här:
”Vi har en märklig syn på ålder i Sverige där vi slarvar bort äldre
människors kompetens och många äldre vittnar om hur de utsätts för
diskriminering i vardagen. Med det här förslaget får vi ett mer heltäckande förbud mot åldersdiskriminering.”
Men när Diskrimineringsombudsmannen, DO, sätter tänderna i lagstiftningen om åldersdiskriminering är det utifrån en helt annan
problembild. Ett exempel är det nyligen uppmärksammade fallet med
en kaféägare som förklarade vällingsörplande och majskroksgeggande
gäster (läs: bebisar) icke önskvärda.

Ett annat, mindre känt fall rör ett pensionat som valde bort en sökande
på grund av just hennes ungdom. Pensionatet uppger att de tillämpar
en 22-årsgräns vid rekrytering till receptionen och hänvisar till att
personen i fråga behöver ”lite livserfarenhet och skinn på näsan”. Men
si det hade inte stått i platsannonsen. Alltså tog DO fram storsläggan
och stämde pensionatet. I januari i år nåddes det som på DO-språk
kallas ”förlikning”. Pensionatet gick med på att betala 50 000 kronor
till den 20-åriga kvinnan för att slippa en rättsprocess.
När jag slår upp begreppet ”förlikning” i Nationalencyklopedin hittar
jag inte mindre än fyra definitioner. Den första lyder: ”Militärteknisk
metod som förr användes vid riktning av kanoner för att siktlinjen
skulle bli parallell med kärnlinjen.” Den andra: ”Inom civilrätten ett
avgörande av en tvist i godo utan rättslig prövning.”
Jag gissar att det är den andra definitionen som borde gälla här, även
om det där med att göra upp ”i godo” är en sanning med modifikation.
Inte för att jag exakt förstår innebörden av den första, men de militära
hänvisningarna förefaller på något vis ändå mer adekvata.

DO förlorar mer än hälften av sina domstolsmål. Vapenarsenalen må
vara militärisk, men den juridiska precisionen är det uppenbart inte.
Bland dessa lunchhak och tygaffärer som sett sig tvingade att betala
när DO knackat på dörren med en haubits 77:a under armen finns
sannolikt åtskilliga som gjort det i onödan. Möjliga diskrimineringsproblem har ersatts av faktiska rättsproblem.
Diskriminering utgår från en maktobalans. Syftet med lagarna måste
rimligtvis vara att komma till rätta med denna obalans. Det är möjligt
att det i något slags formell, teoretisk mening kan vara diskriminering
om en man, trots bästa meriter, inte får jobb som sekreterare hos något
kvinnoförbund. Eller om någon med vit hud inte får tjänsten som vaktmästare på Afrosvenskarnas riksförbund. Men det finns tillräckligt
många verkliga diskrimineringsproblem för att inte ägna sig åt juridiskt hårklyveri.
Apropå hår, för resten. Har ni noterat att dam- och herrklippning numera kostar lika mycket? Också det en produkt av Sveriges arbete mot
diskriminering.

Om man går igenom DO:s ärenden och tittar på vilka som gått till
domstol och inte framträder ett tydligt mönster. Motparten i rättsprocesser, där alltså förloraren riskerar att åka på hela rättegångskostnaden och skadestånd, är antingen storföretag som exempelvis
Media Markt eller skattefinansierad verksamhet som landsting, kommun, försäkringskassa och arbetsförmedling. Där finns inga kaféägare,
restaurangidkare, affärs- eller pensionatsinnehavare. De hittas i stället
under fliken för ”förlikning”.

Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

När DO kommer med hela sitt artilleri och riktar det mot en ensamföretagare, som troligen är bättre på att driva företag än rättsprocesser,
finns inte mycket annat att göra än att lägga sig platt. Det skulle inte
behöva vara något problem om det vore så att DO mestadels har rätt.
Men så är det inte.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/
publikationer6400/978-91-620-6557-7.pdf
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Anmäl misstankar om korruption och oegentlighete

DN 4 mars 2013:

Undantagen från mönstret är sällsynta. Sydafrika är ett, tack vare
geniet hos en av århundradets mest lysande statsmän, Nelson Mandela.
Motsatsen ser vi i Zimbabwe.

“Historien lär oss att det som följer efter en revolution i regel inte
är gott. Efter den arabiska våren hotar kaos i Mellanösterns krisbälte.”

Central- och Östeuropa efter 1989 är visserligen en mycket intressant
referenspunkt för dem som analyserar de arabiska revolutionerna, men
den är inte relevant i detta sammanhang eftersom regionens nya
inrikes- och utrikespolitiska ordning uppstod ur en förändring av yttre
omständigheter som orsakades av Sovjetunionens sammanbrott.
Internt hade nästan alla dessa länder en mycket klar uppfattning om
vad de ville ha: demokrati, frihet, marknadsekonomi och skydd mot
det ryska väldets återkomst. De ville tillhöra väst, och att de gick in i
Nato och EU var logiskt.

“Farlig region i gungning”

“Två år efter det att folkliga resningar började skaka Mellanöstern
finns det inte längre många som talar om en ”arabisk vår”. Med
Syriens blodiga inbördeskrig, islamistiska krafter som har kommit till
makten genom fria val, de allt djupare politiska och ekonomiska kriserna i Egypten och Tunisien, ökande instabilitet i Irak, osäkerhet om
Jordaniens och Libanons framtid och krigshotet kring Irans kärnvapenprogram har de glada förväntningarna om ett nytt Mellanöstern kommit på skam.
Med det som sker i regionens östra och västra utkanter – Afghanistan
och Nordafrika, inklusive området söder om Sahara och Sydsudan –
blir bilden ännu dystrare. Libyen blir alltmer instabilt, al-Qaida är
aktivt engagerat söder om Sahara, vilket framgår av striderna i Mali,
och ingen kan förutse vad som kommer att hända i Afghanistan när
USA och dess Natoallierade drar sig tillbaka 2014.
Vi har alla en tendens att upprepa samma misstag. I början av en
revolution tror vi att frihet och rättvisa har segrat över diktatur och
grymhet. Men historien lär oss att det som följer i regel inte är gott.
En revolution störtar inte bara en förtryckarregim, den bryter också
sönder den gamla ordningen och banar väg för en mestadels brutal, om
inte blodig, kamp om makten att upprätta en ny. Den processen påverkar såväl utrikes- som inrikespolitiken. Tiden efter en revolution är
riskfylld.

Inget av detta är tillämpligt på Mellanösterns krisbälte. Ingen stat
någonstans, inom eller utanför regionen, vill eller kan förverkliga den
allra minsta dröm om en ny regional ordning, eller ens en dröm om
delar av den. Kaos hotar oupphörligt med alla åtföljande risker och hot
mot världsfreden.
Utöver fattigdom, underutveckling, förtryck, snabb befolkningstillväxt, religiöst och etniskt hat och statslösa folkgrupper (till exempel
kurder och palestinier) har regionen instabila gränser. Många drogs av
kolonialmakterna Storbritannien och Frankrike efter första världskriget, och de flesta utom Irans och Egyptens saknar legitimitet.
Som om detta inte räckte har vissa länder – Iran, Saudiarabien och till
och med det lilla (men stormrika) Qatar – ambitioner att bli regionala
makter. Allt detta förvärrar ett redan spänt läge.
Alla dessa motsättningar exploderar just nu i Syrien, vars invånare
lider en humanitär katastrof medan världen står bredvid, hittills utan
att vilja ingripa. (Om kemiska vapen sätts in blir en intervention
ofrånkomlig.) En intervention skulle bli temporär och tekniskt

begränsad men alla verkar undvika den eftersom riskerna är mycket
höga: inte bara ett förödande inbördeskrig och ohyggligt mänskligt
lidande utan också en ny ordning för hela Mellanöstern.

EU och Cypern. Kaotisk krishantering

En militär intervention skulle leda till en konfrontation med den
syriska militären (stödd av Ryssland och Kina) och med det shiamuslimska Iran och dess libanesiska ställföreträdare Hizbollah. Och ingen
kan garantera att interventionen inte snabbt skulle utlösa ännu ett krig
med Israel. Farorna både med att agera och inte agera är mycket stora.

Maratonmötet mellan Cypern och euroområdets finansministrar var
motsatsen till ett vänskapligt samkväm. President Nikos Anastasiades
ska ha hotat både med att avgå och att dra sitt land ur valutaunionen.
Alla deltagare lär ha varit medvetna om vad ett misslyckande att nå en
uppgörelse hade inneburit: sammanbrott för de cypriotiska bankerna
och statsbankrutt.

Den troligaste utgången i Syrien är att den humanitära katastrofen
fortsätter tills president Bashar al-Assads regim störtar samman, och
därefter kommer landet sannolikt att delas längs etniska och religiösa
linjer. Syriens sönderfall kan ytterligare balkanisera Mellanöstern och
släppa loss nytt våld. Frontstater som Libanon, Irak och Jordanien
kommer inte att kunna hålla distans till ett Syrien i upplösning. Vad
kommer att ske med Syriens kurder och palestinier eller dess kristna,
drusiska och mindre muslimska minoriteter? Och hur går det för
alawiterna (ryggraden i Assads regim) som kan stå inför ett skräckfyllt
öde, oavsett om landet faller sönder eller ej?
De obesvarade frågorna hopar sig. Inte ens inför detta skrämmande
perspektiv får vi förstås förlora hoppet om att överenskommelser kan
nås med diplomatiska förhandlingar, men chanserna krymper dag för
dag.
Hela Mellanöstern är i gungning och det kommer att ta lång tid att
upprätta en ny och stabil ordning. Till dess är och förblir regionen
ytterst farlig, inte bara internt utan även för sina grannar (däribland
Europa) och världen.
Joschka Fischer var under mer än 20 år en av de tongivande inom
Tysklands gröna parti. Åren 1998–2005 var han utrikesminister och
vice förbundskansler. “DN 26 mars 2013:

“Många delar skulden”

Till slut var EU:s och IMF:s räddningslån på 10 miljarder euro ändå
klart. I gengäld ska Cypern vända upp och ned på och slakta sin största
industri, finanssektorn. Den näst viktigaste banken Laiki splittras i en
”god” del som slås ihop med den större Bank of Cyprus, och en
”dålig” som avvecklas.
Bankernas aktie- och obligationsägare blir av med sina investeringar.
Kontotillgångar över 100 000 euro, gränsen för den europeiska insättningsgarantin, fryses för att sedan slussas in i den allmänna krissaneringen. Förmögna bankkunder står inför förluster på 30–40 procent av
sitt kapital, kanske rubbet.
Hela processen har gett dålig smak i munnen. Cyperns regering ville
skydda rika investerare bättre, eftersom de är grunden för landets
affärsidé. Det medverkade till den olycksaliga överenskommelsen med
EU om att alla bankkonton skulle kapas med en engångsskatt. Oavsett
hur idén uppstod betydde det ett grundskott mot insättningsgarantin.
Inget lands småsparare kan längre vara säkra på att vara immuna mot
höga potentaters beslut. Eller behandlas mäktiga EU-länders medborgare varligare än mindre medlemmars?
Andra invändningar tillkommer. EU har förvisso kritiserat misstänkt
pengatvätt och den övertunga banksektorn på Cypern. Men problemet

är inte nytt. Utvecklingen mot finansparadis började på 70-talet och
förstärktes efter Sovjetunionens upplösning för 20 år sedan, när nyrika
ryssar sökte sig utomlands. Cypern släpptes glatt in i EU 2004 och
euron 2008 utan att några särskilda åtgärder vidtogs.
Och det var när EU och IMF tvingade fram en nedskrivning av Greklands skulder som Cypern och dess banker hamnade i knipa.
Eftersom cypriotiska banker har levt på insatta sparmedel, inte obligationer, finns inga andra pengar att ta till räddningsexpeditionen. Insättningsgarantin gäller naturligtvis också bara upp till 100 000 euro, och
det finns en logik i att inte som brukligt låta europeiska skattebetalare
ta hela notan för kapsejsande banker.
Få tycker synd om ryska miljardärer och ingen gråter över om maffiabossar förlorar eventuella tillgångar på Cypern. Men även om det finns
skäl att tro att det finns högar av svarta pengar gömda här verkar ingen
riktigt veta. I stället dras alla ryssar över en kam som ohederliga fifflare.
Utan tvivel är banksektorn tyngre än Cypern kan bära. President Anastasiades och andra av öns politiker har inte direkt övertrumfat EU i
konstruktivitet. Slutresultatet blir ändå att landets viktigaste näring
stryps. Att ha sina pengar på ett bankkonto i Nicosia är en uppenbar
risk. Och kapitalflykten blir oundviklig när bankerna väl öppnar igen –
vilka utländska medborgare och företag litar i fortsättningen på att
deras pengar är trygga?
Vad Cypern ska ägna sig åt i stället är suddigt. Finanskrisen har obönhörligen avslöjat bristande konkurrenskraft och produktivitet i alla
Medelhavsländer, från Grekland till Italien. Nya exportindustrier växer
inte upp på Cypern i morgon. Vad som väntar är hårda åtstramningar,
en intern devalvering med lönesänkningar och en långvarig ekonomisk
pina. Inte bara ryssar utan även inhemska företagare drabbas av den

ordinerade medicinen. Nödlånet från EU-IMF ökar statsskulden till
140 procent av BNP.
Sociala spänningar på Cypern läggs till dem i Grekland, och hur den
politiska villervallan i Italien slutar är obekant. Klyftan växer mellan
norr och söder i EU. Varken Tyskland eller Bryssel har tagit några
popularitetspoäng på detta kriskapitel. Cypern må svara för en obetydlig andel av eurozonens BNP, men symboliserar Europas fortsatta bekymmer.
DN 26/3 2013 “
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Andra namnet på utrikesutskottet

Hägg, Carina (S)
Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 178
Telefon: 08-7864809
E-post: carina.hagg@riksdagen.se

EU-minister och Europaplaneringsminister 	

 	

Granlund, Marie (S)

354

Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 12
Telefon: 08-7864751
E-post: marie.granlund@riksdagen.se

70, 71, 7912, 7913
61, 64, 11-19

Med hjälp av alla andra skuggministrar
Planer för världen och Europa bör belysa alla delområden inom
områdena 1-5, 60-69 och 70-99.

Regeringen verksamheter
februari 2012
i verksamhetsområdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
enligt
Sven Wimnell 10 februari 2012 + 24 feb:
Alliansregeringens verksamheter
i februari 2012 och en
socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf
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1 Psykologiska och filosofiska
verksamheter
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar
. 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
. 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
. 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
. 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
. 105 Övergripande om forskning
. 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
. 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
. 108 Samhällskunskap.
. 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

11/19 Individernas inre verkligheter.
11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
17 Individens moral och uppfattningar om moral.
18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

10 Övergripande samhällskunskap.
Övergripande värderingar
Länk till hemsidan:
SW 10 Samlade kunskaper och övergripande värderingar

Särskilda områden:
10 	

 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar.
101 	

 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 	

 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103 	

 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 	

104 	

 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 	

 Övergripande om forskning
106 	

 Övergripande om ekonomiska verksamheter	

107 	

 Övergripande filosofier om utbildning o d.
108 	

 Samhällskunskap.
109 	

 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
I områdena 103-107 finns nästan inga etablerade organisationer som
är specialiserade. I dessa områden får man från områdena 3-9 lyfta upp
det man kan finna om övergripande åsikter.

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Exempel på verksamheter:
Libris/SAB:
Aa 	

 Bibliografi (74 979 titlar)
Aa:b	

 Bibliografisk forskning (1 051)
Aa:d	

 Bibliografisk teori, filosofi och metodlära (1 121)
Aa:k	

 Bibliografins historia (84)
Aa.0	

 Särskilda typer av bibliografier och förteckningar (7 753)
Aa-	

 Särskilda länder och områden (14 378)
Aaa	

 -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac 	

 Arkiv (8 690)
Ac:bf	

Arkivinstitutioner (12)
Ac:d 	

Arkivteori, -filosofi, metodlära (7)
Ac:k 	

Arkivhistoria (11)
Ac:oeArkivlagstiftning (10)
Ac- 	

 Särskilda länder och områden (7 246)
Aca 	

 Arkivteknik och -organisation (837)
Acb 	

 Arkivens målsättning och uppgifter (10)
Acc 	

 Arkivens organisation, administration och ekonomi (55)
Acd 	

 Arkivbestånd (122)
Ace 	

 Specialsamlingar (80)
Acf 	

 Arkivens service (92)
( DC, DK 010-019)
Länk till hemsidan:
SW . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

* Riksarkivet och landsarkivens webbplats
Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor. Riksarkivets
huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara,
vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall
också sköta heraldiska frågor och verka för att bestämmelser om
Sveriges flagga iakttas. Landsarkiven tar emot lokala och regionala
statliga myndigheters handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg,
Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund.
Stadsarkivet i Stockholm och Värmlandsarkiv i Karlstad fullgör
uppgifter som landsarkiv.
* Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Upplandsgatan 4.Postadress: Box 1124, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-412 39 00, Fax: 08-412 39 90, E-post: arbab@arbarkiv.a.se

102 Biblioteksverksamheter. Databaser.
Internetsökning.
Exempel på verksamheter:
Libris/SAB:
A 	

 Bok- och biblioteksväsen (120365) (Delar.Delar även på 101,
	

655, 75/77)
Ab 	

 Bibliotek (30 232)
Ab:bf	

Biblioteksinstitutioner (80)
Ab:d 	

Biblioteksteori, -filosofi, metodlära (84)
Ab:k 	

Bibliotekshistoria (189)
Ab:oaBibliotekssociologi (78)
Ab:oeBibliotekslagstiftning (60)
Ab.0 	

Särskilda typer av bibliotek (838)
Ab- 	

 Särskilda länder och områden (19 027)
Aba 	

 Biblioteksteknik och -organisation (1 874)
Abb 	

Bibliotekens målsättning och uppgifter (440)
Abc 	

 Bibliotekens organisation, administration och ekonomi (1 587)
Abd 	

Bokbestånd (3 979)
Abe 	

 Specialsamlingar (968)
Abf 	

 Bibliotekens service (4 582)
Abg 	

Bibliotekssamarbete (284)
Abh 	

Kontaktskapande arbete och PR (357)
(DC 020-029. DK 020-028, 002)
SW . 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning

Lena Adelsohn Liljeroth
Kultur- och idrottsminister
Kulturdepartementet
"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar
också till högre ekonomisk tillväxt i samhället."

Ansvarsområden: bl a Bibliotek samt
Litteraturen, läsandet och språket
	

 •	


Har inte undermenyer Litteraturutredningen

Statens insatser för litteraturen, läsandet och språket syftar bl.a. till att
stimulera läsning och en varierad utgivning av kvalitetslitteratur. Folkoch skolbibliotek, förlag, kulturtidskrifter och andra aktörer inom
området kan därför årligen få del av statsbidrag i olika former. Vidare
syftar insatserna till att värna svenska språkets ställning.

Institutioner
Statens kulturråd fördelar stöd till litteratur, kulturtidskrifter,
läsfrämjande insatser och bibliotek. Syftet är bl.a. att främja mångfald,
kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur och kulturtidskrifter
samt att främja spridning och läsning av litteratur och kulturtidskrifter.
Kulturrådet ansvarar också för att stödja översättningar och sprida
intresset för svensk litteratur utomlands. Kulturrådet administrerar
litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.
Sveriges författarfond förmedlar den statliga biblioteksersättningen
som utgår till upphovsmän till litterära verk för användningen av deras
verk i de svenska folk- och skolbiblioteken. Biblioteksersättningen

fördelas dels till författare, översättare, tecknare och fotografer i form
av författar- och översättarpenningar baserade på biblioteksutlåningen,
dels i form av särskilda stipendier och bidrag.
Kungl. biblioteket, som sorterar under Utbildningsdepartementet, är
nationalbibliotek och arkiv för ljud- och bilddokument. I linje med vad
regeringen aviserat i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) har
Kungl. biblioteket sedan i augusti 2004 i uppdrag att ansvara för
nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom hela
biblioteksområdet.
Institutet för språk och folkminnen är en central myndighet på
språkets område med uppgift att bedriva språkvård, sprida kunskaper
om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i
Sverige.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) ger
funktionshindrade och personer med lässvårigheter möjlighet att ta del
av litteratur, tidskrifter och nyheter.

Bibliotekslagen
Bibliotekslagen (1996:1596) infördes 1997. Av lagen framgår att alla
medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek, att varje kommun ska
ha folkbibliotek och att allmänheten på folkbiblioteket ska få låna
litteratur avgiftsfritt för viss tid. Vidare anger lagen bl.a. att det bör
finnas länsbibliotek i varje län som ska bistå folkbiblioteken samt att
det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor.
Dessutom anges i lagen att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det
allmänna ska samverka och att kommuner och landsting ska anta
planer för biblioteksverksamheterna.
En översyn av bibliotekslagen pågår för närvarande i syfte att stärka
bibliotekens roll och säkerställa tillgängligheten i framtiden.

* Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges
nationalbiblio-tek. Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara
och tillhanda-hålla svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB
samordnar de svenska forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett
forsknings-biliotek, främst inom humaniora och samh ällsvetenskap.
Kungliga bibliotekets webbplats
Webbkarta Webbkarta för www.kb.se - Kungliga biblioteket
Detta är en innehållsförteckning för webbplatsen kb.se. Webbkartan
ger en översikt av hur informationen är strukturerad i de tre översta
nivåerna på webbplatsen.

* SUNET

(Swedish University Computer

Network) är en gemensam organisation och infrastruktur för
främst universitet och högskolor med uppgift att tillgodose deras
behov av nationell och internationell datakommunikation.
SUNET - SUNET Katalog SUNET är nedlagd
SUNET-anslutna organisationer
Anslutna till SUNET - SUNET
Lärosäten
Blekinge Tekniska Högskola
Carl Malmsten – Centrum för Träteknik & Design
Centrum för belastningsskadeforskning
Chalmers
DNLAB - Högskolan i Jönköping
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna

Högskolan i Borås
Högskolan på Gotland
Högskolan i Halmstad
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan i Gävle
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde
Högskolan i Jönköping
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Institutet för rymdfysik
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Kungliga Tekniska högskolan
KTHNOC
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Mittuniversitetet
Onsala rymdobservatiorium
ParallellDatorCentrum - KTH
Södertörns högskola
Sveriges lantbruksuniversitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Växjö universitet
Örebro universitet

Studentnät
Arctic assembly
JUNET
Mälardalens Datorförening
Net-At-Once
SGS studentbostäder
Studentnätverket i Blekinge
Studentbostauml;der Kristianstad
Studentnätet Skövde Högskola
Studentnätet UpUnet-S Uppsala
Växjö studentbostäder
Kulturella Organisationer
Arkitekturmuseet
Armémuseum
Danshögskolan
Dramatiska Institutet
Etnografiska museet
Flygvapenmuseum
Kungl. biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan
Konstfack
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska
museet
Marinmuseum
Moderna Museet
Nationalmuseum
Nordiska museet
Naturhistoriska riksmuseet
Operahögskolan i Stockholm

Sjöhistoriska museet
Skansen
Sveriges Utbildningsradio
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens maritima museer
Statens musiksamlingar
Statens museer för världskultur
Teaterhögskolan i Stockholm
Tekniska museet
Externa Organisationer
Centrala etikprövningsnämnden
Depå Munkhättan
EDB
European Space Agency
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap
Forskningsrådet för Miljö, Ariella näringar och Sam.bygg
Högskoleverket
Institut Mittag-Leffler
Institutet för språk och folkminnen
Internationella programkontoret
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
KK-stiftelsen
Konstnärsnämnden
Kungl. Vetenskapsakademien
MEFOS - Metallurgiskt forskningscentrum
Nobel Web AB
Nordiskt Genresurscenter
NUTEK
Riksbankens Jubileumsfond

Riksdagsförvaltningen
Riksutställningar
Rymdstyrelsen
Statens kulturråd
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stockholm International Peace Research Institute
Stockholms Akademiska Forum
Swedish Institute for Studies in Education and Research
Swedish Institute of Computer Science
Svensk Museitjänst/Riksarkivet
Svenska Akademien
Sveriges universitets – och högskoleförbund
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
TDC Sverige AB
Teknikens Hus
Valmyndigheten
Verket för högskoleservice
Vetenskapsrådet
VINNOVA
World Maritime University
Interna Organisationer
SUNET-arkivet
SUNET internt
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Myndigheter
Försvarshögskolan
Gymnastik - och idrottshögskolan
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Riksantikvarieämbetet Från Internet 8 april 2011

103 Allmänna encyklopedier. Övergripande
värderingar
Libris/SAB:
Ba 	

 Allmänna encyklopedier (3 049)
(DC 03. DK (03) )
Nationalencyklopedin. NE
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål. mm
SW . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.

Sven Wimnell 4 maj 2011:
Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt
Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

104 Övergripande filosofiska verksamheter
om samband
Samband och samordning av verksamheter behandlas i område 4.
(Dessa verksamheter finns ej klart angivna i SAB, DC, DK.)
SW . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
Mer omfattande än på område 104:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
Med många länkar till SW-utredningar.

105 Övergripande om forskning

* forskning.se forskning.se - forskning.se

Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.

Översikt Översikt - forskning.se
Från Internet 6 april 2011

SW . 105 Övergripande om forskning
Libris/SAB:
(DC del 00.DK delar 00, 303

106 Övergripande om ekonomiska
verksamheter
Ekonomiska verksamheter ingår i område 6.
SW . 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
Libris/SAB:
(DC, DK delar 00, 06)

107 Övergripande filosofier om
utbildning o d.

* Skolverket
Nya läroplaner

Och kulurella verksamheter i 7, 8 och 9.
Utbildningsverksamheter kan ingå i alla områden men finns
gemensamt i 7957.
SW . 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
Libris/SAB:
(DC, DK delar 37

Grundskolan
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Grundsärskolan
Läroplan för grundsärskolan

Sameskolan
Läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i
vissa fall

Specialskolan
Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet
i vissa fall

Antaganden om undervisningtid
Vi får en del frågor om var man kan hitta Skolverkets antaganden om
undervisningtid som gjordes innan kursplanearbetet satte igång. På
sidan 16-19 i Skolverkets plan för genomförandet regeringsuppdraget
finns informationen.
Delredovisning av regeringsuppdrag att utarbeta nya kursplaner och
kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m.

Skolverkets förslag till kursplaner
Se de förslag till kursplaner för grundskolan, sameskolan och
specialskolan Skolverket redovisade för regeringen den 30 mars 2010.
Se även de förslag till kursplaner för grundsärskolan och
träningsskolan som Skolverket redovisade för regeringen den 1
oktober 2010.
Se kursplanerna
Senast granskad: 22 februari 2011
Innehållsansvar: Förskole- och grundskoleenheten
Från Internet 6 april 2011

108 Samhällskunskap.
SW . 108 Samhällskunskap.
Libris/SAB:
(DC, DK delar 00)

109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
SW . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Libris/SAB:
Be 	

 Allmän idé- och lärdomshistoria (12 040)
Be-	

 Särskilda länder och områden (5 143)
Db 	

 Filosofins historia (35 997)
Dbb 	

Medeltidens och renässansens filosofi (1 382)
Dbc 	

 Nya tidens filosofi (fr o m Descartes) (9 148)
Dbd 	

Icke-västerländsk filosofi (2 296)
D(x) 	

Filosofiska lexikon (304)
D:d 	

 Filosofisk teori och metodlära (35)
(DC 109. DK 1(091) )

Från http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf:
Lärdomen, vetenskaperna och tänkandet har utvecklats.
Från Nationalencyklopedin 13 dec 2011:

Idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som
behandlar vetenskapens och det lärda livets historia. Ämnet uppstod
formellt 1932, när den första professuren inrättades för Johan
Nordström vid Uppsala universitet, men som historiskt perspektiv
hade det funnits hos Nordströms lärare Henrik Schück. Det innebar en
bred historisk utblick, där lärdomens och vetenskapens historia
beskrevs mot bakgrund av såväl världsbildens som samhällets
utveckling.
Nordström utformade det nya ämnet utifrån tre lärdomshistoriska
traditioner: "historia litteraria", en 1700-talsdisciplin som studerade
facklitteraturens historia, Wilhelm Diltheys "Geisteswissenschaft",
som betonade humanioras betydelse för mänsklighetens utveckling
samt George Sartons "history of science", vilken omfattade
naturvetenskapens historia. Den svenska lärdomshistorien fick därför
en mer humanistisk inriktning än den vetenskapshistoria som
studerades i andra länder. Namnet "idé- och lärdomshistoria"
betecknade inte två olika ämnen utan var två sidor av samma sak.
Nordströms grundtanke utgick från att idéernas och vetenskapernas
områden till stor del sammanföll. De epokgörande vetenskapliga
teorierna skulle analyseras som en del av samtidens intellektuella
miljöer. Under Nordströms tid publicerades en rad studier som belyste
vetenskapliga tänkesätt och deras förhållande till religiösa, filosofiska
och politiska idéer. Med denna humanistiska inriktning var svensk idéoch lärdomshistoria före sin tid, eftersom vetenskapshistorien i

utlandet mest koncentrerade sig på de enskilda naturvetenskapliga
disciplinernas interna utveckling.
Nordström intresserade sig särskilt för 1600-talets idévärld och dess
beroende av filosofiska och mystiska rörelser. Inte minst ville han
integrera naturvetenskapen med tidens andliga diskussioner. Flera av
hans elever skrev avhandlingar över liknande 1600-talsämnen, t.ex.
om paracelsismen och om eskatologiska föreställningar. Ett annat
viktigt inslag blev studiet av universitetens och den praktiska
lärdomens historia. Hit hörde de för Sverige typiska studie- och
forskningsresorna, uppbyggandet av svenska universitet, bildandet av
vetenskapliga akademier samt bok- och bibliotekshistoria. Med en
modern term kan detta sammanfattas som "vetenskapens organisation
och institutionalisering". Ofta studerade man hur teorier eller
idéströmningar från utlandet mottagits i Sverige och vilken betydelse
de fått. Men Sverige var inte bara mottagande part utan också givande;
Linné och den frihetstida naturvetenskapen influerade i sin tur
utländska kolleger, liksom profeten Swedenborg och på 1800-talet
kemisten Berzelius. Ett viktigt inslag i ämnets första skede blev att
uppspåra och utge källskrifter och brevväxlingar mellan svenska och
utländska vetenskapsmän. Intresset var dock i huvudsak inriktat på
äldre tid. Sålunda utgavs en serie studier över "naturvetenskapernas
historia i Sverige intill år 1800". I etableringen av ämnet spelade det
av Nordström 1934 grundade Lärdomshistoriska samfundet en
betydande roll, inte minst genom sin årsskrift Lychnos och
publikationsserien Lychnos-Bibliotek (båda från 1936).
Under lång tid betraktades idé- och lärdomshistoria som ett litet
exklusivt ämne, länge bara företrätt i Uppsala. Med Nordströms
lärjungar Sten Lindroth och Henrik Sandblad genomgick ämnet en
stark expansion och breddades både tidsmässigt och innehållsmässigt.

Studieobjekt från 1800- och 1900-talen blev allt vanligare och
hämtades inte enbart från den akademiska vetenskapen utan också från
kulturdebatten och folkbildningsarbetet. Från 1970-talet kan man
skönja två huvudlinjer i utvecklingen. Den ena har gått mot ett
fördjupat studium av naturvetenskapens villkor, t.ex. inom områden
som botanik och biologi, geologi och geodesi, eller modern fysik och
kemi. Medicin- och teknikhistoria, som från början var omhuldade
delområden, började utveckla sig till självständiga discipliner. Den
andra huvudlinjen går mot en alltmer renodlad idéhistoria med studier
av filosofi, psykologi och humanistiska discipliner, liksom av
folkbildning, kvinnohistoria eller idrottens grundläggande idéer.
Ämnet har vidare utvecklat sin tvärvetenskapliga karaktär, och dess
internationella inriktning har blivit allt starkare. Ett vanligt perspektiv
är sålunda fortfarande att studera svenska återspeglingar av
vetenskapliga teorier eller intellektuella strömningar. Därigenom ses
svenska intellektuella aktiviteter alltid mot internationell bakgrund och
man undviker provinsiell begränsning.
Nordström efterträddes 1957 av Sten Lindroth som professor i
Uppsala. Henrik Sandblad hade som docent börjat undervisa i ämnet
vid Göteborgs högskola 1955 och utnämndes till professor där 1966.
Sedan dess har ämnet vuxit och finns nu vid de flesta universiteten. I
Uppsala, Göteborg och Lund kallas det idé- och lärdomshistoria, i
Umeå och Stockholm enbart idéhistoria. Sedan 1982 finns en professur
i vetenskapshistoria i Uppsala. Två professurer i teknikhistoria har
inrättats: 1989 vid Tekniska högskolan i Stockholm och 1999 vid
Chalmers i Göteborg. Publikationerna Lychnos och Lychnos-Bibliotek
kompletteras numera av skriftserier vid de olika institutionerna. En
svensk nationalkommitté för idé- och lärdomshistoria, som är ansluten
till ICSU (International Council of Scientific Unions), bildades 1975.
Det nordiska samarbetet bedrivs bl.a. i form av gemensamma
konferenser, i regel vart tredje år. Professurer finns i Finland (idé- och

lärdomshistoria), Norge (idéhistoria och vetenskapshistoria) och
Danmark (de exakta vetenskapernas historia).
En översikt över ämnets innehåll, med rika litteraturhänvisningar, ger
Sten Lindroths "Svensk lärdomshistoria" (4 vol., 1975-81), som går
från medeltiden fram till 1809. För tiden därefter finns inget
översiktsverk, men spridda studier och bibliografiska uppgifter ingår i
Lychnos. Jfr vetenskapshistoria.

Vetenskapshistoria, historisk disciplin som studerar vetenskapens,
särskilt naturvetenskapens, utveckling. Den innefattar såväl enskilda
discipliners historia som den samlade vetenskapens betydelse och
samband med världsbild och samhällsutveckling.
Under 1800-talet började man på olika håll i Europa ge översikter över
naturvetenskapens historia. Britten William Whewell utgav ett sådant
pionjärarbete, "History of the Inductive Sciences" (1837).
Fransmannen Auguste Comte, positivismens grundare, föreslog 1832
att professurer i vetenskapshistoria borde inrättas. I Tyskland utkom
dels enskilda arbeten över vissa discipliner, med början i Hermann
Kopps "Geschichte der Chemie" (1–4, 1843–47), dels började man
1864 på Leopold von Rankes initiativ utge en serie "Geschichte der
Wissenschaften in Deutschland". Den första professuren inrättades i
Paris 1892 med benämningen "l'historie des sciences". Genom Paul
Tannery, framstående matematikhistoriker, fick vetenskapshistoria för
första gången en egen session på världskongressen i historia i Paris
1900. En annan fransk pionjär var Pierre Duhem, som bl.a. utgav ett
stort arbete om kosmologins historia från Platon till Copernicus, "Le
Système du monde" ('Världssystemet') med början 1913. I Danmark

utgavs Archimedes arbeten av matematikern H.G. Zeuthen (1839–
1920) med hjälp av filologen J.L. Heiberg (1–3, 1910–15). Likaledes
utgavs Tycho Brahes samlade verk (1–15, 1913–29) av astronomen
J.L.E. Dryer (1852–1926).
Den moderne organisatören av ämnet blev emellertid belgaren George
Sarton, från 1915 bosatt i USA. Han började som fysiker men övergick
snart till vetenskapshistoria. Han grundade tidskriften Isis, som
började utkomma 1913 och fortfarande är den ledande tidskriften på
området, bildade The History of Science Society 1924 och tidskriften
Osiris 1936. Han undervisade vid Harvard från 1916 och utgav en
ström av skrifter som vältaligt beskrev "history of science" som "the
new humanism".
I Europa bedrev Charles Singer undervisning vid University College i
London under 1920- och 30-talen. I Utrecht i Nederländerna började
R. Hooykaas (1906–94) föreläsa på 1930-talet, och i Paris undervisade
den ryskfödde Alexandre Koyré vid samma tid. Koyré knöts också till
Princeton och påverkade starkt generationen efter Sarton både i USA
(Henry Guerlac, 1910–85, I. Bernard Cohen) och i Europa (A. Rupert
Hall, 1920–2009). Särskilt gällde detta intresset för den vetenskapliga
revolutionen, för vilket Alexandre Koyrés arbete "Études
galiléennes" (1939–40) betydde mycket.
Efter andra världskriget började ämnets starka expansion. Tidigare
hade vetenskapshistorisk forskning till stor del utförts av
naturvetenskapsmän. Nu blev det mera ett historiskt ämne som stod på
egna ben, lärostolar inrättades och fler tidskrifter grundades.
Perspektivet vidgades mot allmänhistoriska frågeställningar i stället
för att gälla enskilda specialiteters interna historia. Historikern Herbert
Butterfield utgav en bok om den vetenskapliga revolutionens betydelse
för västerlandets utveckling, "Den moderna naturvetenskapens

gryning: 1300–1800" (sv. övers. 1957). Senare har studier över den
vetenskapliga processen tilldragit sig stort intresse, främst genom
Thomas Kuhns "De vetenskapliga revolutionernas struktur" (sv. övers.
1979).
Numera finns vetenskapshistoria representerat vid alla större
universitet främst i USA och Europa men även vid många lärosäten i
Australien och Asien. Ofta kombineras benämningen "history of
science" med "philosophy of science", "sociology of science", "history
of medicine" eller "history of technology". Den internationella unionen
för vetenskapshistoria anordnar en världskongress vart fjärde år. I
Sverige ingår vetenskapshistoria i ämnet idé- och lärdomshistoria.

Filosofihistoria.
Filosofi (latin philoso´phia, av grekiska philosophi´a 'kärlek till
lärdom och vetenskap', av phi´los 'vän' och sophi´a 'kunskap',
'vetande'), term som ursprungligen, i det antika Grekland, användes
om alla försök att rationellt förstå och förklara någonting; den täckte
då ungefär det vi i dag skulle kalla ren (till skillnad från tillämpad)
vetenskap. Ordet behöll denna vida betydelse även under medeltiden
och in i den nyare tiden, t.ex. vid de europeiska universiteten i
beteckningen filosofisk fakultet, som omfattade all natur- och
humanvetenskap; en rest av detta vida språkbruk lever kvar i dag i
titeln filosofie doktor.
Med uppkomsten av allt fler fackvetenskaper kom termen filosofi att
reserveras för studier av vissa mera allmänna och grundläggande
frågor som inte tillhörde någon enskild fackvetenskap, och detta är i
dag den gängse användningen av termen. Filosofi i betydelsen
grundvetenskap har också sin upprinnelse i antiken i en föreställning

att filosofi var läran om "alltings grund" eller om "varandet såsom
varande" (vilket Aristoteles kallade "den första filosofin"). I en
relaterad men uttunnad bemärkelse använder man i dag i vanligt
språkbruk ofta beteckningen filosofi för en samling grundläggande
principer om någonting vad som helst (t.ex. "kommunens trafikpolitik
utgår från filosofin att bilismen måste begränsas genom att påläggas
fler restriktioner").
Ordet filosofi har sedan gammalt även använts om ett sätt att leva,
präglat av en strävan efter insikt och harmoni. De stora filosofer som
påverkat vår kultur har ofta velat både lära ut något om levnadsvisdom
och säga något om de grundläggande villkoren för tillvaron och vår
kunskap om denna. Ibland talar man om "filosof av facket" för att ange
att man avser en person som ägnar sig åt filosofi i den avgränsade
bemärkelsen av ett intellektuellt studium, och då vanligen
professionellt, t.ex. vid ett universitet.
Filosofin har nästan alltid innehållit ett visst mått av självreflexion,
men som dess historia visar har det ofta rått delade meningar om vad
som utmärker ett filosofiskt studium. Att ta ställning till frågor om
filosofins väsentliga innehåll och egentliga metod innebär därför ofta i
sig själv ett filosofiskt ställningstagande.
Filosofins delar
Man brukar urskilja ett antal olika huvudområden inom filosofin. I en
indelning, som går tillbaka till Aristoteles, skiljer man mellan teoretisk
och praktisk filosofi. Som den teoretiska filosofins huvudområden
räknas traditionellt metafysik, studiet av grundläggande problem kring
verklighetens natur, kunskapsteori, studiet av vår kunskaps yttersta
grunder och förhållandet mellan olika arter av kunskap, och logik,
studiet av de giltiga slutledningarnas natur. Språkfilosofi och

vetenskapsteori är två andra områden som i dag vanligen också räknas
till den teoretiska filosofins huvudområden. I centrum för den
praktiska filosofins intresse står mänsklig praxis – våra val, beslut och
handlingar – och då särskilt dess moraliska och värderingsmässiga
aspekter. Som den praktiska filosofins huvudområden räknas därför
etik (moralfilosofi) och värdeteori. Andra viktiga och nära relaterade
områden är politisk filosofi, rättsfilosofi, estetik och religionsfilosofi
(dock räknas ibland det sistnämnda området i stället till den teoretiska
filosofin). Alla dessa nämnda områdens egen historia räknas också till
teoretisk resp. praktisk filosofi.
En indelning av detta slag är emellertid av flera skäl problematisk.
Många centrala frågor i filosofi skär rakt igenom de olika områdena.
Detta kan illustreras med de teman som antyds av stickorden
kausalitet, determinism, fri vilja, handling och ansvar. Dessa teman
berör vår metafysiska syn på naturen, vår vetenskapssyn, vår
människosyn och våra moraliska uppfattningar med konsekvenser
också för vårt rättsväsen, våra sociala inrättningar och vårt sätt att
uppfostra nästa generation. Men såsom lätt inses ingår dessa teman
också i ett gemensamt problemkomplex, och förståelsen av dem kan
vinna på att de ses i ett sådant gemensamt sammanhang. Vidare bör
man notera att det finns många filosofiska områden som inte kommit
med i uppräkningen ovan. Några exempel på sådana områden är
filosofisk antropologi, socialfilosofi och pedagogikens filosofi, också
berörda av de teman som nämnts i exemplet ovan. Tre andra områden
som rönt stor uppmärksamhet är matematikens filosofi, teknikens
filosofi och ekosofi (miljöns filosofi). Exemplen kan emellertid
mångfaldigas, och för snart sagt varje vetenskap och varje verksamhet
kan man tala om dess filosofi.

Filosofi som universitetsämne i Sverige
Vid svenska universitet är filosofin sedan länge uppdelad i två
ämnen,
teoretisk filosofi och praktisk filosofi, med det innehåll som antytts
ovan. Såväl grundläggande utbildning som forskarutbildning anordnas
i båda dessa ämnen vid universiteten i Göteborg, Linköping, Lund,
Stockholm, Uppsala och Umeå. Organisatoriskt sorterar ämnena under
en gemensam institution. Grundläggande utbildning i teoretisk och
praktisk filosofi anordnas även vid Örebro universitet. Vetenskapsteori
har inrättats som särskilt ämne med egen professur vid universiteten i
Göteborg och Umeå, men ämnet ingår också, ibland med en
annorlunda profil, som en del av den teoretiska filosofin. En professur i
logik finns vid filosofiska institutionen i Göteborg. Vid de teologiska
fakulteterna är religionsfilosofi ett särskilt ämne med egna professurer,
och vid de juridiska fakulteterna ingår åtminstone delar av
rättsfilosofin i ämnet allmän rättslära.
Filosofins historia
Filosofisk reflexion i någorlunda samma mening som den nutida har
förekommit främst i tre av varandra relativt oberoende, geografiskt
betingade traditioner: den östasiatiska (kinesisk jämte japansk och
koreansk filosofi), den indiska och den västerländska (inklusive
islamisk och judisk filosofi). Här behandlas endast den västerländska
filosofin. Se separata artiklar om buddhistisk, islamisk, indisk, judisk,
japansk och kinesisk filosofi.

Filosofins historia
ANTIKEN
Den västerländska filosofin och vetenskapen har sitt ursprung i
antikens Grekland, hos de s.k. försokratikerna. Till en början var
filosofin inte tydligt skild från allmänt mytisk eller religiös spekulation
(Homeros, Hesiodos). Det särskiljande draget var framför allt viljan
till klarhet, precision och systematisk behandling, och redan efter ett
par århundraden hade den grekiska filosofin i Platons och Aristoteles
gestalter nått en nivå som i de flesta avseenden inte åter skulle uppnås
förrän i den muslimska filosofin och under högmedeltiden, i vissa
avseenden först i modern tid.
De problem som sysselsatte de första grekiska filosoferna, de joniska
naturfilosoferna (500-talet f.Kr.), var sådana som gällde verklighetens
yttersta natur, dess ursprung och sätt att fungera. Vid sidan av detta
mot den moderna vetenskapen vettande tänkande fanns emellertid
redan från början också en inriktning mot människolivets problem,
mot livsåskådningsfrågorna, och hos många klassiska tänkare
förenades dessa båda inslag till en mer eller mindre väl fungerande
helhet. Efter den naturfilosofiska spekulationens storhetstid, som nådde
sin kulmen med de antika atomisterna, Leukippos och Demokritos (ca
460–370 f.Kr.), tog moraliska och samhällsfilosofiska problem en stor
del av uppmärksamheten i anspråk hos de s.k. sofisterna eller
vishetslärarna, vilka hade en viktig funktion som lärare i talekonst
(politisk retorik) i det demokratiska Athen.
I denna diskussion, centrerad kring problemet om relationerna mellan
natur och lag, mellan naturgivet beteende och högre moraliska
principer, inträdde Sokrates (470–399 f.Kr), som under århundraden
betraktades som ett slags filosofisk idealgestalt. Sokrates efterlämnade

inga egna skrifter, men det gjorde hans lärjunge Platon (427–347 f.Kr),
en av alla tiders största filosofer. Bland Platons inflytelserika
filosofiska teorier märks främst hans idélära, där han i en enhetlig teori
sökte ge svar på en mångfald olika filosofiska frågor.
Än mer mångsidig och historiskt betydelsefull var Platons elev
Aristoteles (384–322 f.Kr.), vars under ett par hundra år försvunna
mera tekniska skrifter efter sin återupptäckt kom att utgöra ett viktigt
inslag i den senantika filosofin och senare bildade den viktigaste
grunden för den högmedeltida filosofin i västerlandet. Aristoteles
behandlade i sina verk i stort sett alla då kända vetenskapsområden,
från biologi till kosmologi, från språkfilosofi och logik till etik och
politisk filosofi, och flera av hans insatser kom att stå ouppnådda under
århundraden; den aristoteliska logiken överträffades vetenskapligt
först mot slutet av 1800-talet.
Aristoteles verkade i Athen under Alexander den stores tid och dog
året efter denne, just då Alexanders rike föll sönder. I de av strider
sönderslitna århundraden som därpå följde kom
livsåskådningsproblemen åter i förgrunden, och i konkurrens med
olika kulter och religioner (Mithras-kult, kristendom m.fl.) verkade
också mera rationella och systematiska livsåskådningar som
epikurism, stoicism, skepticism och nyplatonism.
Genom Roms uppstigande till världsmakt kom den grekiska filosofin
att införlivas med den romerska kulturen. Roms egna bidrag till den
filosofiska utvecklingen var dock få. Den kärva romerska pliktmoralen
gick bäst ihop med den grekiska stoicismen, som vann företrädare från
de mest skilda samhällsskikt, både slaven Epiktetos och kejsaren
Marcus Aurelius (121–180). Med stoicismen besläktade åsikter fanns

också hos de mera eklektiskt inriktade tänkarna Cicero (106–43 f.Kr.)
och Seneca (4 f.Kr.–65 e.Kr.).
Med Västroms nedgång sjönk också filosofin tillbaka, och som ett par
av de sista ljusglimtarna kan nämnas kyrkofadern Augustinus (354–
450), som under starkt nyplatonskt inflytande på ett avgörande sätt
påverkade utformningen av en systematisk kristen teologi, samt den
romerske ädlingen Boethius, som genom sina översättningar av några
av Aristoteles elementära skrifter medverkade till filosofins
fortlevande, om än undanskymt, under den tidiga medeltiden.
Filosofins historia
MEDELTIDEN OCH RENÄSSANSEN
På den arabiska halvön uppkom på 600-talet en ny religion, islam, som
kom att snabbt expandera och lägga under sig stora delar av Mellersta
Östern och medelhavsområdet. Med den politiska makten följde också
ett ekonomiskt uppsving, och därmed utrymme för kultur och filosofi,
och en muslimsk teologi och filosofi växte fram med företrädare som
al-Farabi, al-Ghazali, Avicenna och Averroës, vilka i stor utsträckning
utgick från den klassiska grekiska filosofin, framför allt från Platon
och Aristoteles.
Förutom ett kort uppflammande vid Karl den stores och hans arvingars
hov, den s.k. karolingiska renässansen, och en mera stadig om än svag
fortlevnad på de brittiska öarna, varifrån de viktigaste tänkarna
hämtades också till hovet i Aachen (Alcuin, Johannes Scotus Erigena,
ca 810–877), förde den högre kulturen vid denna tid ett tynande liv i
Västeuropa. Men även i öster, i Bysantinska riket, var nivån låg – med
enstaka undantag (Johannes Philoponos, Fotios, Psellos). Så
småningom inträdde emellertid ett visst ekonomiskt uppsving också i
Västeuropa, och inom den där kulturellt helt dominerande kyrkan

utvecklades ett förnyat intresse för teologi som kritisk-rationell
verksamhet, varvid behovet av filosofiska hjälpmedel framträdde.
Dessa hämtades till stor del från den kulturellt då överlägsna
muslimska världen, och härigenom kom den klassiska grekiska
filosofin att åter få ett dominerande inflytande.
De nya redskapen kom först till användning i mindre studier och
strider kring Guds existens, nattvardens natur och försoningslärans
uttolkning hos tänkare som Berengar av Tours, Roscelin, Abélard och
Anselm av Canterbury (1033–1109). Men framför allt visade sig det
filosofiska inflytandet i de stora högmedeltida systemen, uppbyggda av
tänkare som Bonaventura (ca 1220–74), Thomas av Aquino (1225–74)
och Johannes Duns Scotus (ca 1266–1308). Vid denna tid hade
Aristoteles filosofi åter blivit känd i västerlandet i stort sett i sin helhet,
om än tolkad i platoniserande anda via Averroës och den från
Augustinus utgående traditionen, och efter hårda strider slutligen fått
ställning som vetenskaplig norm och rättesnöre.
Under den tidiga medeltiden hade framför allt benediktinerna varit den
orden som bevarat den filosofiska (inklusive den vetenskapliga)
lärdomen, men det blev nu de s.k. tiggarordnarna som övertog denna
funktion. (Albertus Magnus och Thomas av Aquino tillhörde båda
dominikanorden, Bonaventura och Johannes Duns Scotus
franciskanerna). Inom dessa ordnar fortsattes under någon tid det
vetenskapliga och filosofiska arbetet genom män som William
Ockham (ca 1285–ca 1349) och Nicole Oresme, men senare stelnade
filosofin till orörliga system på det sätt som av senare generationer
uppfattades som karakteristiskt för skolastiken. Undantag utgjorde
bl.a. tänkare med anknytning till den kristna mystiken som Mäster
Eckehart och Nicolaus Cusanus (1401–64).

Under renässansen väcktes på nytt intresset för den klassiska antiken,
varvid uppmärksamheten mera kom att riktas mot Platon än mot den
under högmedeltiden dominerande Aristoteles (Lorenzo Valla,
Marsilio Ficino, Pico della Mirandola) även om det fanns exempel
också på djupgående kännedom om Aristoteles filosofi (Pomponazzi,
Zabarella). Men renässansen var inte bara en sydeuropeisk företeelse;
här förtjänar även Johann Reuchlin och Erasmus av Rotterdam att
nämnas. Till Erasmus anknyter också den kyrkliga reformationen, som
dock filosofiskt snarast betydde ett befästande av den medeltida
aristotelismen, också på det naturfilosofiska området.
Filosofins historia
DEN MEKANISTISKA VÄRLDSBILDEN
Nästa stora omvälvning på filosofins område kom med den nya
naturvetenskapen och är därför förknippad främst med namn som
Galileo Galilei (1564–1642), René Descartes (1596–1650) och Francis
Bacon (1561–1626). För dessa tänkare rådde inte den boskillnad
mellan naturvetenskap och filosofi som nu ofta förutsätts. Galilei
betraktade sina undersökningar av kroppar i fritt fall, hävstänger och
pendlar som bidrag till den experimentella naturfilosofin, och
Descartes epokgörande filosofiska arbete "Discours de la méthode" var
i själva verket tänkt som den allmänna inledningen till hans arbeten
om optik, geometri och meteorologi.
Medan Descartes framför allt betonade förmågan hos det mänskliga
förnuftet (ratio) att av egen kraft utreda de filosofiska och
vetenskapliga problemen, betonade Bacon och hans engelska
följeslagare i stället erfarenhetens roll, och på detta sätt uppkom de två
stora filosofiska traditionerna i den nyare tidens filosofi, rationalismen
med namn som Descartes, Malebranche, Spinoza och Leibniz och (den
brittiska) empirismen, företrädd inte bara av Bacon och Hobbes utan

framför allt av Locke, Berkeley och Hume. Den motsättning man i
våra dagar velat finna mellan dessa båda traditioner fanns verkligen,
men vad som sällan tillräckligt uppmärksammats var det stora och
betydelsefulla tankeutbyte som ägde rum mellan företrädare för de
båda riktningarna. Detta var ännu en tid då det fanns ett vetenskapligt
språk, latinet, som förenade alla lärda inom den europeiska
kulturkretsen.
Det blev framför allt den cartesianska filosofin som med sin
mekanistiska och deterministiska natursyn kom att stå för
omvälvningen i de vetenskapliga tänkesätten. Descartes teorier visade
sig emellertid inte hålla måttet rent vetenskapligt, och det blev Isaac
Newton (1642–1727), professor i Cambridge, som med sitt stora verk
om naturfilosofins matematiska principer, "Principia mathematica
philosophiae naturalis", kom att skapa sinnebilden för den
mekanistiska världsbild som sedan behöll makten över sinnena långt in
i våra dagar.
Filosofins historia
U P P LY S N I N G O C H R O M A N T I K
Newtons teori fick även filosofiska konsekvenser, och det blev
slutligen en tysk filosof, Immanuel Kant (1724–1804), som kom att
våga försöket att i ett enda system förena de rationalistiska och de
empiristiska grundtankarna. En förutsättning för detta var hans
avståndstagande från alla dittillsvarande metafysiska spekulationer;
han krävde i stället en kritisk granskning av det rena förnuftet, dess
möjligheter och gränser. Härigenom tog den s.k. kritiska filosofin sin
början med vittgående betydelse inte bara för kunskapsteori och
metafysik utan även för moralfilosofi, estetik och religionsfilosofi.
Den politiska utvecklingen i Frankrike hade under 1700-talet lett till
uppkomsten av intellektuella oppositionella grupper, bland vilka den

s.k. upplysningsfilosofin frodades med Montesquieu, Voltaire och
Rousseau som kända företrädare. Man var här mera inriktad på de
praktiska och politiska problemen, och upplysningsfilosofernas läror
fick med tiden ett betydande inflytande på den politiska och
samhälleliga utvecklingen såväl i Europa som i det USA som just höll
på att frigöra sig.

Filosofins historia
VÅR TIDS FILOSOFI

Från Kants kritiska filosofi utvecklades i stället en ny metafysiskt
präglad spekulativ filosofi genom de tyska idealistiska filosoferna
Fichte, Schelling och Hegel (1770–1831), vilkas tankar kom att
uppfattas som kongeniala med den samtidigt utvecklade romantiken
inom konst, musik och litteratur. T.o.m. inom naturvetenskapen kom
sådana spekulativa tänkesätt att få fäste genom den romantiska
naturfilosofin (Oken m.fl.).

På tyskt område höjdes i stället ropen på en återgång till Kants nyktra
och kritiska filosofi, inte minst från naturvetenskapligt håll
(Helmholtz), medan upprorsfanan på annat håll höjdes av den unge
Franz von Brentano (1838–1917) inte bara mot det reaktionära
påvedömets hävdande av påvens ofelbarhet ex cathedra utan också
mot den idealistiska spekulationen. Kring Brentano uppstod den för
den europeiska filosofins utveckling så betydelsefulla "österrikiska
skolan" med namn som Stumpf, Meinong, Tvardovski, och ur den
skulle senare den fenomenologiska filosofin (Husserl, Scheler, Pfänder
m.fl.) komma att utvecklas. Å andra sidan ledde kraven på en återgång
till Kant till uppkomsten av flera olika typer av nykantianism (Cohen,
Rickert, Nelson m.fl.). Även i Frankrike förekom tidigt antiidealistiska
rörelser, t.ex. positivismen med Auguste Comte (1798–1857) som en
av banerförarna, medan filosofin i Sydeuropa huvudsakligen fortlevde
i den romersk-katolska kyrkans hägn och under vidareförande av de
medeltida traditionerna. Ett orosmoment ur påvedömets synpunkt var
här ändå det ökade inflytandet från den tyska idealismen och den
därmed förbundna historiska bibelkritiken, vilket bl.a. kom fram i den
s.k. modernismstriden i Frankrike och Italien och föranledde
utfärdandet av encyklikan "Aeterni patris" (1879), vari påven Leo XIII
anbefallde en återgång framför allt till den helige Thomas av Aquinos
läror. Detta ledde till ett filosofiskt nyvaknande inom den romerskkatolska kyrkan och till uppkomsten av en fortfarande levande,
thomistiskt eller ibland skotistiskt färgad filosofi.

Som ett utflöde av samma idealistiska filosofi, ehuru med omvända –
materialistiska – förtecken, kan också marxismen betecknas, en
åskådning som bygger på en märklig blandning av konkreta empiriska
iakttagelser och metafysisk spekulation och som sedermera utvecklat
sig till en politisk ideologi med stor genomslagskraft.
Kanske bör i detta sammanhang också de tre från skolor och riktningar
fristående genierna Kierkegaard, Nietzsche och Schopenhauer nämnas,
måhända av större betydelse för den allmänna kulturutvecklingen än
för filosofin som vetenskap.
Idealistiska riktningar dominerade emellertid inte bara i de tyska och
de av tysk kultur präglade områdena, bl.a. Norden, utan även på de
brittiska öarna (F.H. Bradley, John McTaggart). I Storbritannien hade
emellertid den empiristiska traditionen aldrig dött ut: den fördes där
vidare bl.a. genom John Stuart Mill och liberalismen, en annan av vår
tids stora politiska ideologier med rötter också i Adam Smiths
ekonomiska teorier.

Ny livskraft fick den empiristiska traditionen vid sekelskiftet 1900
genom den revolt mot idealismen som leddes av de unga Cambridgefilosoferna G.E. Moore och Bertrand Russell (1872–1970).

I modern katolsk filosofi har man i stor utsträckning ägnat sig åt
filosofihistoriska studier, särskilt avseende antik och medeltida filosofi,
och berömda namn är här bl.a. filosofihistorikerna Grabmann, Gilson
och Copleston. Mera självständigt konstruktiva bidrag har givits av
bl.a. Maréchal och Maritain.
Mot slutet av 1800-talet hade även ett förnyat inflytande från den
naturvetenskapliga forskningen börjat göra sig gällande. Hermann von
Helmholtz har redan nämnts, och Ernst Mach, professor i matematik,
fysik och slutligen de empiriska vetenskapernas filosofi vid olika
österrikiska universitet, gav upphov till ett livligt intresse för just dessa
problem, ett intresse som senare skulle leda till uppkomsten av den
logiska positivismen eller logiska empirismen, en filosofisk strömning
med centra i Wien och Berlin, som ville komma bort från den lösliga
spekulation som präglat så mycket av 1800-talets filosofi för att ersätta
den med en ny filosofi av vetenskaplig prägel. Bland viktiga
företrädare må här blott nämnas Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Carl
Hempel, Otto von Neurath samt (från Berlin) Hans Reichenbach och
(från Storbritannien) Alfred Ayer. Nära lierade med Wienkretsen var
också Karl Popper och Ludwig Wittgenstein (1889–1951), sedermera
något av en kultfigur i den moderna debatten, och till gruppen anknöt
också de nordiska filosoferna Jørgen Jørgensen (Danmark), Eino Kaila
(Finland) och Arne Næss (Norge). Viktiga insatser i samma riktning
som Machs gjordes bl.a. av Karl Pearson i Storbritannien, C.S. Peirce i
USA och Henri Poincaré i Frankrike. Den logiska positivismen kunde
därför på ett naturligt sätt samverka med liknande strävanden som t.ex.
Uppsalafilosofin i Sverige, Cambridgeskolan i Storbritannien och den
s.k. nya realismen och pragmatismen i USA. Det är intressant att
konstatera att det i den sistnämnda röjs inflytanden inte bara från den
brittiska empirismen utan även från Kant och från den moderna
fenomenologin

Inom den logiska positivismen lades stor vikt vid analysen av olika
språkliga fenomen, och därvid anknöt man i hög grad till den nya
formella logik som var på väg att växa fram främst som ett resultat av
Gottlob Freges och Bertrand Russells insatser. Genom nazismens
maktövertagande först i Tyskland och sedan i Österrike tvangs i stort
sett hela den logisk-positivistiska rörelsen att emigrera, främst till
USA och Storbritannien, och den internationalisering som efter
romantiken åter tagit fart kom därigenom att utvecklas därhän att det
numera är svårt att över huvud taget urskilja några snäva nationella
skolor av samma typ som den boströmska idealismen, som under
1800-talets senare del helt behärskade den filosofiska scenen i Sverige.
Den logiska positivismen kom alltså att sammansmälta med olika
andra riktningar till en av ett gemensamt ideal av klarhet, noggrannhet
och intersubjektiv prövbarhet präglad riktning, som numera helt enkelt
brukar kallas analytisk filosofi och som starkt dominerar bl.a. i de
anglosaxiska och de nordiska länderna. Filosofin har därmed på dessa
håll närmat sig ett objektivistiskt vetenskapsideal i släkt med det
naturvetenskapliga, och mera spekulativa, visionära eller religiöst
färgade läror har på dessa håll haft svårt att finna fotfäste, i varje fall
inom universitetsvärlden. I takt med denna utveckling i mera teknisktvetenskaplig riktning har det också utbildats ett antal specialdiscipliner
som logik, vetenskapsteori, beslutsteori och kognitionsforskning. Mera
spekulativa riktningar (filosofi som livsåskådning, som metafysiska
system, som samhällskritik etc.) finns dock fortfarande företrädda i
många europeiska länder, bl. a. i form av den radikala s.k. kritiska
teorin eller Frankfurtskolan med företrädare som Horkheimer, Adorno
och Habermas. Ur fenomenologin har vidare den tyska existentiella
filosofin (Martin Heidegger m.fl.) och den franska existentialismen
(Jean-Paul Sartre etc.) utvecklats, och den filosofi som anknyter till
bestämda medeltida auktoriteter respektive till som kanoniska
betraktade skrifter av Marx, Engels och Lenin fortlever alltjämt i
kyrkans eller den marxistiska enhetsstatens hägn – hur länge är en
öppen fråga.
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Från Nationalencyklopedin 10 feb 2012:

Estetik
Estetik (bildning till grekiska aisthētiko´s, i sin tur bildat till ta
aisthēta´ 'det sinnliga', 'det förnimbara'), en term som används i
många, delvis besläktade, betydelser inom filosofi, konst, litteratur etc.
De vanligaste betydelserna är:
1) förnimmelsekunskap,
2) läran om det sköna och dess modifikationer, dvs. det sublima, det
komiska, det tragiska osv.,
3) filosofisk undersökning av problem, begrepp och förutsättningar vid
tal om konst och konstupplevelser, varvid "konst" används i vid
mening och inkluderar bildkonst, litteratur, musik, film, teater jämte
estetiska objekt av skilda slag,
4) empiriska undersökningar av faktorer som påverkar estetiska
preferenser och skönhetsupplevelser,
5) uppfattningar och förhållningssätt rörande utseenden och uttryck i
konst, natur, vardaglig miljö etc.
Den första definitionen går tillbaka till Platons indelning av olika
kunskapstyper, och den lever kvar i 1700-talsfilosofen A.G.
Baumgartens syn på estetik som sinneskunskapens vetenskap. När
Kant talar om transcendental estetik, avses läran om sinnesförmågans
aprioriska former.

Den andra betydelsen har historiskt vuxit fram ur den första, och här
har man bl.a. intresserat sig även för relationerna mellan det
konstsköna och det natursköna. Hos de tyska idealisterna (Kant,
Hegel, Schelling och Schopenhauer) uppfattas estetik som teorin om
det sköna. Den definitionen är emellertid i dag föråldrad och alltför
begränsad.
Den tredje är vidare och inkluderar undersökningar av många andra
begrepp än skönhet och dess modifikationer. Hit hör bl.a. 'avbildning',
'symbol', 'metafor', 'mening', 'uttryck' och 'värde'. Särskilt har
begreppsliga problem och förutsättningar i konstvetenskaperna och i
konstkritik uppmärksammats.
När man talar om empirisk estetik (se nedan) avses biologiska,
psykologiska och sociologiska undersökningar av faktorer som
påverkar skönhetsupplevelser och konstupplevelser. De empiriska
studierna hör metodologiskt och ämnesmässigt hemma i olika
specialvetenskaper som biologi, psykologi och sociologi.
Liksom när det gäller filosofi generellt är ämnets historia en viktig del
av ämnet.

Problemområden
En huvudgrupp estetiska frågor aktualiseras av konstskapande och
kreativitet. En annan gäller konstverks och estetiska objekts natur. En
tredje grupp avser erfarenheter och upplevelser av konst och estetiska
objekt av skilda slag. I samtliga fall gäller det att avgränsa det som
diskuteras, samt att beskriva, analysera och förklara det. Forskare i
estetik har sålunda från olika utgångspunkter och med skilda metoder
intresserat sig för bl.a. definitioner av konst, kategorier inom konsten,
teorier om konst, estetiska egenskaper och karakteriseringar,

relationerna mellan konst och verklighet samt mellan t.ex.
föreställande och icke-föreställande konst.
Den moderna konstens utveckling i a-estetisk och t.o.m. anti-estetisk
riktning har medfört att alla konstverk inte utan vidare kan
klassificieras som estetiska objekt. Det kan därför vara klargörande att
skilja mellan estetik i traditionell mening och konstfilosofi. Medan
konstfilosofer beskriver, analyserar och förklarar skillnaderna mellan
konstverk och andra objekt, försöker estetikerna utveckla, beskriva
och analysera kategorier för estetisk analys, historiskt och
systematiskt, och granska de antaganden på vilka dessa kategorier
baseras. Dessa kategorier kan tillämpas också på mycket som inte är
konst: landskap, blommor, viner, mänskligt beteende etc.
Teorier om och studier av de enskilda konstarternas allmänna
förhållanden och egenskaper ses ofta som delar av estetiken, men
hänförs till konstteori, litteraturteori, musikteori etc. när de klart avser
konkreta verkningsmedel och förhållanden som är direkt beroende av
dem i en konstart, eller systematiska aspekter på konstverken och
deras sammanhang.
Det sägs ibland att konstverket uppstår i mötet mellan något skapat
eller utvalt objekt och en betraktare. Vad är det som möts, och vad
händer i detta möte? Vad skiljer estetiska förhållningssätt och
upplevelser från andra? Hur är estetiska upplevelser beskaffade? Har
de något kunskapsvärde?
Värderingar av konst aktualiserar svåra problem, t.ex. relationerna
mellan olika slags värden (estetiska, moraliska, religiösa), frågor om
dessa värdens existens och värderingarnas objektivitet,
värderingskriterier och argument för värderingar av olika slag.

Estetikens historia
Antikens smakuppfattning var på det hela taget objektivistisk i den
meningen att man tänkte sig att det sköna var oberoende av
människors vilja och betraktande. Platon spelade en viktig roll i
estetikens historia genom sin politisk-religiösa uppgörelse med de
avbildande konsterna. Begreppet imitation (mimesis) är centralt i hans
estetik. Med utgångspunkt i sin teori om idéerna kritiserade han
konstnärerna för att åstadkomma en kopia av en kopia och för att
vilseleda betraktarna (läsarna). Aristoteles "Poetik" är ett klassiskt verk
i litteraturteorin som ännu i våra dagar på många håll används i
universitetsutbildningen.
Platons och Aristoteles idéer om det sköna hade ett stort inflytande på
medeltidens tänkande i dessa frågor. Om världen uppfattas som Guds
skapelse är det föga förvånande att man finner estetiska betraktelser i
teologiska avhandlingar. Så diskuterades också estetiska problem
under medeltiden. Både Augustinus och Thomas av Aquino
intresserade sig för estetiska frågor (t.ex. vad som gör ett föremål
vackert) och behandlade dem i sina teologiska arbeten. Nyplatonismen
kom att spela en viktig roll för renässansens estetik, särskilt hos
Marsilio Ficino. Senare försökte Boileau och andra franskklassicister
under 1600-talet analysera och systematisera smaknormer och
värderingsgrunder.
Baumgarten inledde utvecklingen av estetik som en filosofisk disciplin
genom sin metafysiska lära om det sköna. Smakens problem kom att
intressera många brittiska tänkare. Har vi ett särskilt estetiskt sinne
med vars hjälp vi uppfattar skönhet? Det menade Shaftesbury. Frågan
om smakomdömen är subjektiva eller objektiva ställdes för första
gången med full skärpa av Hume. Kants utredningar av
smakomdömenas natur och hans lära om det intresselösa välbehaget

kom att få en stor betydelse för den följande debatten, bl.a. för Hegel
och Schopenhauer.
Hegels estetik – inte minst hans doktrin om konstens död – har i våra
dagar fått en förnyad aktualitet. Romantikens konstsyn lever
fortfarande kvar i vår tid genom sin syn på konstnären som ett geni
och sin starka betoning av originalitetens värde. Den idealistiska
traditionen från Hegel fick en betydande representant i Croce, som
kring sekelskiftet 1900 intresserade sig för konsten som intuitiv
aktivitet och som individuellt intryck. Den idealism som Croce
utvecklade har fått både efterföljare och kritiker. Till de förra hör
britten R.G. Collingwood liksom en del fenomenologer. Till de senare
hör marxisterna och åtskilliga analytiska estetiker.

Några forskningstraditioner i vår tid
Inom den fenomenologiska traditionen har ett flertal forskare,
inspirerade av Franz Brentano och Edmund Husserl, analyserat
medvetandets innehåll vid konst- och skönhetsupplevelser. Hur skall
man förstå den process som det innebär att läsa en dikt eller tolka ett
konstverk? På vilket sätt kompletteras och konkretiseras det skrivna
(målade) av läsaren (betraktaren)? Centrala namn i denna tradition är
Maurice Merleau-Ponty och Roman Ingarden. Viktiga för den följande
debatten har särskilt Ingardens analyser av det litterära verket blivit.
En nutida representant för denna tradition är fransmannen Mikel Louis
Dufrenne.
Till den marxistiska traditionen hör en rad tänkare som mer eller
mindre nära ansluter sig till idéer hos Marx och Engels. De har varit
mycket upptagna av problemen om konstens och konstkritikens
förhållande till samhällets ekonomiska bas. Den sovjetiska estetiken,
liksom estetiken i förutvarande DDR, har med några viktiga undantag

huvudsakligen varit ortodoxt marxistisk, medan revisionisterna funnits
i Frankrike, Västtyskland, Storbritannien och USA. Det
samhällskritiska engagemanget har utvecklats ytterligare i kretsen
kring Frankfurtskolan. Till de mest betydande estetikerna i denna
grupp hör framför allt Theodor Adorno, Herbert Marcuse och Walter
Benjamin.
Den heterogena grupp av forskare som kan kallas analytiska estetiker
har utgått från beskrivningar, analyser, tolkningar och värderingar av
konst och konstupplevelser och analyserat de begrepp som därvid
används eller förutsätts. Enligt Monroe Beardsley är estetik en
metavetenskap i den meningen att dess undersökningsobjekt är utsagor
om konst och om estetiska upplevelser.
Andra viktiga namn inom den nutida analytiska estetiken är Arthur
Danto, Nelson Goodman, John Hospers, Susanne Langer, Joseph
Margolis, Frank Sibley, Charles Stevenson, Morris Weitz och Richard
Wollheim. Under de senaste 40 åren har estetiken genomgått en snabb
utveckling och framsteg har gjorts på en rad områden.

Organisationer
I många länder finns nationella estetiska föreningar, t.ex. i Japan,
Sydkorea, Ryska federationen, USA, Storbritannien, Italien och de
nordiska länderna. Dessutom finns en internationell världsomfattande
organisation, International Association of Aesthetics (IAA), i vilken
såväl enskilda individer som nationella föreningar kan vara
medlemmar.

Estetiken i Sverige
Också i Sverige har forskare inom olika ämnen, främst filosofi, men
även konst-, musik- och litteraturvetenskap, bidragit till att föra den

estetiska debatten framåt. Den förste estetikprofessorn i Sverige var
Anders Lidbeck i Lund 1742. Som eget ämne förekommer estetik
endast i Uppsala (med en docentur i ämnet). Vid övriga lärosäten kan
estetik studeras inom ramen för filosofi och konstvetenskaper.
Bland svenska forskare som ägnat sig åt estetiska problem kan – utom
Lidbeck – nämnas P.D.A. Atterbom, Ingmar Bengtsson, Teddy
Brunius, Rolf Ekman, Ingemar Hedenius, Göran Hermerén, Hans
Larsson, Albert Nilsson, Alf Nyman, Hans Ruin, Viktor Rydberg, Sven
Sandström, Göran Sörbom, Esaias Tegnér och Thomas Thorild.

Estetik och konstskapande
Estetik betecknar också de synsätt och de värderingar som i praktiken
gör sig gällande i alla slags konstskapande och bedömning av konst,
oavsett om det finns en teoretisk bakgrund. Stil i konsten uppfattas
t.ex. ofta som uttryck för en estetik. Den filosofiska estetiken utgår i
stor utsträckning från dominerande drag i konst och publikvärderingar
i sin tid, men någon fullständig överensstämmelse finns inte. Många
konstnärliga yttringar avspeglar en särpräglad estetik utan att den givit
spår i filosofisk estetik. Den medeltida konsten har endast i ringa
utsträckning motsvarats av teoretisk estetik medan den kinesiska
konstutvecklingen alltifrån flera århundraden f.Kr. beledsagades och
påverkades av en filosofisk estetik, liksom antikens klassiska
konstutveckling och dess tradition fr.o.m. renässansen. Studiet av den
outtalade estetikens yttringar och samspel med teorier i
bedömningstendenser etc. sker inom smakhistorien.
Empirisk estetik, studiet av estetiska förhållningssätt och verkningar,
omfattar bl.a. experimentella smakundersökningar och studium av
psykologiska förutsättningar för upplevelse av gestaltad form och färg.
Den inleddes på 1870-talet av G.T. Fechner med prövningar av

klassiska formteorier, och på 1930-talet fördjupade bl.a. matematikern
G.D. Birkhoff detta studium. Med gestaltpsykologin och formalismen i
modern konst som förutsättningar har Rudolf Arnheim givit
förklaringar till formgestaltningens verkningsfullhet med stort
inflytande över estetiken. Daniel E. Berlyne har utgått från tesen att
konstverket utmärks av originalitet och från teorier om människans
behov av psykisk stimulans i studier som visar hur gensvaret på
konsten relaterar sig till individens läggning, konstvana och kulturella
bakgrund (jämför konstpsykologi). Det nära sambandet mellan
kulturell inlärning (i hem och skola) och "estetisk kompetens", som
visar sig i kulturell aktivitet, utställningsbesök, kunskap om namn etc.
och i förtrogenhet med olika konstyttringar, har kartlagts med
sociologisk metod av Pierre Bourdieu, som också bidragit till
avgränsningen av estetiken genom att kartlägga aspekter på konstlivets
icke-estetiska sida i det sociala attitydspelet kring konstyttringarna
(jämför konstsociologi). Med anknytning till bl.a. dessa traditioner
studerar miljöpsykologin upplevelseförutsättningarna i vårt
förhållande till den byggda miljön.

14 Individens ideologi / uppfattning om
samband o d.
SW 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
Libris/SAB:
Dj 	

 Verklighetsuppfattningar (metafysik, ontologi, kosmologi m m) 	

Dja 	

 Determinism
Djb 	

 Förändringsteorier
Djc 	

 Rummets och tidens filosofi
Dh 	

 Filosofisk antropologi
(DC, DK 11, 12, 14)

Från http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf:
Världsåskådningar. Världsbild. Livsåskådningar.
Människosyn.
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Världsåskådning, en ofta personligt färgad uppfattning av världen
och livet som ger vägledning åt handlandet. En världsåskådning
innefattar filosofiska och vetenskapliga påståenden om verkligheten
men bestäms av värderingar, ofta knutna till någon viss samlande
princip. En humanistisk världsåskådning kan sägas ha individen som
grundprincip, en socialistisk utgår från gemenskapen, en ekologisk har
mänsklighetens överlevnad som ledande princip osv. Begreppet har sin
bakgrund i den tyska filosofiska traditionen från Kant och framåt
(Weltanschauung). I svenskt språkbruk är ordet numera mindre
vanligt. Oftare talar man om livsåskådning, som är liktydigt med
världsåskåd-ning men ibland starkare betonar det personliga och
existentiella, stundom också religiösa momentet. Ordet ideologi ligger
likaså nära världsåskådning i betydelse men avser ett mer kollektivt
begrepp utan den idealistiska och individualistiska anstrykning som
ligger i begreppet världsåskådning. Jfr världsbild.

Världsbild, föreställning om tillvarons beskaffenhet och universums
byggnad, knuten till ett bestämt historiskt skede. Se även
världsåskådning.
Världsbildens förändring kännetecknas bland annat av ett allt mer
vidgat perspektiv över tid och rum samt av skiftande tankar kring vilka
krafter som upprätthåller universum. I Gamla Testamentets världsbild

är universum några få årtusenden gammalt, skapat och styrt av Gud.
Där, liksom i många senare världsbilder (den ptolemaiska, den
medeltida) ansågs det självklart att jorden hade en central position i ett
universum som i jämförelse med nutida uppfattning tänktes utomordentligt litet. Med Copernicus kom insikten att jorden är en planet,
och mot slutet av 1500-talet hävdade Thomas Digges att solen är en
stjärna bland alla andra stjärnor i en oändlig rymd (liknande idéer hade
förekommit redan under antiken). Först vid mitten av 1700-talet
började man spekulera om att stjärnorna kan vara samlade i stjärnsystem (som vi nu kallar galaxer).
Vid den tiden möter man ofta tanken att Gud vid världens skapelse
hade frambringat materian, naturkrafterna och naturens lagar och att
han sällan eller aldrig behövde ingripa i världens öde (se deism). Kant
och Laplace skisserade hypoteser kring hur solen och planeterna kan
ha uppkommit ur diffusa materiemoln. Att solsystemet var en produkt
av naturliga processer innebar att jordens och himlakropparnas
existens kunde förklaras utan någon skapargud. I sinom tid skulle
utvecklingsläran antyda att samma förhållande gällde för livets former.
Genom att Gud blev överflödig som förklarande faktor försvann
gudsbegreppet ur naturvetenskapens världsbild. Att utforska naturen
blev att avslöja de lagar som gäller för materien och naturkrafterna, de
ansågs styra alla händelseförlopp och frågan om deras ursprung har
ofta avfärdats som "metafysik".
I de flesta gamla världsbilder ansågs människan vara skapad ungefär
samtidigt med universum. Geologins utveckling under 1800-talets
första hälft visade att jorden har existerat under oerhört långa
tidsåldrar (hundratusentals eller miljoner år). Darwins utvecklingslära
(1859) gjorde det sannolikt att även livet har mycket hög ålder och att
de nutida organismerna har växt fram ur äldre, enklare former.

Forskning på skilda fält inom naturvetenskapen har gett insikten att
människan liksom alla andra arter har en flyktig existens inom en
biologisk historia som sträcker sig över årmiljarder. Jordens ålder
uppskattas numera till 4,6 miljarder år.
Under 1920-talet blev det klarlagt att det verkligen existerar stjärnsystem utanför vår egen Vintergatan. Man fann också att universum
utvidgar sig genom att stjärnsystemen flyr bort från varandra. Senare
forskning antyder att universum kan ha blivit till i en
"urexplosion" (stora smällen) 13–15 miljarder år före vår tid. Några
forskare har gjort spekulativa försök att med hänvisning till kvantmekaniken förklara universums uppkomst. Andra menar att
"skapelsen" representerar en oöverkomlig gräns för naturvetenskapen:
det fanns inte något "före" som låter sig beskrivas genom
vetenskapliga metoder.
I den moderna kosmologins världsbild kan universums historia
beskrivas som en process där allt mer komplexa former har uppträtt
efter hand. Universum var i begynnelsen ett kaos av elementarpartiklar
ur vilka vissa lätta atomkärnor bildades i ett tidigt skede (väte, helium,
litium). Medan universum utvidgades och svalnade uppkom stjärnor
och stjärnsystem. I stjärnornas inre, och i samband med att instabila
stjärnor sprängdes sönder, blev de övriga grundämnena till. Efter
någon årmiljard fanns tunga grundämnen i sådan omfattning att även
planetsystem kunde uppkomma då nya stjärngenerationer bildades.
Livets utveckling på jorden kan ses som en fortsättning av denna
komplikationsprocess. Vi vet ännu inte om detta händelseförlopp är
unikt eller om liv (eller andra lika komplicerade strukturer) har
uppkommit på andra håll i universum.

Utvecklingstanken innebär inte att det finns något "mål" för livets eller
världsalltets historia. Teleologiska betraktelsesätt är främmande för
den moderna naturvetenskapens världsbild. Skapandet av allt mer
komplexa former leder dessutom till en ständig ökning av entropi;
uppkomsten av ordning sker alltså till priset av större oordning någon
annanstans.
En världsbild kan även innefatta element av religiös eller ideologisk
karaktär men också kunskapsteoretiska antaganden exempelvis om vad
medvetande är och hur det är förknippat med hjärnan och
nervsystemet. Någon allmänt accepterad uppfattning om medvetandets
natur finns ännu inte.
Inom det västerländska samhället ryms många, sinsemellan mycket
olika världsbilder, grundade på skilda tolkningar av vetenskapliga
fakta eller mänsklig erfarenhet. Trots en tilltagande sekularisering har
religiösa föreställningar levt vidare, dock ofta modifierade av
vetenskaplig kunskap. Ett av kännetecknen för en religiös världsbild är
att vetenskapen anses otillräcklig när det gäller att förklara och
beskriva tillvaron. Ofta tänker man sig att medvetandet är av en annan
natur än materien och kan frigöra sig från denna, att universum blev
till genom en gudomlig skapelseakt och med ett bestämt syfte och att
naturlagarna är Guds verktyg för att upprätthålla skapelsen. Även
ockultism, magi, astrologi och andra former av kvasivetenskap är – vid
sidan av religiös fundamentalism – viktiga inslag i många människors
världsbild. Över jorden i dess helhet spelar olika religiösa världsbilder
en utomordentligt stor roll; deras inflytande har knappast förminskats
under senare decennier.

Livsåskådning, de mer eller mindre systematiserade svar människor ger på grundläggande frågor om livets mening och om verklighetens innersta natur. I äldre svensk litteratur skilde man som regel mellan "världsåskådning" och "livsåskådning". Världsåskådningen omfattade då teorier om verklighetens beskaffenhet, och frågor om livets
mening och mål fördes till livsåskådningen. Existentialismen kan
kallas en livsåskådning liksom ekosofi eller humanism. För människors svar på de grundläggande livsfrågorna använder man ofta termen
livstolkning. Ett med livsåskådning besläktat begrepp är ideologi.
Religioner räknas i regel in bland livsåskådningarna, men det finns
också ett språkbruk som skiljer mellan "religion" och "livsåskådning".
Livsåskådningar uppvisar ofta ett samspel mellan tre olika komponenter: 1) teorier om människan och världen, t.ex. om universums uppkomst, om vad som skiljer människan från djuren eller vad som händer
efter döden; 2) värderingar och normer av grundläggande natur, vad
man kan kalla ett centralt värderingssystem; 3) en grundhållning, ett
sätt att uppleva situationen som människa i världen; det kan vara en i
åskådningen invävd grundton av tilltro, hopp eller förtvivlan, och det
kan vara en sammansatt känsla som det är svårt att ge ett namn. En
definition kan då bli följande: en livsåskådning är de teoretiska och
värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande
betydelse för en övergripande bild av människan och världen och som
bildar ett centralt värderingssystem och ger uttryck åt en grundhållning. En viktig del av livsåskådningen utgör människosynen.
Livsåskådningar möter man i många sammanhang: filosofiska,
religiösa, politiska och litterära texter, konstnärliga gestaltningar av
skilda slag, populärkulturens attityder till livet och döden. Forskning
om livsåskådningar sker därför i olika vetenskapliga discipliner, främst
inom ämnena praktisk filosofi, tros- och livsåskådningsvetenskap och
empirisk livsåskådningsforskning. Inom folkhögskolor och studieförbund finns en lång tradition av livsåskådningsstudier. Alf Ahlberg
har här varit en viktig inspiratör

Människosyn, i samtida idédebatt gängse term för uppfattningar om
människans grundläggande egenskaper, hennes möjligheter och
begränsningar. Människosynen har ofta ett historiskt samband med
mer omfattande livsåskådningar eller ideologier. Etiska grundvärderingar av människans värde kan ingå i människosynen, dvs. antaganden om vad människan bör eftersträva och vilka egenskaper som är
särskilt värdefulla. Uppfattningar om själens existens och natur eller
människans öden efter döden hör också hit, men det är då fråga om
obevisbara försanthållanden, omöjliga att avgöra på vetenskaplig väg.
Människosyn kan man också kalla sådana öppna teorier om människan som i princip går att pröva empiriskt men som i praktiken
knappast låter sig prövas, t.ex. uppfattningar om vad människor
djupast sett eftersträvar eller om vilka de grundläggande skillnaderna
är mellan människor och djur. - För den växande mängden empiriska
fakta och teorier om människan kan man lämpligen använda termen
"människokunskap".
Olika religiösa traditioner förmedlar olika människosyn. Central i
kristendomen är föreställningen att människan är skapad till Guds
avbild (imago Dei), att hon har en särställning i skapelsen och är
bestämd till gudsgemenskap. Genom ett historiskt eller existentiellt
tolkat syndafall förfelar hon dock denna bestämmelse. I frågan om
djupet av detta fördärv och om människans möjlighet att medverka i
frälsningen finns skilda - och kyrkoskiljande - meningar. Den slutliga
räddningen består i ett evigt liv (med bevarad individualitet) i "den nya
skapelsen". I österländsk religion uppfattas livstörsten som människans största olycka. Hon kan befrias genom olika existensformer
(reinkarnationer); konsekvenserna av människans handlingar kvarstår
alltid, men ett misslyckat liv kan övervinnas i nästa existensform.
Sluttillståndet är nirvana, fattad som en

överindividuell världssjäl (hinduismen) eller som ett formlöst tillstånd
bortom existens och icke-existens (buddhismen).
Den västerländska filosofin har alltsedan Platon och Aristoteles
reflekterat över grundläggande frågor om människans natur.
Protagoras har med sin berömda sats att människan är alltings mått
lämnat väsentliga impulser till den humanistiska traditionen.
Renässansfilosofen Pico della Mirandola framhäver människans
autonomi och frihet. Under 1700-talet motiverar Kant människans
egenvärde med hänvisning till hennes förnuftsnatur. Kierkegaard har
med sin betoning av den mänskliga subjektiviteten blivit en viktig
inspirationskälla för 1900-talets existentialistiska filosofier.
Vetenskapens perspektiv på människan är av särskild betydelse i
modern tid. Darwin inordnar genom sin evolutionsteori människan i
natursammanhanget. Radikala tillämpningar av Darwins teorier (hos
t.ex. Nietzsche) tolkar övermänniskan - obunden av moralens
inskränkningar - som utvecklingens mål. Freuds teori om människans
omedvetna själsliv har haft ett oöverskådligt inflytande på 1900-talets
konst och litteratur. Modern hjärnforskning och genetik har lagt
grunden för en reduktionistisk människosyn, som hävdar att
människan uttömmande kan beskrivas i fysiologiska och biologiska
termer.
Det systematiska studiet och formulerandet av människosyner bedrivs
i kontinental tradition inom ämnena filosofisk respektive teologisk
antropologi. I Sverige studeras människosynsfrågor mer systematiskt
inom filosofin, idéhistorien, litteraturvetenskapen samt inom religionsvetenskapen (främst inom delämnen som etik och livsåskådningsforskning).

Ideologi
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ideologi (av ideo-, se idé, och -logi), ett mångtydigt men centralt
begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
Ofta används i dag ideologi allmänt i betydelsen åskådning, i
synnerhet samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en
någorlunda sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl
antaganden om verklighetens beskaffenhet som värderingar och
handlingsnormer. Att vara anhängare av en ideologi betyder alltså att
man accepterar dess verklighetsbeskrivning, delar dess grundläggande
värderingar och stöder dess handlingsprogram.
Ideologibegreppets historia är skiftande, ofta dramatisk. Själva termen
lanserades av den franske filosofen Destutt de Tracy 1798. Han avsåg
därmed ett enhetligt system av säkra kunskaper. Hela den grupp av
tänkare och samhällsreformatörer som omgav Destutt kallades
"ideologerna". Napoléon Bonaparte, som kom på kollisionskurs med
dem när han sökte försoning med katolska kyrkan, något som stred
mot ideologernas principer, brännmärkte dem som orealistiska
pratmakare. Ordet ideologi fick strax en anstrykning av världsfrånvänt
hårklyveri.
I Tyskland kom det däremot tidigt att användas i positiv mening. Det
sattes i samband med den vid 1800-talets början där dominerande
idealismen. Det sades inte sällan att medan britterna utfört en
ekonomisk revolution och fransmännen en politisk, så hade man i
Tyskland revolutionerat ideologin, dvs. tänkesättet. Ja, det hävdades
t.o.m. att tyskarna besegrat Napoleon med ideologin som främsta
vapen.

Denna föreställning utgjorde utgångspunkten för vad Marx och Engels
redan i titeln till en gemensam, ofullbordad skrift kallade "Tyska
ideologin" (1845–46). Tyska ideologin innebar enligt Marx och Engels
att man vände upp och ned på de verkliga förhållandena. Man trodde
att det var de abstrakta idéerna som regerade historien, medan det i
själva verket var den praktiska verksamheten.
Denna uppochnedvändning var, hävdade Marx och Engels,
utmärkande för de dominerande föreställningarna i varje klassamhälle.
En ideologi tjänade till att befästa den bestående ordningen, den var
"den härskande klassens ideologi". Men den omfattades inte bara av de
härskande utan spontant också av de förtryckta. Engels kom senare att
tala om ideologin som "falskt medvetande", en beteckning som inte
motsvarar den ursprungliga föreställningen att verkligheten i ideologin
förvrids som i en hägring. Den bäddade däremot för tanken att det
också skulle kunna finnas en sann ideologi – motsatsen till den falska
– och denna tanke utvecklades framför allt i rysk marxism. Marxismen
själv eller den därmed förbundna socialismen kunde framställas som
en ideologi.
Den moderna kunskapssociologin, som utvecklats från 1920-talet, tar
däremot ofta sin utgångspunkt i de tidiga marxistiska föreställningarna
om ideologi. Viktigaste namnet är här Karl Mannheim. Kunskapssociologin har emellertid också valt andra vägar och utelämnat frågan
huruvida en ideologi måste vara falsk eller förvriden; även sanningen
är bunden till konkreta sociala omständigheter, säger t.ex. Robert
Merton.
I den moderna statsvetenskapen liksom i dagligt tal har de politiska
åskådningarna som liberalism, socialism och konservatism kommit att
ses som ideologierna framför andra. En viktig roll för utvecklingen i

Sverige spelade Herbert Tingsten med sina kritiska granskningar av
enskilda politiska system som konservatism, fascism och socialism.
Han hävdade att dessa ideologier, som han huvudsakligen såg som i
längden ohållbara, motsägelsefulla teorier om samhället, var på väg att
försvinna i länder med fri partibildning och öppen debatt. Kvar blev ett
slags demokratisk överideologi. Tingsten anslöt sig därmed till tesen
om "ideologiernas död", som under 1950- och 60-talen spelade en viss
roll även i bl.a. USA och Frankrike.
Under 1990-talet tycks denna tes vinna förnyad popularitet men nu
med en annan innebörd. Nu sätts den i samband med sovjetsfärens
upplösning och kommer i själva verket att innebära att en av de
kämpande ideologierna segrat och erövrat ideologiskt monopol.
Samtidigt har den dominerande internationella forskningen om
ideologi slagit in på andra vägar. Av stor betydelse har därvid intresset
för språket som teckensystem varit. Ideologiforskningen har med
andra ord inspirerats av semiotiken. Antropologen Claude Lévi-Strauss
och litteraturkritikern Roland Barthes har därvid spelat en viktig roll.
Att studera en ideologi blir nu inte huvudsakligen att ur en text eller
annan manifestation av en ideologi söka vaska fram ett idéinnehåll
utan att i själva det språkliga uttrycket finna den "sekundära
meningen", alltså den extra information som uttrycket ger utöver den
som är tillgänglig för en innehållsanalys. Ideologin har nämligen inte
sin övertygelsekraft främst genom abstrakta idéer utan genom att
anknyta till sådant som för dess bejakare ter sig som självklart,
naturligt eller i överensstämmelse med sunda förnuftet. Denna
anknytning framträder genom den språkliga formen.
Hos den franske marxistiske filosofen Louis Althusser finns också
ansatser till samma angreppssätt, men han knyter samtidigt
ideologierna till vad han kallar de "ideologiska statsapparaterna",

skolan, kyrkan, rätten, familjen osv. Dessa institutioner utgör enligt
hans mening förutsättningarna för människors tankar och åsikter. De
ger så att säga ramarna för föreställningsvärlden. Man kan enligt
Althusser inte tänka sig ett samhälle utan ideologi. Ideologi är alltså
inte liktydigt med "falskt medvetande" utan snarare förutsättningen för
människors medvetande, deras åsikter och tankar, i ett bestämt
samhälle.
Det senaste decenniets ideologiforskning har dominerats av
ansträngningar att förfina analysinstrumenten men också att
vidareutveckla problemen om förhållandet mellan ideologi och
samhälle. Ett särskilt intresse har ägnats ideologiska förändringar, dvs.
frågan hur och varför tänkesätt, värderingssystem etc. – kort sagt vad
som populärt kallas tidsandan – förändras.
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psykologi
psykologi, vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt
beskriva och förklara hur och varför människor känner, tänker och
handlar.
tillämpad psykologi
tillämpad psykologi, verksamhet som använder kunskaper i psykologi
för att lösa praktiska problem, ursprungligen urval och placering av
personal, inte minst inom försvaret.
biologisk psykologi
biologisk psykologi, tvärvetenskapligt kunskapsområde med
inriktning på att förstå och förklara psykologiska funktioner med hjälp
av bakomliggande biologiska skeenden, t.ex. nervsystemets aktivitet.
ekonomisk psykologi
ekonomisk psykologi, studiet av ekonomiskt beteende med hjälp av
teorier och metoder från psykologin.
klinisk psykologi
klinisk psykologi, den del av psykologin som behandlar psykiska
störningars orsaker och behandling.
dynamisk psykologi

dyna´misk psykologi, psykologi som rör motivation och emotion.
forensisk psykologi
fore´nsisk psykologi, rättspsykologi, del av psykologin som behandlar
frågor med anknytning till brottslighet och domstolsväsen.
pedagogisk psykologi
pedago´gisk psykologi, tillämpning av psykologisk kunskap på
pedagogiska problem med en viktig roll i t.ex. lärarutbildningen.
funktionalistisk psykologi
funktionalistisk psykologi, riktning i amerikansk psykologi från tiden
kring sekelskiftet 1900.
jämförande psykologi
jämförande psykologi, komparativ psykologi, den del av psykologin
som studerar psykologiska mekanismer och beteendens funktioner
genom att jämföra likartade beteenden hos olika arter.

Psykologi (nylatin psychologi´a, av psyke och -logi), vetenskaplig
disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara hur
och varför människor känner, tänker och handlar. En central frågeställning är hur individer utvecklas i dessa avseenden, i ett livslångt
perspektiv, och vilken roll arv resp. miljö spelar i utvecklingsprocessen. Frågorna om människors sätt att tänka, känna och handla
studeras i den moderna psykologin mot bakgrunden av att en individ är
både en biologisk och en social varelse. Frågor om psykologiska
faktorers samband med biologiska sidor av en individs sätt att fungera
liksom individens samspel med den miljö, som han eller hon växer
upp och lever i, blir därför centrala för både teoribildning och empirisk
forskning.

Landvinningar
Genom de viktiga teoretiska och empiriska landvinningar som
psykologin har gjort under de senaste decennierna har den stärkt sin
position som självständig vetenskaplig disciplin. Den har därigenom
dels kunnat gå in i fruktbärande samarbete med närliggande discipliner, dels kunnat bidra med väsentlig kunskap för tillämpning i samhällslivet. Några utvecklingslinjer kan urskiljas.
En viktig utveckling har ägt rum i studiet av människans psykiska
funktioner, så som de kommer till uttryck i t.ex. tänkande, minne och
inlärning. Modeller och metoder har utvecklats med vars hjälp
empiriska påståenden om mentala kapaciteter och mentala processer
har kunnat prövas. Speciellt kan nämnas utvecklingen av objektiva
metoder för att studera och rentav mäta medvetna och omedvetna
kognitiva processer och därmed verifiera existensen av de senare.
Kognitionsforskningen har berikats genom att emotioner som färgar
kognitiva skeenden har tagits in i modellerna. En viktig utveckling är
inom gränsområdet mellan kognitionsforskning och biologisk forskning kring hjärnans struktur och funktion. Forskning kring kognitiva
processer har spelat en betydelsefull roll i utvecklingen av modeller
för artificiell intelligens med dess tillämpningar bl.a. i mjukvara för
datorer och konstruktion av robotar.
Psykologin har gjort stora framsteg och givit väsentliga bidrag inom
gränsområdet mellan psykologi och medicin. Teoribildning och
empirisk forskning kring samspelet mellan psykologiska och biologiska faktorer hos individen och sociala och fysiska faktorer i miljön
har bidragit till en snabb utveckling av forskning rörande stress,
psykosomatik, antisocialt beteende som kriminalitet och alkoholmissbruk, psykiska störningar, personlighetsutveckling, arbetsmiljöers

optimala utformning och åtskilliga andra problemområden.
Forskningen på gränsområdet mellan psykologi och medicin har varit
framgångsrik och kommer sannolikt att öka i betydelse i framtiden.

processer, inte en vetenskap om mentala element, b) att psykologin
handlar om medvetandets funktion som förmedlare mellan individ och
omgivning och c) att psykologiska fenomen har en biologisk grund.

Tidiga skolbildningar

Kanske mest betydelsefull för psykologins utveckling under 1900-talet
var J.B. Watsons presentation av behaviorismens grundsatser 1913. I
radikal brytning främst med strukturalismen men också med
funktionalisterna hävdade Watson att beteendet, inte medvetandet, var
psykologins forskningsobjekt. Psykologin var en naturvetenskap,
forskningen skulle bedrivas med de vetenskapliga metoder som var
etablerade i annan naturvetenskaplig forskning, och målet var att
förutsäga och kontrollera beteendet.

Psykologin som självständig vetenskap är förhållandevis ung. Som
startpunkt brukar Wilhelm Wundts etablerande av det psykologiska
laboratoriet i Leipzig 1879 räknas. Det var emellertid det naturliga
steget i en historisk process.
När psykologin framträdde med anspråk på egenvärde som vetenskaplig disciplin hade den sina rötter i två äldre vetenskapsområden,
filosofin och fysiologin. Inom filosofin hade psykologiska frågeställningar varit centrala under lång tid. I formuleringen av psykologiska
frågeställningar spelade Descartes på 1600-talet med sin dualistiska,
rationalistiska kunskapssyn en viktig roll, liksom något senare Locke
och på 1700-talet hans efterföljare bland de brittiska empiristerna.
Från fysiologi och fysik hämtade psykologin den experimentella
tekniken, som tidigt satte sin prägel på psykologisk forskning.
Wundt och hans efterföljare var strukturalister. Psykologins roll var a)
att analysera de medvetna processerna i deras grundläggande element,
sensationer, b) att studera hur dessa element kombineras till högre
komplexa mentala processer och c) att formulera lagarna för denna
kombination.
Huvudmetoden var introspektion. I USA kom tidigt den
funktionalistiska psykologin med William James som den förste
företrädaren att leda en annan utveckling. Grundtankarna i
funktionalismen var a) att psykologin är en vetenskap om mentala

Om man vet hur en organism fungerar, kan man kontrollera beteendet
genom att kontrollera miljöbetingelserna. Detta synsätt hade viktiga
praktiska konsekvenser, och Watson hävdade med skärpa att
psykologin skulle vara nyttig. Därigenom blev han en av de första och
främsta företrädarna för tillämpad psykologi.
Med en annan utgångspunkt uppträdde, ungefär samtidigt som
behaviorismen, gestaltpsykologin. Den hade som sin huvudtes att
"helheten är mer än summan av delarna", i opposition mot
strukturalisternas grundtanke att medvetandet kan analyseras i sina
delelement på ett fruktbart sätt. Gestaltpsykologerna var framför allt
intresserade av hur den perceptuella organisationen utvecklas och
fungerar. Den grundläggande enheten i varseblivningen var helheten,
och man lär sig förstå en individ genom att studera hans/hennes
varseblivning.
Utan anknytning till huvudströmningen inom psykologin och med sina
huvudsakliga rötter i medicin och psykiatri lanserade Freud

psykoanalysen i slutet av 1800-talet. Den har utövat ett vitt och
djupgående inflytande långt utöver den vetenskapliga psykologin på
flera samhällsområden som litteratur, konst och uppfostran.
Alltsedan Freud presenterade sin teori har det stått strid om den. Vissa
inslag har blivit allmängods både i psykologisk forskning och i den
allmänna samhällsdebatten. Hit hör föreställningen om det omedvetna
och om de omedvetna motivens betydelse för beteendet, den tidiga
barndomens betydelse för den senare utvecklingen och psykodynamiska begrepp som försvarsmekanismer. Det finns även andra lärosystem inom detta område, t.ex. C.G. Jungs analytiska psykologi.
De stora skolbildningarna kom att prägla utvecklingen inom psykologin under de första decennierna av 1900-talet. De hade mycket starka
ledargestalter och gjorde anspråk på att vara allomfattande i sina förklaringar till psykologiska fenomen. Men inte all psykologisk forskning var bunden till någon av dessa skolbildningar. Tidigt uppmärksammade t.ex. tyska experimentalpsykologer de omedvetna processernas roll utan anknytning till Freuds teorier.
I den historiska process som lett fram till modern psykologisk forskning har de stora skolbildningarna naturligtvis varit betydelsefulla och
gett bidrag till teoribildning och empirisk forskning. Som allenarådande, övergripande psykologiska teorier har de dock spelat ut sin roll.

forskning. Få forskare är begränsade till en av dem; det är snarast fråga
om tyngdpunkter i forskningen.
Den första huvudlinjen skulle kunna betecknas som den mentalistiska.
Huvudintresset är inriktat på mentala processer (bl.a. varseblivning,
tänkande, värderingar och emotioner), vilka förutsätts spela den
avgörande rollen för individens sätt att fungera och utvecklas. Alltsedan Wundt har studiet av mentala processer utgjort den oföränderliga
kärnan i psykologisk forskning. Denna inriktning är representerad i
kognitionspsykologi, dvs. perceptionspsykologi, inlärning, minnespsykologi, forskning om beslutsfattande och problemlösning, samt
emotionsforskning och olika psykodynamiska riktningar inom personlighetspsykologin, av vilka psykoanalysen utgör en.
Den andra huvudlinjen riktar in sig på forskning om den biologiska
sidan av individers sätt att tänka, känna och handla och kan naturligen
betecknas som den biologiska huvudlinjen. Den har två huvudgrenar,
dels beteendegenetiken med sina rötter i Francis Galtons klassiska
verk, dels den biologiska psykologin med sina underavdelningar.

Den moderna psykologins forskningsinriktningar

Genetiskt grundade föreställningar spelade inom utvecklingspsykologin en viktig roll från 1800-talet och framåt. Flera av centralgestalterna i början av detta sekel var övertygade om att man mätte
biologiskt bestämd intelligens med de test som då började utvecklas. I
extrem tappning påverkade föreställningen om arvets avgörande
betydelse lagstiftningen, t.ex. en äktenskapslagstiftning som gällde
långt fram i tiden i många länder.

En individs sätt att tänka, känna och handla är sidor av en större
process, som i sin helhet också är beroende av individens biologiska
utrustning och av den miljö han eller hon växer upp och lever i. I
mycket generella termer kan man urskilja tre huvudlinjer i psykologisk

Efter att i stort sett varit bannlyst inom utvecklingspsykologin under
1970- och 80-talen har beteendegenetiken under senare tid fått förnyad
aktualitet, inte minst genom utvecklingen inom DNA-analysen och

utvecklandet av modeller för interaktionen mellan genetiska förutsättningar och miljöns inverkan på individnivå. Den biologiska psykologin med sina underavdelningar fysiologisk psykologi,
psykofysiologi, neuropsykologi och psykofarmakologi har fått en stark
grund att stå på genom den utveckling som ägt rum inom neurovetenskapen. Biologisk psykologi har bidragit med väsentlig kunskap till
förståelsen av individers sätt att fungera och utvecklas.
Den tredje huvudlinjen studerar miljöfaktorers betydelse för
människors sätt att tänka, känna och handla. Den centrala uppfattningen att huvudorsaken till en individs sätt att tänka, känna och
handla utvecklas som funktion av yttre faktorer betonades redan av de
brittiska empiristerna på 1700-talet och formulerades tydligt av
Watson i behaviorismen. Den avspeglar sig i den traditionella experimentella psykologi som söker generella lagar för individers sätt att
fungera genom att studera reaktioner på variation i intensitet av en
eller flera faktorer i miljön.
Den forskning som har sitt huvudintresse förlagt till miljön har två
grenar. Den ena, miljöpsykologin, är inriktad på studiet av olika sidor
av den fysiska miljön och dess betydelse för människors sätt att
fungera. Den andra, socialpsykologin, studerar den roll sociala faktorer
i miljön har för individers sätt att utvecklas och fungera.
Synen på miljön som den viktiga faktorn dominerade utvecklingspsykologin under 1970- och 80-talen med mycket stora samhälleliga
konsekvenser i uppfostran och i utformningen av skolan, socialvården,
kriminalpolitiken etc. Utvecklingen ägde rum i opposition mot den
tidigare biologiskt förankrade uppfattningen om individers utveckling
som väsentligen bestämd av genetiska faktorer.

Framgångsrik empirisk forskning kännetecknas av fördjupning inom
specialområden. Inom vart och ett av de områden som har berörts här
har sådan specialisering avkastat viktiga resultat. På många av dessa
områden har resultaten haft viktiga praktiska tillämpningar. Men
karakteristiskt för framgångsrik utveckling inom empirisk forskning är
också att specialisering på delområden avlöses av integration mellan
specialområden. Inom psykologin finns flera exempel på detta. Ett
exempel är den utveckling som äger rum i gränsområdet mellan
kognitiv psykologi och hjärnforskning i vid mening. Tydligast avspeglar sig integrationssträvandena i holistiska, interaktionistiska modeller
i personlighetspsykologisk forskning.
Vetenskapliga metoder
Psykologi är en empirisk vetenskap. Många metoder för datainsamling
har utvecklats för att göra det möjligt att studera den stora variation av
frågeställningar som finns inom ämnet. De vanligaste metoderna kan
grovt klassificeras som observation, testning, intervju samt utnyttjande
av källmaterial. Den bästa undersökningen kan många gånger vara den
som utgår från en kombination av de fyra kategorierna. Så gör man
exempelvis ofta i longitudinella undersökningar (där individer följs
under lång tid).
Inom den första kategorin kan man skilja mellan experiment och olika
former av direkt observation. Gemensamt för alla typer av experiment
och en del observationsmetoder är att man noggrant arrangerar
betingelserna för den undersökning man skall genomföra. Man kan
t.ex. observera och beskriva vad en grupp barn tar sig för i ett rum med
leksaker och jämföra deras beteende med vad barnen gör i samma rum
utan leksaker.

I ett experiment arrangerar man situationen på liknande sätt. Man kan
t.ex. vara intresserad av att studera effekten av sömnbrist på hur snabbt
man kan reagera. En grupp försökspersoner hålls vakna en natt, innan
de sätts i en situation, där de skall reagera så snabbt som möjligt
genom att trycka på en knapp så snart de hör en signal. En annan
grupp sätts i samma situation med signal och knapptryckning efter att
ha sovit hela natten. Eventuella skillnader i reaktionstid kan hänföras
till effekten av sömnbrist hos försökspersonerna.
Experimentet skiljer sig i allmänhet från de direkta observationsmetoderna genom att man i det mäter olika reaktioner. Den respons en
försöksperson ger kan vara rätt eller fel, eller prestationen kan mätas i
den tid det tar att utföra responsen. Psykologiska experiment genomförs vanligtvis i laboratorier, men inom en del områden av psykologin,
t.ex. arbetspsykologi, kan de även göras i naturliga miljöer, t.ex.
arbetsplatser och klassrum, och kallas då fältexperiment. Experimentet
är den mest dominerande metoden inom områden som kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, biologisk psykologi och i viss mån även
socialpsykologi och personlighetspsykologi.
En observationsmetod som skiljer sig från experimentet och den
beskrivna strukturerade observationsmetoden är naturlig observationsmetod. Med denna metod studerar man beteendet hos människor eller
djur i deras naturliga omgivning. Ett i förväg uppgjort schema för att
notera detaljer i beteendet, t.ex. exakt var beteendet äger rum och hur
lång tid varje beteendesekvens tar, styr datainsamlandet. Metoden
används främst av etologer men förekommer ofta även i utvecklingspsykologiska undersökningar.
Samma grundtanke som i experimentet – att man utnyttjar uppmätta
skillnader mellan grupper av individer som ett tecken på variation i

någon underliggande psykologisk mekanism – finns även inom den
andra kategorin av metoder för datainsamling, psykologiska test. De
flesta typer syftar till att mäta egenskaper hos den eller de personer
som testas. Intelligens är en sådan egenskap.
De uppgifter som ingår i exempelvis ett intelligenstest måste variera i
svårighetsgrad för att man skall kunna dra slutsatser om skillnader i
intelligens mellan individer. En annan typ av test som också mäter
egenskaper men som inte bygger på att det finns korrekta eller felaktiga svar är personlighetstest. Test av olika slag används framför allt
i differentiell psykologi, socialpsykologi och personlighetspsykologi.
Förutom test, som alltså syftar till att mäta psykologiska egenskaper
hos individen, finns det psykologiska metoder för att mäta en viss
persons eller en grupp personers uppfattning om en given företeelse i
omgivningen. När man använder dessa utgår man från hur en viss
företeelse varierar i någon känd dimension och studerar hur individen
upplever denna variation. Mätningar inom psykofysiken har denna
karaktär. Med denna metodik får försökspersonen skatta sin subjektiva
upplevelse av en fysikalisk stimulus som varierar i någon dimension,
t.ex. ljusstyrkan hos en ljuskälla.
Den psykofysiska forskningen har visat att upplevelsen av en fysikalisk stimulering varierar på ett lagbundet sätt inom varje perceptionsområde. I modern psykofysik har forskningsområdet vidgats.
Exempelvis har upplevelsen av ansträngning, som skattas med hjälp av
den s.k. Borgskalan, visat ett starkt samband med arbetsbelastning och
pulsfrekvens.
Den tredje kategorin av metoder för datainsamling är intervjuundersökningen. I en intervju kan man ställa frågor muntligt till en person

och be denne besvara frågorna muntligt. Man kan också be personen
skriftligt besvara frågor i ett formulär eller enkät. Syftet är vanligtvis
att få en uppfattning om vad en person vet eller minns om sig själv, om
sina upplevelser, om sina vanor eller sin inställning till olika
företeelser i tillvaron. Denna metod används främst inom klinisk
psykologi och personlighetspsykologi.
Inom den fjärde kategorin av metoder utnyttjas tillgängliga personregister, t.ex. journaler, kyrkoböcker och folkbokföringsstatistik.
Denna metod förekommer oftare inom andra discipliner (t.ex.
sociologi) men har även kommit till användning inom psykologin,
t.ex. i samband med longitudinella undersökningar.
Psykologins tillämpningar
Klinisk psykologi, skolpsykologi och arbetspsykologi är psykologins
traditionella tillämpningsområden. Även om praktiskt verksamma
psykologer fortfarande indelas på detta sätt har vart och ett av områdena vidgats åtskilligt under senare år. Generellt kan man säga att det
mest utmärkande draget för tillämpningar inom psykologi är en tydlig
betoning av individen i ett samspel med den fysiska miljön och med
andra individer, var för sig och i grupp. Därvid har även individens
interaktion med olika organisationer kommit att bli ett viktigt drag i
mycket av den tillämpade psykologin.
De tre nämnda tillämpningsområdena har fått en vidare innebörd i och
med att de traditionella uppgifterna (diagnos och urval) för de
praktiskt verksamma psykologerna har vidgats, förändrats och förnyats.
Inom klinisk psykologi bestod arbetet tidigare främst i att ställa
diagnos vad beträffar exempelvis personlighetstyp, sinnestillstånd och

psykisk sjukdom. Inom skolpsykologin var den diagnostiska uppgiften
att bestämma skolelevers begåvningsnivå, och inom arbetspsykologin
var den huvudsakliga uppgiften att genom personurval, baserat på
anlagsprövning, bestämma på vilken plats i en organisation arbetssökande bäst passar.
Diagnos och urval har efter hand kompletterats med terapeutiska
uppgifter och under senare år även med profylaktiska uppgifter. Inom
den kliniska psykologin har en stor mängd olika terapiformer utvecklats. Under 1970- och 80-talen såg de flesta kliniska psykologer terapi
som sin huvuduppgift. Inom skolpsykologin har det terapeutiska intresset fokuserats på kurativa och elevvårdande insatser.
Inom arbetspsykologin har den terapeutiska trenden förbytts i ett ökat
intresse för miljövårdande insatser på arbetsplatsen samt ett ökat
intresse för arbetsorganisationen som helhet snarare än enbart för den
enskilde anställdes villkor.
Psykologins tillämpningsområden inom i huvudsak klinisk psykologi
och arbetspsykologi har även utvidgats p.g.a. att nya deldiscipliner har
utvecklats. För den kliniska psykologin är det framför allt hälsopsykologi och neuropsykologi som tillkommit. Den kliniska psykologin har
även kommit till ökad användning inom socialvård, kriminalvård och
åldringsvård.
Rehabilitering är ytterligare ett område där den kliniske psykologen
gör värdefulla insatser. För arbetspsykologin har tillskottet till det
traditio-nella arbetsfältet framför allt varit beslutsfattande, miljöpsykologi och organisationspsykologi. Andra delområden där psykologer
funnit arbetsuppgifter gäller ergonomi, processövervakning och
säkerhet, t.ex. säkerhetsaspekter i kärnkraftverk.

Utbildning och organisation
Psykologi blev ett självständigt universitetsämne i Sverige 1948, även
om forskning i psykologiska frågeställningar förekommit tidigare vid
landets universitet. Redan vid sekelskiftet hade Sydney Alrutz
introducerat den experimentella psykologin i Sverige efter studier i
Tyskland.
I Sverige har psykologi historiskt haft en koppling till pedagogik och
sociologi, och psykologiämnet tillhör den samhällsvetenskapliga
fakulteten vid landets samtliga universitet. Många forskare och
praktiskt verksamma psykologer har funnit att intressegemenskapen
med biologi, medicin och vård är större än vad man tidigare ansett. En
organisatorisk koppling av psykologi till medicinska och naturvetenskapliga discipliner är mycket tydlig i ett internationellt perspektiv. I
Sverige finns denna koppling ännu bara vid Karolinska Institutet i
Stockholm.
Utbildning till psykolog sker inom psykologprogrammet och leder till
psykologexamen. Utbildning i psykologi ges även i form av fristående
kurser på universitetens grundutbildning. Forskarutbildning bedrivs
vid universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping
och Lund samt vid Karolinska Institutet.
Psykologer i Sverige är organiserade i Sveriges Psykologförbund.
Forskare inom psykologi har ingen motsvarande organisation. År 1985
bildades Nationalkommittén för psykologi vid Vetenskapsakademien,
som har till målsättning att tillvarata den vetenskapliga psykologins
intressen. Psykologförbundet och indirekt Nationalkommittén för
psykologi är anslutna till International Union of Psychological
Science, IUPsyS.
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Logik [-gi:´k] (latin lo´gica, av likabetydande grekiska logikē´, av
logiko´s 'som hör till talet', 'förnuftig'), i vid bemärkelse grundläggande
principer för en grupp företeelser eller lära om följdriktiga
slutledningar inom något område (t.ex. kapitalets logik, forskningens
logik). Logik som vetenskaplig disciplin har som utgångspunkt studiet
av allmängiltiga slutledningar och är i dag en omfattande vetenskap på
gränsen mellan filosofi och matematik, vars kärna utgörs av en teori
om deduktiv slutledning och andra därmed sammanhängande frågor
som har att göra med satsers logiska form. För att markera sistnämnda
aspekt omtalas logik i denna bemärkelse ibland som formell logik, men
härmed avses alltså inte något annat än logik i vetenskaplig
bemärkelse.

Några logiska grundbegrepp
Slutledningar
En slutledning innehåller dels ett antal premisser, dels en slutsats. Den
är giltig om slutsatsen följer av premisserna, dvs. om slutsatsen måste
vara sann ifall alla premisserna är sanna, eller med andra ord om det är
omöjligt att premisserna är sanna men slutsatsen falsk. Om jag t.ex. på
frågan var nyckeln till skåpet är får till svar att (a) antingen hänger den
på kroken vid ingången eller ligger den i skrivbordslådan, och själv
konstaterar att (b) den inte hänger på kroken vid ingången, så kan jag
dra slutsatsen att (c) den ligger i skrivbordslådan. Slutsatsen (c) följer
uppenbarligen ur premisserna (a) och (b) och vi har alltså här ett
exempel på en giltig slutledning.

Som detta enkla exempel antyder är förmågan att göra slutledningar
oumbärlig redan i vardagslivet. Vi företar dem ofta utan att närmare
reflektera över saken. Detta gäller även i vetenskaplig verksamhet, för
vilken logiska slutledningar är en livsnerv. Vid en logisk analys av en
tankegång söker man emellertid göra de olika slutledningarna
explicita. Logiken syftar till att dels ge en systematisk framställning av
giltiga slutledningar, dels svara på frågan vad det innebär att en
slutledning är giltig.

Några logiska grundbegrepp
Logisk giltighet
Den giltighet hos en slutledning som det här är frågan om brukar också
betecknas som logisk (eller deduktiv) giltighet för att avgränsa den från
giltighet i andra, svagare bemärkelser (jfr induktion). Den utmärks av
två drag som båda kan illustreras med slutledningen i exemplet ovan.
För det första är slutledningen helt bindande. Vi kan vara osäkra på
huruvida premisserna (a) och (b) är sanna, men vi kan inte tvivla på att
om de är sanna, så är också slutsatsen (c) sann – det är som man säger
en tankenödvändighet. För det andra har slutledningens giltighet inte
något med det speciella sakområdet att göra. Vi behöver t.ex. inte veta
något om nycklar för att sluta oss till (c) från (a) och (b). Slutledningen
är vad man kallar allmängiltig, dvs. den förblir giltig även om vi
varierar sakinnehållet, så länge den yttre formen bibehålls. För två
satser A och B vilka som helst gäller att slutledningen är giltig. (I
enlighet med bruket i logisk litteratur skrivs premisserna ovanför ett
vågrätt streck och slutsatsen under strecket.) Det är således formen hos
slutledningen, inte vad den handlar om, som är avgörande för dess
giltighet. Genom att sätta in satser i stället för bokstäverna A och B i
slutledningsschemat ovan får vi olika enskilda slutledningar, som alla
är giltiga, t.ex. slutledningen i det inledande exemplet av (c) från (a)
och (b).

Några logiska grundbegrepp
Logisk form
En primär uppgift för logiken är att identifiera de former hos språkliga
uttryck som är av betydelse för slutledningars giltighet. I premisserna i
schemat ovan har vi identifierat två sådana former, disjunktion
(sammanbindning med "eller") resp. negation. De är exempel på vad
man kallar logisk form. De uttryck som anger den logiska formen
kallas logiska konstanter; "eller" och "inte" (eller "det är inte fallet
att") är exempel på logiska konstanter.
Beroende på vilka logiska former (eller logiska konstanter) som
urskiljs uppstår olika logiska språk, inom vilka allmänna
slutledningsscheman kan formuleras, och det är dessa som sedan blir
logikens typiska studieobjekt. Begränsar man sig till att studera vissa
former för satssammansättningar, dvs. hur man från enklare satser kan
bilda mera komplexa, håller man sig inom satslogiken. Den s.k.
predikatlogiken uppstår om man härtill analyserar dels universell och
existentiell kvantifikation, dvs. sätt att uttrycka att något gäller för alla
resp. minst en individ, dels formen hos de enklaste satserna med
avseende på det predikat och de individtermer som de innehåller. Satsoch predikatlogiken utgör i dag den viktigaste och mest grundläggande
delen av logiken, men man har också studerat många andra logiska
former, t.ex. sådana som innehåller uttryck för modaliteter (såsom
nödvändighet och möjlighet) eller tempus, och man talar då om
modallogik resp. temporal logik.

Några logiska grundbegrepp
Motexempel
För att visa att en given slutledning inte är giltig är det tillräckligt att
hitta ett motexempel till den, dvs. en slutledning med samma logiska

form som den givna där premisserna är sanna men slutsatsen falsk. I
t.ex. slutledningen är både premisserna och slutsatsen sanna, men
slutledningen är ändå ogiltig, vilket lätt inses genom att betrakta
följande motexempel:
De logiska konstanterna är desamma i den givna slutledningen och i
motexemplet, men de andra delarna, som vi kan kalla deskriptiva, har
varierats; den gemensamma logiska formen i t.ex. slutsatserna anges
av de logiska konstanterna "det finns" och "och".

Några logiska grundbegrepp
Logisk sanning och konsekvens

Om det inte finns något motexempel till en given slutledning, dvs. om
det för varje variation av slutledningens deskriptiva delar (varvid det
förutsätts att två olika förekomster av likalydande delar varieras på
samma sätt) som är sådan att samtliga premisser blir sanna gäller att
också slutsatsen blir sann, så är slutledningen (logiskt) giltig. Detta är
(i stort sett) definitionen på att en slutledning är giltig, vilket är
detsamma som att slutsatsen logiskt följer, eller som man också säger,
är en logisk konsekvens av premisserna. Det finns även flera andra
egenskaper hos satser som helt beror på satsernas logiska form. En sats
sägs t.ex. vara logiskt sann om alla satser med samma logiska form är
sanna, dvs. närmare bestämt om alla satser som kan erhållas från
satsen i fråga genom variation av dess deskriptiva delar är sanna. Olika
sådana begrepp kan emellertid återföras på varandra. Att C är en logisk
konsekvens av A och B är således detsamma som att satsen om A och
B, så C är logiskt sann.

Logikens historia
Traditionell logik
Logiken grundades som vetenskap av Aristoteles, som urskiljde fyra
logiska former "alla A är B", "några A är B", "inga A är B" och "några

A är inte B", och som i sin lära om syllogismer undersökte giltigheten
hos slutledningar i vilka satser med någon av dessa former ingick.
Aristoteles framställning kom att dominera ämnet (som länge gick
under andra namn, t.ex. dialektik) ända långt in på 1800-talet, även om
vissa nya bidrag levererades av bl.a. antikens stoiker och medeltidens
skolastiker.

Logikens historia
Modern logik
En nydaning av logiken skedde under senare hälften av 1800-talet med
George Booles klasslogik och Gottlob Freges analys av den logiska
formen hos universella påståenden med hjälp av de av honom införda
kvantifikatorerna. Med den av Frege härigenom skapade
predikatlogiken blir det för första gången möjligt att på ett fruktbart
sätt tämligen generellt analysera den logiska formen hos påståenden
som förekommer i vetenskapliga sammanhang. Typiskt för såväl
Booles som Freges arbeten är att de använder sig av en särskild
symbolisk notation för att beteckna olika logiska former och sålunda
frigör sig från den mångtydighet som åvilar vardagsspråkets
uttryckssätt. Man talar därför om symbolisk logik för att markera
skillnaden mellan Aristoteles logik och den nya logik som växer fram
med Boole och Frege.

Logikens historia
Matematisk logik
är en benämning som ibland används som en synonym till symbolisk
logik, men med den benämningen vill man ofta också antyda att den
nya logiken, utöver att liksom matematiken använda särskilda
symboler, har matematisk prägel även på så sätt att den deduktivt
bevisar sina påståenden, dvs. härleder dem logiskt från redan kända

påståenden. En deduktiv framställning av logiska sanningar kan
emellertid inte anta formen av ett vanligt axiomatiskt system – i ett
sådant använder man sig utan närmare analys av slutledningar vars
logiska giltighet intuitivt insetts, vilket ju skulle vara att förutsätta det
som skall deduceras. Framställningen måste därför i stället ta formen
av ett formellt system, i vilket också regler för hur härledningar får gå
till uppställs på förhand på ett sådant sätt att deras tillämpning inte
förutsätter någon logisk intuition. Det var en annan av Freges
banbrytande insatser att framställa en logisk teori i form av ett sådant
formellt system.
Termen matematisk logik används ibland i ytterligare en bemärkelse
för att beteckna logik som studerar sådana slutledningar som
förekommer inom matematiken. I kontrast härtill står då filosofisk
logik, som är en ibland använd benämning på ett i synnerhet under
senare hälften av 1900-talet bedrivet studium av logiska former vilka
går utöver de i matematiken använda och är av särskilt filosofiskt
intresse, t.ex. modala former.
Skillnaden mellan traditionell och modern logik och mellan olika slag
av modern logik bör emellertid inte undanskymma att de
grundläggande frågeställningarna är gemensamma. Logikens mycket
livliga utveckling under det senaste halvseklet har dock inneburit en
diversifiering av ämnet såsom en översikt av logikens olika delar visar.

Logikens deldiscipliner
En viktig skiljelinje går mellan objektteorier och metateorier. De förra
består inom modern logik av formella system av nyss omnämnt slag.
Inom dem kan man således härleda logiska sanningar med hjälp av på
förhand fastlagda regler; beträffande ett sätt att fastlägga dem se
naturlig deduktion. Beroende på vilka logiska former som kan

uttryckas i det språk som fixeras får man olika logiska system så som
ovan omtalats. En strävan har varit att i enlighet med logicismens
program så långt som möjligt utveckla matematiken inom ramen för
ett formellt system inom vilket alla härledbara uttryck framställer
logiska sanningar. Det mest ambitiösa försöket i den vägen är A.N.
Whiteheads och Bertrand Russells stora arbete Principia Mathematica
(1910–13), som bygger på en av Russell utvecklad typteori, ett slags
generalisering av den s.k. första ordningens predikatlogik som
återfinns hos Frege. Avsikten med att uppställa ett formellt system kan
emellertid lika väl vara att urskilja ett områdes såväl logiska som
matematiska (eller andra slags) principer, utan att söka reducera det
senare slaget till det första, och detta är numera det vanliga.
Under 1900-talet har rivaliserande logiska teorier gjort sig gällande.
De dominerande teorierna har utgått ifrån att en fullständig sats A
antingen är sann eller falsk, och att den sammansatta satsen A eller
icke A för en sådan sats A därför är logiskt sann. Denna princip
formulerades redan av Aristoteles och brukar omtalas som lagen om
det uteslutna tredje. Logik som bygger på denna princip betecknas
som klassisk. Den mest framträdande konkurrenten till den klassiska
logiken är den intuitionistiska, som utgår från att en sats mening är
bestämd av vad som räknas som ett bevis för satsen. Eftersom det inte
finns någon garanti för att det för en godtycklig sats A gäller att
antingen A eller icke A är bevisbar ser den av L.E.J. Brouwer grundade
intuitionismen ingen grund för lagen om det uteslutna tredje.
Intuitionistiska alternativ till den klassiska predikatlogiken och
typteorin har utvecklats av Arend Heyting respektive Per Martin-Löf.
Parallellt med utvecklingen av olika objektteorier har sedan 1930-talet
nya logiska studieområden utvecklats med inriktning på att utforska
egenskaper hos olika formella system. Man talar i detta sammanhang
om metalogik och metamatematik. Studieobjektet är alltså i detta fall

olika formella system – t.ex. system som framställer mer eller mindre
stora delar av matematiken såsom fragment av matematisk analys eller
den mera omfattande mängdteorin – och undersökningen måste själv
formuleras inom en annan teori, en s.k. metateori; även den kan
uppställas som ett formellt system, men den utvecklas vanligtvis
informellt, varvid man redan förutsätter en logik som vanligen är
klassisk men kan vara intuitionistisk. Studiet är ofta inriktat inte på ett
enskilt formellt system utan på att mera generellt belysa egenskaper
hos olika typer av formella system, och det förgrenar sig i ett antal
deldiscipliner beroende på vilka aspekter som uppmärksammas.
Bevisteorin studerar egenskaper hos härledningar inom olika system,
och har traditionellt varit särskilt inriktad på frågan om systemens
motsägelsefrihet. Modellteorin har som utgångspunkt den ovan givna
definitionen av logisk sanning och logisk konsekvens baserad på
möjligheten att variera de deskriptiva delarna av en sats medan den
logiska formen hålls konstant. När de deskriptiva delarna valts så att
satsen blir sann, säger man att man har en modell för satsen, och det är
olika samband mellan språkliga uttryck och sådana modeller som är
modellteorins studieobjekt. Teorin för rekursiva funktioner studerar
den egenskap hos ett formellt system som yttrar sig i att dess regler
kan appliceras mekaniskt utan bruk av logisk intuition. Den ligger bl.a.
till grund för Gödels ofullständighetssats och resultat om avgörbarhet,
vilka visar på vissa principiella begränsningar i möjligheten att
formalisera olika områden.

Förhållande till andra ämnen
Logiken har sedan Aristoteles räknats som en gren av filosofin. Den
ger upphov till ett antal grundfrågor som hör hemma i vad som kan
kallas logikens filosofi och som hänger nära samman med teman i
andra filosofiska discipliner såsom språkfilosofi och ontologi. Den

moderna logiken utvecklades emellertid till stor del av matematiker,
och de tre metamatematiska huvudgrenar som nämnts ovan bedrivs
ofta som matematiska deldiscipliner. Modern logik hör härigenom
hemma både inom filosofi och matematik. Beroende på det närmare
syftet med en logisk undersökning kan den räknas till endera av dessa
två huvudämnen. En stark drivkraft bakom den moderna logikens
utveckling, särskilt under första hälften av 1900-talet, var att den
tjänade som verktyg i matematisk grundvalsforskning och
matematikens filosofi, och stora delar av modern logik är intimt
förbundna med denna tillämpning. Under andra hälften av 1900-talet
har logikens anknytning till andra frågor kommit mera i förgrunden. I
synnerhet har problem inom allmän lingvistik och datalogi kommit att
bli ett allt viktigare tillämpningsområde. De formella system som
Frege införde med filosofiska motiv är just vad man behöver uppställa
för ett område för att en dator skall kunna hantera det.

Studiet av logik i Sverige
I Sverige odlades logiken länge nästan uteslutande inom ämnet
teoretisk filosofi och hade en tid en mycket stark ställning inom detta
ämne. Under senare år har logisk forskning börjat bedrivas även vid
matematiska och datalogiska institutioner i landet. Undervisning i
logik ges nu vid svenska universitet såväl vid de filosofiska
institutionerna som vid de matematiska och datalogiska, vilket är det
vanliga förhållandet utomlands; logik förekommer där även som eget
universitetsämne. En professur i logik inrättades 1983 vid
Naturvetenskapliga forskningsrådet och överfördes sedan till den
matematiska institutionen vid Stockholms universitet. En andra
professur i logik inrättades 1990 vid den filosofiska institutionen vid
Göteborgs universitet.
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SW 17 Individens moral och uppfattningar om moral.

Moral (franska morale, av latin mora´lis 'som rör sederna', av mos,
genitiv mo´ris, 'sed'), uppfattning om rätt och orätt. En individs eller en
grupps moral visar sig i vad de gör eller underlåter att göra, medan
deras etik är deras reflexioner över det berättigade i vad de gör eller
underlåter att göra. När man t.ex. talar om filosofen Kants moral, är
det hans handlingssätt och vanor man åsyftar. Talar man om Kants
etik, är det normalt hans skrifter om moralens grunder man avser. Av
detta skäl är t.ex. affärsmoral och affärsetik inte heller riktigt detsamma, även om man ibland inte skiljer mellan etik och moral, i synnerhet
inte mellan adjektiven "etisk" och "moralisk". Jfr etik.

Libris/SAB:
Dg 	

 Etik
Dgb	

 -Dgv Etik för områdena B-V
(DC, DK 17)

Moral. Etik.
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Eti´k (av grekiska ēthiko´s 'som har att göra med karaktären',
'moralisk', 'sedlig'), studiet av moraliska fenomen och föreställningar,
av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin. Etik och moral
uppfattas ibland som synonymer, men här avses med moral
människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid
klart uttryckta värderingar. En persons eller grupps moral visar sig i
vad den gör eller underlåter att göra. Med etik avses den teoretiska
reflexionen över moralen och dess grund.
Etikens problemområden
Beroende på vad för slags frågor (normativa, begreppsliga, teoretiska,
deskriptiva) som behandlas, och på hur de behandlas, kan man skilja
mellan olika problemområden inom etiken: 1) normativ etik, som
undersöker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade; den

vill ge vägledning t.ex. i valsituationer genom att klargöra olika handlingsalternativ och pröva skälen för eller mot dessa och söker själv
anvisa rätt handling eller handlingsprincip. Det som kännetecknar den
filosofiska normativa etiken är att den bemödar sig om att ge stöd för
och systematisera sina värderingar. 2) moralvetenskap, som undersöker de moraliska fenomenens och föreställningarnas psykologi,
biologi, historia och sociala bakgrund (eller förutsättningar). 3)
moralteologi, som undersöker de moraliska fenomenens och föreställningarnas relation till religiös tro och andra livsåskådningar. 4)
metaetik, som behandlar teoretiska problem aktualiserade av moraliska
fenomen och föreställningar, liksom påståenden om dem.
Gränserna mellan dessa problemområden är emellertid inte knivskarpa. Till metaetiken hör en familj av begreppsliga, ontologiska och
kunskapsteoretiska frågor, exempelvis hur moraliska fenomen och
moraliskt språk skall avgränsas från andra, vilka relationer som finns
mellan normer och värderingar och vilken den empiriska, språkfilosofiska, kunskapsteoretiska och ontologiska grundvalen för moraliska
värderingar är. Filosofiska ställningstaganden till en del av dessa
teoretiska problem har konsekvenser av normativ art. Normativa etiker
föreskriver en viss moral. Men även normativa etiker använder vissa
begrepp och gör vissa ontologiska och kunskapsteoretiska förutsättningar.
Etikens metoder
Etiska ställningstaganden baseras på fakta och normer eller
värderingar. Granskningen av kunskapsunderlaget ingår därför som en
viktig del i den etiska analysen, liksom precisering av normer och
värderingar. Även undersökningar av logiska relationer mellan
påståenden i etiska resonemang innefattas i den etiska analysen.
Inlevelseförmåga spelar stor roll vid praktiska etiska ställningstagan-

den, och den kan tränas upp genom systematiska övningar i att sätta
sig i de olika berörda personernas eller gruppernas ställe.
Moralens grunder
Motiveringen för moraliska principer består för det mesta i att
moraliska värderingar baseras på, eller återförs till, en eller flera
fundamentala principer, t.ex. "vördnad för livet" (Albert Schweitzer),
"största möjliga lycka åt största möjliga antal" (John Stuart Mill),
"göra det goda och undvika det onda" (Thomas av Aquino), "Tillfoga
inte andra vad du inte vill att de skall tillfoga dig" (Konfucius), "Allt
vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för
dem" (den s.k. gyllene regeln i Jesu bergspredikan), "Handla efter den
princip som du skulle vilja se upphöjd till allmän lag" (Kant), "Är det
rätt för en person i en viss situation att göra något, är detta också rätt
för varje annan person som i relevant avseende är lik denne i samma
typ av situation" (Richard Hare).
Dessa principer kan i sin tur underbyggas med hänvisning till deras
självklara karaktär (varvid man intuitivt förutsätts inse att de är
riktiga), med hänvisning till att de fångar upp alla relevanta drag i våra
moraliska värderingar eller att de befinner sig i reflektivt ekvilibrium
(se ekvilibrium).
Moral och religion
Ibland hävdas att religionen är moralens grund, och moraliska normer
och principer kan uppfattas som befallda av Gud (Allah etc.),
proklamerade av hans utsända och kodifierade i auktoritativa religiösa
urkunder. Om detta uppfattas som att egenskapen att vara befalld av
Gud utgör de moraliska principernas giltighetsgrund, förskjuts det
moraliska ställningstagandet till att gälla frågan om den aktuelle

gudens existens och auktoritet. Att direkt härleda moraliska normer
och principer ur en som ofelbar betraktad religiös urkund är
utmärkande för den religiösa fundamentalismen. Denna präglar starkt
nutidens politiska islam, medan den spelar en mer marginell men långt
ifrån obetydlig roll inom judendom och kristendom. I den katolska och
i stora delar av den protestantiska etiktraditionen uppfattas relationen
religion–moral snarare så att religionen ger kraft och inspiration till att
förverkliga en moral vars riktighet man blivit övertygad om på allmänt
humana grunder. Man anser då – liksom redan Platon men i motsats
till exempelvis Johannes Duns Scotus – att det moraliskt goda inte är
gott för att Gud vill det, men att Gud vill det därför att det är gott.
Det är emellertid ingen tvekan om att det i många kulturer finns en
nära sammankoppling mellan religion och moral. De stora
världsreligionerna har alla en moralisk prägel: buddhism, hinduism
och shintoism, likaväl som de tre redan nämnda. Klassiska
moralsystem som stoicism och konfucianism har å andra sidan också
religiösa inslag. Särskilt när den är förbunden med den politiska
makten får religionen ofta en folkuppfostrande roll: dels föreskriver
den ett visst beteende (t.ex. "tio Guds bud" i judendom och
kristendom), dels lär den ut det i förkunnelse och undervisning (jfr
kristen katekestradition), dels slutligen kontrolleras ofta efterlevnaden
genom ett system av sanktioner (jfr äldre tiders husförhör).
Sammankopplingen religion–moral, utmärkande bl.a. för gångna tiders
kristna enhetskultur, har emellertid ifrågasatts och kritiserats, bl.a. av
upplysningsfilosoferna under 1700-talet och deras efterföljare i
modern tid, t.ex. Bertrand Russell och Ingemar Hedenius. Kritiken har
särskilt riktats mot olika former av religiös intolerans och fanatism.
Men också moderna varianter av sekulariserad etik vidareför ofta
normer och principer som utvecklats inom en stoisk, konfuciansk eller
kristen etiktradition.

Filosofiska etiktraditioner
Vid en moralisk bedömning kan man lägga tyngdpunkten vid olika
aspekter: 1) man kan intressera sig för den handlande personen och
fråga vilka karaktärsdrag som är goda och bör odlas; 2) man kan
intressera sig för själva det praktiska handlandet och fråga vad som är
kriteriet på en rätt handling, på en moralisk plikt eller rättighet; 3) man
kan intressera sig för vilka livsvärden och handlingsmål som är goda
och eftersträvansvärda.
Under antiken formulerades många av de frågor som moralfilosofer
skulle fortsätta att brottas med under sekler framöver. I antikens
filosofiska etik utgick man från frågan vad som är människans yttersta
livsmål och livslycka och utvecklade sedan vilka karaktärsdrag eller
dygder som behövs för att uppnå det. För stoikerna var den högsta
dygden vishet, och den utgjorde samtidigt själva livsmålet. Även
epikuréerna ville odla visheten men ansåg att det var största möjliga
lust resp. frånvaro av smärta som utgjorde människans livsmål eller
livslycka.
I den nyare moralfilosofin från 1700-talet och framåt har ofta utgångsfrågan gällt vad som är kriteriet på en rätt handling. De klassiska
utilitaristerna, Jeremy Bentham och John Stuart Mill, grep tillbaka på
epikuréerna när de gav sitt svar: den handling är rätt och plikt som
leder till maximalt goda konsekvenser i fråga om övervikt av lycka
över lidande, av lust över olust. Kant tog däremot helt avstånd från
uppfattningen att kriteriet på vad som är plikt ligger i värdet av handlingarnas konsekvenser. Börats karaktär av kategoriskt imperativ blir
då upphävt, vilket bl.a. berövar människovärdet dess absoluta karaktär.
Kant kritiserade alltså nyttoetiken men även auktoritetsbunden etik.
Vad som är rätt eller värdefullt beror inte på om någon har sagt att det

är t.ex. rätt, inte heller på om det är nyttigt för den ena eller andra.
Moralen måste baseras på något annat än auktoriteter och nytta. Kant
menade att det som gjorde en handling moralisk var att den framsprungit ur aktning för sedelagen. Det goda består i en autonom vilja
enligt Kant. Att sedlighet förutsätter frihet är en av grundtankarna i
Kants etik.
Också nutida diskussioner inom filosofisk etik präglas i hög grad av
åsiktsbrytningarna mellan dem som företräder olika varianter av
utilitaristisk konsekvensetik (t.ex. Peter Singer, Richard Hare) och
dem som betraktar denna ståndpunkt som en otillbörlig förenkling av
moralproblemen och söker andra alternativ, inte sällan med viss
kantiansk anknytning (t.ex. John Rawls, Robert Nozick). Därtill kan
under senare år en viss renässans för frågorna om karaktärsdrag, dygd
och moralisk fostran noteras (t.ex. Alasdair MacIntyre). Se dygdetik.
Teologiska etiktraditioner
De etiktraditioner som utvecklats under anknytning till olika religioner
begränsas här till sådana som gått in i dialog med den filosofiska
etiktradition som tecknats ovan. Därmed kommer det mesta materialet
att uppvisa kristen anknytning. Men även judiska tänkares insatser bör
framhävas, så t.ex. under antiken Filon av Alexandria, väl bevandrad i
sin samtids hellenistiska filosofi, eller i modern tid Martin Buber,
berömd för sina teorier om den personliga jag–du-relationens speciella
karaktär.
Det dubbla kärleksbudet (om kärlek till Gud och till medmänniskorna)
utgör ett gemensamt bibliskt arv i judiska och kristna etiktraditioner.
Augustinus ser i detta bud svaret på den antika filosofins fråga efter
människans livsmål och gör budet till högsta etiska princip men
intolkar i det en god portion av stoisk och platonsk dygdelära. Hans

ansatser vidareförs av Thomas av Aquino men infogas av denne i en
filosofisk struktur inspirerad av Aristoteles. Thomas gör en klar
skillnad mellan de religiösa plikterna mot Gud och de moraliska
plikterna mot medmänniskan. Den medmänskliga moralen är som den
antika målinriktad mot att göra det goda och undvika det onda men är
inte en ren konsekvensetik som utilitarismen. Det goda förstås som en
samling inbördes rangordnade värden, bland vilka individernas
personvärde och gemensamma sociala goda (i sista hand den samlade
mänsklighetens goda) kommer högst i rang och således utgör främsta
handlingsmål. Den moraliska insikten framställs här som i princip
oberoende av den religiösa tron. Sin av Thomas givna grundstruktur
har katolsk etik och sociallära bibehållit in i vår egen tid, även om
nyare strömningar tillkommit, t.ex. en mer bibliskt motiverad etik hos
Karl Rahner.
Inom protestantismen är det en gammal stridsfråga om etiken skall
grundas allmänmänskligt med hjälp av filosofisk metod eller om man
skall konstruera en etik baserad enbart på Bibeln. Luther gick
deciderat på den förra linjen och menade att även i Bibeln formulerade
bud som gyllene regeln eller förpliktelsen att bistå sin medmänniska är
sådana vilkas riktighet alla kan inse oberoende av Bibeln. Calvin höll
delvis med men ansåg det avgjort säkrare att grunda en kristen etik
direkt på Bibeln. Så har många andra tänkt men få så renodlat som
Karl Barth, som helt frankt förnekar möjligheten av adekvat etisk
kunskap vid sidan av den kristna uppenbarelsen. Även bland
protestantiskt orienterade etiker har huvudlinjen dock varit att söka
efter en allmänmänsklig plattform för den etiska reflexionen. Detta har
skett under anknytning till en rad skilda filosofier som kantianism,
analytisk moralfilosofi, existentialism eller kontinental fenomenologi.
Det sistnämnda gäller bl.a. K.E. Løgstrup, Nordens mest
uppmärksammade teologiske etiker under 1900-talet. Enligt Løgstrup

springer moralen fram ur det elementära förhållandet att vi som
människor är hänvisade till varandra och normalt möts i ömsesidig
naturlig tillit. Men den som visar tillit lämnar ut sig själv och blir
sårbar; därför inrymmer varje möte mellan människor ett outtalat krav
att inte utnyttja utan ta vara på den andres liv. Budet att "älska din
nästa som dig själv" är därför det naturligaste av alla bud.
Moraliska värderingars objektivitet och sanning
Kan moraliska värderingar vara uttryck för kunskap? Kan de vara
sanna eller falska? Finns det objektiva metoder med vilkas hjälp de
kan bevisas eller åtminstone göras troliga? De som svarar ja på frågor
av denna typ brukar kallas kognitivister; de som däremot svarar nej på
dem kallas non-kognitivister eller skeptiker. Hur moraliska värderingar
positivt skall karakteriseras kan dock non-kognitivisterna i sin tur ha
olika uppfattningar om. Somliga av dem (Axel Hägerström, A.J. Ayer,
Charles Stevenson) hävdar att moraliska värderingar endast är uttryck
för känslor (och för försök till känslopåverkan). Andra (t.ex. Hare)
menar att det moraliska språket är styrt av logiska regler, vilka i viss
utsträckning möjliggör en rationell diskussion i moraliska frågor. En
del kognitivister anser att det finns särskilda moraliska fakta som
skiljer sig från t.ex. naturvetenskapliga och som man inser intuitivt.
Till denna grupp hör W.D. Ross och G.E. Moore.
Tillämpad etik
Grundforskningen inom etik är inriktad på de teoretiska och metodiska
problem som tidigare nämnts. I tillämpad etik försöker man applicera
moralfilosofiska principer på något etiskt problem i syfte att klargöra
det, strukturera det bättre och tydligare, granska och systematisera
argument för olika ståndpunkter och ev. föreslå en lösning på det.
Etikintresset har under de senaste decennierna ökat enormt och riktar
sig främst mot olika tillämpningsområden.

Ett område inom tillämpad etik som därvid fått särskilt stor
uppmärksamhet är medicinsk etik (jfr codex ethicus). Också
miljödebatten har aktualiserat en rad frågor där den tidigare individoch människocentrerade inställningen till etiska frågor har ifrågasatts
och ersatts av ett mer helhetsorienterat perspektiv, där
livsbetingelserna på jorden (inte bara människans) står i centrum.
Andra tillämpningsområden är politik och social struktur, ekonomi,
arbetsliv och yrke, könsroller och jämställdhet, forskning och teknisk
utveckling.
Etik som universitetsämne i Sverige
Vid svenska universitet kan ämnet etik studeras dels som central del i
ämnet praktisk filosofi vid humanistisk fakultet, dels som eget ämne
(med särskilt beaktande av religionens roll) vid teologisk fakultet. År
1991 inrättades den första professuren i medicinsk etik i Sverige.
Etik och politik
Etik har som debattämne periodvis spelat en framträdande politisk roll,
allra mest i frågor med anknytning till problematiken kring liv och
död. Det ständigt återkommande och allestädes närvarande etiska
problemet gäller dock själva politikerrollen; jfr politik
(Politikerrollen).
Politi´k (franska politique, av grekiska politikē´ (te´chnē) 'statskonst',
av politiko´s 'medborgerlig', av poli´tēs 'medborgare', av polis),
statskonst, processen att erövra och utöva makt i offentliga
sammanhang. Aristoteles beskrev politik som ett samhälles
gemensamma strävan efter "ett gott liv" att lösa konflikter mellan det
gemensamma bästa och avvikande intressen. På svenska har ordet
politik två grundbetydelser: dels de processer genom vilka makt utövas
och politiska beslut fattas (engelska politics), dels den förda politikens

principer och faktiska sakinnehåll (engelska policy). De båda
begreppen har nära samband med varandra. Det politiska maktspelet
gäller inte bara makten för dess egen skull utan också förmågan att
främja politiska sakfrågor. Idépolitik och sakpolitik är även viktiga
instrument i det politiska spelet om makten.
En central egenskap hos det politiska spelet är dess karaktär av en
process genom vilken personer med olika åsikter och intressen når
fram till beslut som uppfattas som bindande. Det innebär att politik
förutsätter motsättningar om mål eller metoder att förverkliga dessa.
Instrumenten i denna process är övertalning, hot, löften, våld, utbyte,
förhandling, tvång, belöning osv., som leder fram till beslut, positivt
eller negativt. Politik betecknas ofta som det möjligas konst. Förhandlingen har som viktig ingrediens kompromissen, vilken i sin tur kan
tvinga aktörer att ge efter på vissa ståndpunkter, mål eller löften.
Denna mekanism är särskilt tydlig i ett öppet, demokratiskt samhälle
och en av faktorerna bakom det som betecknats som politikerförakt.
Politiken som spel förutsätter också erkända regler, som kan vara både
lagfästa och enbart praxis. Aktörerna i denna process är en demokrati i
både enskilda individer och organiserade grupper, partier och
massmedier, byråkrater och formella beslutsfattare.
Politikens principer kan beskrivas inte bara i sådana termer som
idépolitik och realpolitik, alternativt ideologisk eller pragmatisk
politik, utan också, enligt den roll man vill tilldela olika aktörer, t.ex.
som socialistiska, korporativistiska eller liberala. Dess sakinnehåll kan
med specifika bestämningar anges som socialpolitik, kulturpolitik,
försvarspolitik, utrikespolitik, etc. Politik i denna mening kan beteckna
såväl agerande enligt ett handlingsprogram som idéer, konkreta förslag
och beslut från en viss politisk aktör, ett parti, en organisation eller en
individ, t.ex. en minister.

Politikerrollen
Politikerrollen har under de senare decennierna blivit allt mer
omdiskuterad. Huvuddelen av politikerna (särskilt i kommuner och
landsting) är fritidspolitiker, som måste göra avkall på yrkes- och
familjeliv. Det har lett till ökande svårigheter för de politiska partierna
att rekrytera kandidater, främst i åldern 25–45 år. Kvinnor med
småbarn är särskilt ovanliga. För att reellt kunna påverka de politiska
besluten fordras bl.a. en central position med ett brett kontaktnät och
kontinuerlig och god information. Kommunreformerna och den nya
kommunala organisationen har bidragit till att det politiska inflytandet
blivit koncentrerat till färre personer än tidigare. Ett allt vanligare
inslag är de yrkespolitiker, som saknar yrkeserfarenhet från annat än
politik. Jfr politisk broiler.
Trots att svenska politiker i internationell jämförelse betraktas som
ovanligt hederliga har det s.k. politikerföraktet, dvs. misstro mot
politiker och ett ifrågasättande av deras hederlighet ökat. Öppenhet,
granskning och debatt har åberopats som medel för att söka lösningar
på problemet. Samtidigt har förslag framförts om begränsning av hur
många gånger en politiker skall kunna omväljas (för att ingen skall
sitta kvar alltför länge), liksom om betydligt högre politikerlöner (för
att locka fler "duktiga människor" till politiken). Eftersom
problematiken uppfattas olika rekommenderar också olika politiker
helt motsatta reformer, vilket i hög grad speglar den roll de har.
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"Vi har under alltför många år byggt alldeles för få bostäder i Sverige.
Mitt jobb är att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande."

Ansvarsområden
Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för:
	

 •	

 Bostadsmarknad
Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk
samt med sunda och förutsägbara villkor för byggande, ägande och
förvaltning av bostäder i alla upplåtelseformer är målsättningen.
Bostäder med god kvalitet ska eftersträvas och konkurrens ska råda
inom byggsektorn och bostadsmarknaderna. Utbudet ska styras av
efterfrågan och bidra till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av
landet.
•	

Plan- och byggande
Den fysiska miljön och sättet vi använder marken på är grundläggande
för samhället. Planering, byggande och förvaltning ska utformas på ett
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Samhällsplanering
och regelverk anpassas för att uppfylla dessa behov.
	

 •	

 Lantmäteri
Det statliga lantmäteriet är en rikstäckande myndighet - Lantmäteriet.
Lantmäteriverksamheten omfattar frågor om fastighetsbildning,
inskrivning enligt jordabalken och informationsförsörjning.

	

 •	


Statlig förvaltning
Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att genomföra regeringens politik
inom olika områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till nytta
för medborgare och företag. Inom området finns även
information om länsstyrelserna, staten som arbetsgivare, staten
som fastighetsägare och begravningsverksamhet.

Trossamfund
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Har inte undermenyer Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Offentlig upphandling
Upphandlingslagstiftningen ska underlätta varors och tjänsters
fria rörlighet inom den Europeiska unionen. Det ger svenska
företag nya affärsmöjligheter. Genom att använda sig av
konkurrens mellan företag kan den offentliga sektorn skapa
mera värde för skattepengarna.

	

 •	

 Trossamfund
Staten stöder trossamfund för att öka likställigheten mellan
dem. Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad
religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård,
undervisning och omsorg.
Statlig förvaltning, offentlig upphandling ingår i område
6520-6524,
Trossamfund ingår i område 20,
Bostadsmarknad, plan och byggande, lantmäteri ingår i
område 71

	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den genomfört följande
större politiska initiativ eller beslut som rör trossamfunden. Det
senaste ligger överst.

	

 •	

 Trossamfundsrådet diskuterade
samhällets grundläggande värderingar
(oktober 2011)
Måndagen den 10 oktober möttes Regeringens råd för kontakt
med trossamfunden (Trossamfundsrådet). Rådets seminarium
om samhällets grundläggande värderingar innehöll också en
efterföljande diskussion.
	

 •	


Regeringen föreslår i budget 2012 att statens stöd till
trossamfund stärks. Stödet som samfunden kan söka höjs med
tio miljoner kronor och stödet till Nämnden för statligt stöd till
trossamfund höjs med två miljoner kronor. Sammanlagt
tilldelas området Trossamfund 67 miljoner kronor från och
med 2012.

	

 •	

 Dialog om trossamfundens framtid och
vardag (mars 2011)

I Regeringens råd för kontakt med trossamfunden har regeringen och
trossamfunden en ständigt pågående dialog. Rådet består av
företrädare för staten och trossamfunden.

Torsdagen den 24 mars mötte civil- och bostadsminister Stefan
Attefall Regeringens råd för kontakt med trossamfunden.
Dialogen på Socialdepartementet kom framför allt att handla
om framtidsfrågor och trossamfundens vardag.

Nämnden för statligt stöd tilltrossamfunden (SST) ska kunna möta de
ökade behoven av stöd till trossamfunden och vara expert i allmänna
religions- och trossamfundsfrågor.

Mål för trossamfunden
I lagen om stöd till trossamfund har Sveriges riksdag antagit mål för
stöd till trossamfund. Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös
verksamhet i form av gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.
Det blyinfattade fönstret i Fryshuset, Stockholm, innehåller religiösa
symboler från såväl judisk, kristen som muslimsk tro.

Budget
Budgeten för stöd till trossamfund uppgår till 67 miljoner kronor för
2012. Beloppet inkluderar anslaget till Nämnden för statligt stöd till
trossamfund (SST).

Relaterat
	

 •	


Budgetpropositionen för 2012

Detta vill regeringen

Externa länkar

Regeringen vill skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva
långsiktig religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård,
undervisning och social omsorg med mera.
Genom samverkan mellan Nämnden för Statligt Stöd till
Trossamfunden (SST) och trossamfunden behandlas angelägna
frågeställningar kring bland annat värderingar, respekt och tolerans.

	

 •	


Prioriteringar 2012
Under 2012 prioriterar regeringen särskilt kontakter och samverkan
med olika trossamfund, liksom trossamfundens medverkan inom olika
samhällsområden.

Lag (1999:932) om stöd till trossamfund

Nämnden för statligt stöd till trossamfunds webbplats
Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) handlägger ärenden
som gäller statsbidrag till andra trossamfund än svenska kyrkan.
Bidrag fördelas till 36 samfund. Bidrag kan lämnas som
organisationsbidrag, verksamhetsbidrag eller projektbidrag.
	

 	


21 	

Allmän religionsvetenskap
SW 21 Allmän religionsvetenskap.
Libris/SAB:
C(x) 	

Religionslexikon
C:d 	

 Religionsfilosofi och -psykologi
C:oa 	

Religionssociologi (
(DC, DK 21)

22/28 Kristna religioner
SW 22/28 Kristna religioner.
Libris/SAB:
Ca 	

 Kristendomen: allmänt (
Cb 	

 Bibelutgåvor
Cc 	

 Exegetik och litteratur om Bibeln
Cd	

 Äldre teologisk litteratur
Ce 	

 Dogmatik och symbolik
Cf 	

 Teologisk etik
Cg	

 Praktisk teologi
Ch 	

 Gudstjänsten (5 676)
Ci 	

 Uppbyggelselitteratur
Cj 	

 Kyrkohistoria
Ck 	

 Kristna samfund
Cl 	

 Kristen mission
(DC, DK 22-28)

29 	

Icke kristna religioner o d
SW 29 Icke kristna religioner o d.
Libris/SAB:
Cm 	

 Religionshistoria
Cn 	

 Moderna religionsbildningar
(DC, DK 29)

3 Politikvetenskaper.
Politiska verksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW 31 Statistik och demografi.
SW 32 Statsvetenskap.
SW 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
SW 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
SW 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
SW . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
SW . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
SW . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
SW . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
SW 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
SW 36 ...om individernas kroppsliga förhållanden.
SW 37 ...om utbildning o d.
SW 38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
SW 39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.

31 Statistik och demografi

Från Nationalencyklopedin 10 feb 2012:

Statistik

SW 31 Statistik och demografi.
Libris/SAB:
Oi 	

 Statistik
Oi(x) Statistiklexikon
Oi:d 	

Statistisk teori och undersökningsmetodik
Oi:k 	

Statistikens historia
Oj 	

 Demografi (befolkningsvetenskap)
Oj:bf Demografiska institutioner
Oj:d 	

Demografisk teori, filosofi och metodlära
Oj:k 	

Demografisk forskningshistoria
Oj:oi 	

Statistiska demografiska tabeller
Oj- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oja 	

 Nativitet och mortalitet
Ojc 	

 Flyttningar och befolkningsändringar
Ojd 	

 Befolkningssammansättning och -fördelning
Ojf 	

 Folkbokföring
Ojp 	

 Befolkningspolitik
(DC, DK 31)
För det senaste se scb.se

Statisti´k (tyska Statistik, av nylatin stati´sticus, ytterst av latin sta´tus
'ställning', 'tillstånd'), dels uppgifter om omvärlden i numerisk form,
vanligen presenterade i tabeller och diagram, dels vetenskapen om hur
data med inslag av slumpmässig variation eller osäkerhet skall
insamlas, utvärderas och presenteras.

Statistik som sifferuppgifter
Numera avses med statistik alla slags sifferuppgifter, ofta
medelvärden, om företeelser som uppvisar variation mellan enheter
samt i tid och rum. Det kan vara väder-, löne-, sjukdoms-, idrotts- eller
opinionsstatistik. Ursprungligen avsågs uppgifter om en stats sociala
och ekonomiska massförhållanden, dvs. vad som nu betecknas officiell
statistik. Sveriges officiella statistik (SOS) presenteras i Statistiska
meddelanden, Statistisk årsbok och ett antal ämnesvisa årsböcker som
ges ut av Statistiska Centralbyrån (SCB). Många andra organisationer
ger också ut statistik. Internationell statistik kan man finna i Nordisk
statistisk årsbok, Europe in Figures (EU), Statistical Yearbook (FN)
och Demographic Yearbook (FN). Under 1980-talet började statistik
publiceras i datorläsbar form.
Nyttan av officiell statistik, såsom befolknings-, handels-, jordbruks-,
miljö- och skogsstatistik, är uppenbar. Den används inte bara för
planering och beslutsfattande utan spelar också stor roll som underlag
för samhällsdebatt och forskning. Kostnaden för all statlig svensk
statistik har uppskattats till 0,2 % av statsbudgeten.

Nästan alla officiella statistiska uppgifter är uppskattningar. I en del
fall bygger de på totalräkningar, men ofta är uppgifterna baserade på
representativa urval med tillhörande urvalsfel. Ibland finns, som i
brotts- och olycksstatistik, betydande underskattningar. Uppgifter från
olika länder eller olika tidpunkter är inte alltid jämförbara på grund av
att olika definitioner och mätförfaranden. Statistik kan bli missvisande
även av många andra skäl, t.ex. bortfall, svarsfel och bearbetningsfel.
Enligt riksdagsbeslut ska Sveriges officiella statistik från 1 juli 1994
kvalitetsdeklareras, dvs. storleken på olika tänkbara fel ska anges.
All statistik måste tolkas rätt. Det välkända talesättet: "Med statistik
kan man bevisa vad som helst", antyder att det är lätt att missbruka
statistik. Statistik erbjuder också många fallgropar; jfr exemplen i de
fyra första rutorna.

Statistik som metodvetenskap
Att människors kropps- och livslängder varierar och att vädret skiftar
från dag till dag och år till år har observerats i alla tider. Det som är i
blickpunkten för statistiken som metodvetenskap är data med
slumpmässig variation. Man vill finna metoder att se det regelbundna i
det oregelbundna, sålla det osäkra från det säkra.
Sannolikhetsteoretiska slumpmodeller nyttjas som viktiga redskap.
Med hjälp av data och en lämplig modell kan man uttala sig om
verkligheten, pröva hypoteser, göra prediktioner och fatta rationella
beslut. Statistik har blivit allt viktigare för alla tillämpade vetenskaper
där kvantitativa mätningar görs.
Data kan ha olika ursprung: det kan vara en passiv registrering av
olika fenomen, skeenden och försök i omvärlden, det kan röra sig om

ett urval av enheter i en population man vill uttala sig om eller ett
planerat försök där behandlingar som man vill jämföra utlottas på
försöksenheter. I första fallet är det naturens egen slump som
analyseras. Det utmärkande för de två andra är det aktiva ingripandet
före datainsamlingen, vilket bl.a. gör att val av slumpmodell och
analys underlättas.
I en statistisk undersökning kan följande fem moment helt eller delvis
urskiljas: sakproblem, planering, datainsamling, bearbetning och
analys av data, slutsatser och beslut. En välplanerad mindre
undersökning kan ge mer information än en stor som inte är lika
välplanerad.
Statistik omfattar ett stort antal tekniker. Nästan alla har den statistiska
inferensteorin som grund. Separat listas några viktiga statistiska
delområden, vilka också upptas som egna uppslagsord, varför
behandlingen av dem i denna artikel är översiktlig.
I den beskrivande statistiken, som är av gammalt ursprung, beskrivs
data med hjälp av olika mått, t.ex. medelvärde, median,
standardavvikelse och korrelation, samt grafiskt med olika slags
diagram. Någon slumpmodell används inte. I den närstående
explorativa dataanalysen (EDA) används data på ett friare sätt för att
hitta samband och uppställa hypoteser. Datatransformationer och
grafik är viktiga inslag. Modeller används, men enbart försöksvis.
Den statistiska inferensteorin, utvecklad på 1920- och 30-talen,
innehåller skattnings- och hypotesprövningsteori. Data tänks härröra
från en slumpmodell som är specificerad så när som på ett antal
okända parametrar (konstanter). Parametrarna kan skattas utifrån data,
men skattningarna får alltid en viss osäkerhet. Skattningar bedöms
efter hur väl de fungerar i det långa loppet. Skattningars osäkerhet kan

uppskattas (medelfelsberäkning), och parametrar kan ges
osäkerhetsintervall, s.k. konfidensintervall. I planeringen av en
statistisk undersökning ingår att välja antalet observationer så att
intervallen får lagom liten bredd till rimlig kostnad. Hypoteser om
parametrarna, t.ex. att en parameter har ett bestämt värde, kan testas.
Exempel på ett sådant test ges i en ruta. Även modeller kan testas.
En generalisering av inferensteorin är den statistiska beslutsteorin. Här
strävas efter optimala beslutsfunktioner enligt vissa kriterier.
Inferensteorin står inte helt oemotsagd. Bayes inferens har äldre
ursprung och har fått en viss renässans. Teorin, som utvecklats till en
allmän bayesiansk beslutsteori, har attraktiva drag men har fått
begränsad praktisk användning. Se vidare statistisk inferens, statistisk
hypotesprövning och Bayes inferens.
I urvalsundersökningar är syftet oftast att få information om någon
population, t.ex. hur många svenskar som väntas rösta på olika partier
i nästa val. Genom olika förfaranden lottas individer (enheter) ut och
undersöks. Lottningsförfarandet möjliggör medelfelsberäkning. Även
samband mellan olika variabler på enhetsnivå är ofta av intresse, men
det är svårt att uttala sig om huruvida funna statistiska samband är
kausala.
Orsakssamband kan bättre beläggas genom försök. I planerade
statistiska försök vill man jämföra olika behandlingar (t.ex. mediciner,
vetesorter). Enligt något effektivt schema lottas behandlingarna
upprepade gånger ut på försöksenheterna (individer, ytor etc.) och
behandlingarnas effekter kan jämföras med varandra efter försöket.
Genom lottningsförfarandet elimineras inverkan av störande faktorer,
och giltigheten av en analysmodell av standardkaraktär säkerställs.
Data kan ofta analyseras med variansanalys.

I regressionsanalysen, med rötter i tidigt 1800-tal, står samband
mellan olika variabler, t.ex. kroppsmått, i fokus. Ofta vill man förklara
hur en variabel varierar när andra förklarande variabler varierar. Syftet
kan också vara prediktion (hur väl bestäms sonens längd av faderns?).
Modellutprovning är ett viktigt moment vid användning av
regressionsanalys. Ett typiskt drag för regressionsmodeller och andra
statistiska modeller är att de inte i detalj fångar verkligheten. En
modell skall fånga det väsentliga men samtidigt inte påverkas av
tillfälligheter i ett material. Exempel på en regressionsmodell ges i en
ruta.
Tidsserieanalys har många drag gemensamma med regressionsanalys.
Att förutsäga framtiden med hjälp av det förflutna är ett huvudsyfte. I
nutida tidsserieanalys används i ökande grad ARIMA-modeller. Dessa
kan ta hänsyn till trender och säsongsvariationer, ofta förekommande
när det gäller ekonomiska tidsserier. Uppdelning av tidsserier i
harmoniska komponenter, spektralanalys, är också vanlig. Den
närstående spatiala statistiken innehåller olika tekniker för att
analysera data för företeelser med rumslig utsträckning, t.ex. skogs-,
mineral- och oljeförekomster.
De flesta statistiska material innehåller värden på många variabler.
Multivariat analys innefattar en brokig flora av tekniker för att studera
sådana material. För att upptäcka strukturer används ofta t.ex.
faktoranalys. Ibland är en del eller alla variabler s.k. kategorivariabler,
med värden som frisk, sjuk, död. Diskret statistik omfattar ett stort
antal metoder att analysera sådana data (jfr t.ex. kontingenstabell och
logistisk regression).
Många statistiska specialtekniker finns numera tillgängliga.
Fördelningsfria metoder och robust statistik är två sådana tekniker.
Vid användning av fördelningsfria metoder tilldelas observerade

värden ofta ranger, dvs. ordningsnummer efter storlek, och enbart
dessa utnyttjas vid inferensen. I den robusta statistiken försöker man
finna skattningar som fungerar väl även då avvikelse föreligger från
antagen modell.

Statistik i förhållande till omvärlden
Till skillnad från matematiken har statistiken i sin metodutveckling
främst inspirerats av problem inom samhällsvetenskap, biologi,
jordbruksforskning, medicin och industriell teknik, områden som
arbetar med osäkra data. Numera tillämpas statistik på olika nivåer och
mer eller mindre brett inom alla områden och vetenskaper där
kvantitativa mätningar görs. Detta belyses även av att en mängd
specialdiscipliner skapats som utmärks av ändelsen -metri eller statistik (se separat lista).
De nya disciplinerna har anammat en del av statistikens verktyg och
ofta också utvecklat metoder i växelverkan med statistikämnet eller
enligt egna linjer. Många statistiska tekniker har utvecklats för
tillämpning inom ett område och har sedan länkats över till andra. Ett
exempel är statistisk försöksplanering, som skapades för
jordbruksforskningens behov men nu också används inom t.ex.
industri och medicin. Ett annat exempel är multivariat analys, som har
sina rötter i psykologin men nu tillämpas inom en rad andra områden,
som kemi samt fjärr- och bildanalys. Ett tredje exempel utgör ARIMAmodellerna, vilka i sin enklaste form först nyttjades vid analys av
solfläcksdata och som senare i starkt utvecklad form fått stor
användning inom bl.a. ekonomi och reglerteknik.

Statistik och datorer
Datorrevolutionen har kraftigt påverkat statistikproduktionen genom
att stora mängder data numera snabbt kan överföras, lagras och
bearbetas. Data från olika källor kan också samköras. Så t.ex. har
kombinerade data om sjukdomar och uppgifter från folk- och
bostadsräkningarna gett nya kunskaper om miljö- och yrkesrisker.
Statistiska grunduppgifter har samlats i geografiska
informationssystem (GIS) och andra databaser. Användare kan
skräddarsy egna statistiska tabeller, kartor och diagram. Grafisk
presentation av statistik, som delvis försummades under åren 1930–80,
har fått en renässans.
Under 1980-talet debatterades integritet och sekretess flitigt. Statistik
är normalt harmlös ur integritetssynpunkt, eftersom data inte anges för
individer utan enbart redovisas för stora grupper. Att stora databaser
finns innebär dock risk för missbruk. Debatten medförde en
omfattande lagstiftning om statistiksekretess och integritetsskydd.
Genom den successiva utvecklingen av statistiska programpaket (SAS,
SPSS, Minitab m.fl.) kan nu även avancerade statistiska metoder
tillämpas inom alla områden. Man behöver enbart specificera önskad
modell samt kunna tolka utskriften. Användningen av t.ex.
variansanalys, multivariat analys och tidsserieanalys har därigenom
kraftigt ökat. Denna utveckling har varit på gott och ont. Den har
kritiserats både av representanter från tillämpade ämnen, som sett
dessa "statistifieras", och av statistiker, som sett metoderna och
modellerna missbrukas. En fördel med programpaketen är att
modellutprovning kan ske i långt större utsträckning än tidigare genom
olika diagnostiska test. Metodämnet statistik har också kraftigt
influerats av utvecklingen på datorsidan. Dels har äldre men

beräkningstekniskt svåra metoder fått ett uppsving, dels har nya s.k.
datorintensiva metoder tagits fram, t.ex. korsvalidering, bootstrapping
och olika transformations- och projektionssökningsmetoder. Många av
dessa metoder bygger på upprepningsförfaranden och simulering.

Statistik som universitetsämne
Forskning och undervisning i de statistiska vetenskaperna sker vid de
svenska universiteten och högskolorna inom en mängd olika
institutioner. Grundutbildning i statistisk metodik ingår i så gott som
alla utbildningar där man ställs inför uppgiften att kritiskt granska
experimentella eller andra data, såsom utbildningar till agronom och
jägmästare, farmaceut, ekonom, civilingenjör, samhällsplanerare m.fl.
Detta gör att ämnet finns representerat inom många fakulteter och vid
alla universitet och många mindre och medelstora högskolor.
Organisatoriskt är statistiken i Sverige traditionellt uppdelad på
ämnena statistik och matematisk statistik. Skillnaden mellan de två
ämnena är till största delen en fråga om fakultetstillhörighet; det heter
statistik bl.a. vid samhällsvetenskapliga och ekonomiska fakulteter och
matematisk statistik vid tekniska högskolor och vid matematisk–
naturvetenskapliga fakulteter.
Men det finns också en väsentlig skillnad i forskningsinriktning. Inom
ämnet statistik rör den mesta forskningen statistisk metodik och dess
beteendevetenskapliga, ekonomiska och samhällsvetenskapliga
tillämpningar. Demometri, ekonometri, psykometri och sociometri är
viktiga specialområden för tillämpad statistik, liksom språkstatistik.
Vid de matematisk-statistiska institutionerna har forskningen i större
utsträckning rört sannolikhetsteori och stokastiska processer, men

forskningen i statistisk teori och metodik har vuxit i omfattning under
senare år. Tillämpningarna hämtas ofta från det naturvetenskapliga
eller tekniska fältet. Professurer i biostatistik har tillkommit både vid
statistiska och matematisk-statistiska institutioner, oftast i samarbete
med medicinska fakulteter eller läkemedelsindustri.
Fackutbildning av statistiker sker vid de statistiska och matematiskstatistiska institutionerna, vilka ger utbildning på magisternivå. Det
finns också en yrkesanpassad utbildning på licentiatnivå samt
forskarutbildning som leder till anställning både inom och utom
universiteten.

Statistikens historia
Statistik i betydelsen insamling och tolkning av data, dvs. tillämpad
statistik, kan uppfattas som en urgammal vetenskap. Redan i det
forntida Egypten företogs folk- och boskapsräkningar. Självständigt
metodämne blev statistik dock först efter år 1900. Dess tidigare
historia sammanfaller med en rad andra ämnens, speciellt demografins.
Under 1600- och 1700-talen upptogs vid tyska universitet
undervisning i "Staatenkunde". Delvis på grund av att data saknades
handlade det i början om jämförande, vaga, verbala beskrivningar av
olika staters tillgångar, t.ex. territorium, befolkning, krigsmakt,
förvaltning och inkomster. Bättre underlag erhölls först under 1700talet, när bl.a. systematiska folkräkningar började genomföras.
Genom att formulera ett antal demografiska frågor införde köpmannen
John Graunt 1662 den kvantitativt och analytiskt inriktade politiska
aritmetiken. Termen myntades av William Petty. Graunt
sammanställde också en lista över de vanligaste dödsorsakerna i

London och gav en grov uppskattning av dess folkmängd. Den första
livslängdstabellen upprättades av Edmond Halley 1693 på basis av
data från Breslau. Den kom till användning inom den begynnande
livförsäkringsverksamheten. I sitt stora verk Göttliche Ordnung (1741)
förundrades den tyske fältpredikanten J.P. Süssmilch (1707–67) över
stabiliteten i en mängd olika kvoter, döda/döpta, pojkar/flickor etc.,
och tolkade den som ett verk av Guds försyn. Det blev senare klart att
stabiliteten är en konsekvens av sannolikhetslärans stora talens lag,
framlagd av Jakob Bernoulli och publicerad postumt 1713. Termen
statistik myntades år 1749 av juristen Gottfried Achenwall. Statistik
var beskrivningen av de egenskaper hos ett land som påverkade dess
välstånd. Först genom Achenwalls elev August von Schlözer (1735–
1809), influerad av P.W. Wargentin, fick den tyska statistiken en mer
kvantitativ inriktning.
Under senare delen av 1700-talet kom fördelningar för mätfel att bli
intressanta för bl.a. Laplace i samband med ansträngningar att via
mätdata bestämma banparametrar för himlakroppar.
Normalfördelningen blev fast etablerad som mätfelsfördelning via
resultat av Gauss 1809 och Laplaces därpå följande härledning av
centrala gränsvärdessatsen. En konsekvens blev
minstakvadratmetoden som skattningsmetod. Delvis använde både
Laplace och Gauss bayesianska resonemang, dvs. de gav parametrarna
sannolikhetsfördelningar på förhand och nyttjade en formel först
funnen av Thomas Bayes. Senare utgick både Gauss och Laplace från
ett frekvensinriktat synsätt. Gauss senare teori, i vilken liten varians på
skattningar betonades och normalfördelningen inte var central, står sig
än i dag men fick länge bara användning i mätfelssammanhang.

Statistiska centralbyråer inrättades i flera europeiska länder i början av
1800-talet. I det stora verket Physique Sociale (1835) presenterade
Adolphe Quételet, influerad av Laplace, en flora av sociala och
antropologiska data från olika länder och tolkade dem i lätt kausal
riktning, ibland överdrivet. Exempelvis kopplade han sinnessjukdom
till bergsboende. Han använde sig av normalfördelningen för att
beskriva variation av kroppsmått (längd, bröstvidd etc.). Quételets idé
att en samhällsvetenskap kunde byggas upp på basis av statistiska
observationer fick stort genomslag. Den första internationella
statistikkonferensen 1853 i Bryssel initierades av Quételet.
Under 1800-talet blev statistisk bevisföring intressant inom medicinen.
År 1849 lade exempelvis polsk-österrikaren Joseph Dietl fram resultat
från ett jämförande försök att bota lunginflammation med två
etablerade behandlingar och ingen behandling alls. Resultatet – att
ingen behandling alls var bäst – bidrog till humoralpatologins
sammanbrott. Statistisk argumentering användes också av bl.a.
Florence Nightingale. Även inom en mängd andra vetenskaper, såsom
psykologi, började man samla försöksdata under senare hälften av
1800-talet.
Modern metodutveckling inleddes i Storbritannien på 1880-talet i
efterdyningarna av utvecklingsläran. Fördelningar för biologiska
variabler och samband mellan sådana blev intressanta.
Regressionsanalys (starkt kopplad till minstakvadratmetoden) började
användas av Francis Galton på biologiska data. Han införde också
begreppet korrelation. Karl Pearson, pionjär inom matematisk statistik,
introducerade runt sekelskiftet 1900 ett brett system av
sannolikhetsfördelningar samt chitvå-testet för att pröva anpassning.
Tidskriften Biometrika startades av Pearson m.fl. 1901.

Som den teoretiska statistikens fader framträdde under 1920-talet R.A.
Fisher, då verksam på Rothamsteds jordbruksförsöksstation. Han
framlade 1922 början på en allmän skattningsteori baserad på ett
frekvensinriktat synsätt och introducerade senare också statistisk
försöksplanering och variansanalys. Jerzy Neyman och Egon Pearson
följde efter med introduktionen av konfidensintervall och en allmän
hypotesprövningsteori i början på 1930-talet. En uppsats av Neyman
gjorde också att lottning slog igenom som representativ urvalsmetod
vid undersökning av stora populationer. Enligt denna metod började
t.ex. opinions- och marknadsundersökningar genomföras. Föregångare
saknade ingen av de tre, men tiden var nu mogen.
Metodutvecklingen tog nu fart i framför allt Storbritannien och USA
och har alltsedan dess accelererat. Under andra världskriget
engagerades brittiska och amerikanska matematiker och statistiker
framgångsrikt i krigsansträngningarna, vilket bl.a. ledde till att
kvalitetskontroll enligt samplingmetoder fick genomslag inom
industrin. Statistik kom även att uppfattas som en viktig ingrediens i
operationsanalys.
Just efter andra världskriget utkom Harald Cramérs Mathematical
Methods of Statistics, som var den första bok där statistik och
sannolikhetslära förenades. Abraham Wald framlade strax före sin död
1950 en allmän beslutsteori. Perioden därefter präglades av en starkt
ökad matematisering och modellutveckling, ständigt nya
användningsområden, ofta tekniska sådana, och datorernas intåg.
Notabelt är också att bayesiansk metodik återkom och att
datafilosofiska och datastrategiska frågor åter ställdes. Explorativ
dataanalys (EDA) infördes av J.W. Tukey (1915–2000) under 1960talet.

Redan 1885 grundades International Statistical Institute (ISI). ISI var
ursprungligen mest inriktat på officiell statistik, men intressefältet har
senare breddats. I ISI ingår den 1975 bildade organisationen Bernoulli
Society for Mathematical Statistics and Probability. År 1947 bildades
Biometric Society, som söker främja användning av statistiska metoder
inom biologi och medicin.

* SCB Statistiska Centralbyrån
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Obk 	
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Obn 	
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Ocf 	
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Ocl 	
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Från http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf:

Demokrati.
Från Nationalencyklopedin 12 dec 2011:

Demokrati´ (grekiska dēmokrati´a 'folkvälde', av demo- och
efterleden -krati´a '-välde', av krate´ō 'härska') har den språkliga
betydelsen folkmakt eller folkstyre. Vad detta skall innebära råder det
delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra
samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring.
Demokratins mångfald
Ordet demokrati används för att beteckna företeelser på många
områden och nivåer av samhället, och det saknas ett strikt och entydigt
språkbruk. Man talar t.ex. om ekonomisk demokrati, beslutsdemokrati
och demokrati som livsform. Beslutsdemokratin omfattar politisk
beslutsdemokrati och organisationsdemokrati. Till
organisationsdemokratin räknas sådant som föreningsdemokratin och
företagsdemokrati etc.
Den politiska demokratin, som i dag framför allt tillämpas på
nationalstatens olika nivåer, kan bestå av en eller flera av de nämnda
demokratityperna kombinerade på olika sätt. Vi får därmed flera
varianter av politisk demokrati, t.ex. socialistisk, liberal eller
konservativ demokrati. Mångfalden är betydande, och det saknas en
enkel formel för vad politisk demokrati är och bör eller kan vara.
Dessutom formulerar nya politiska rörelser och forskningsinriktningar
fortgående nya demokratibegrepp – ofta i polemik med de äldre
begreppen – som vi måste ta ställning till. Under senare decennier har

vi t.ex. kunnat notera tillkomsten av sådant som feministisk
demokratiteori och ekologisk demokrati.
På en punkt kan man yttra sig med viss säkerhet. Det råder nämligen
relativt stor enighet om att den politiska demokratin i främsta rummet
är en styrelseform för staten, dvs. en politisk beslutsdemokrati som
skall ombesörja samhällets gemensamma angelägenheter. Utgångspunkten för valet av detta demokratibegrepp är den språkliga betydelsen av det grekiska ordet för demokrati, nämligen folkmakt.
Då den faktiska demokratin hela tiden förändrar sig kommer förändringsaspekten att bli central vid analysen av den politiska demokratin.
Det är uppenbart att demokratin bytt skepnad vid åtskilliga tillfällen.
Tre stora transformationer till och av politisk demokrati har särskilt
uppmärksammats:
Den första transformationen skedde i den grekiska stadsstaten ca 500
år f.Kr. Resultatet blev en direktdemokrati som tillät de vuxna manliga
medborgarna att medverka i folkförsamlingens beslut, medan kvinnor,
invandrare och slavar inte fick delta.
Den andra transformationen resulterade i den representativa demokratin, där medborgare (länge bara de vuxna männen) valde de
styrande som genom majoritetsbeslut bestämde politikens innehåll.
Den representativa demokratin utvecklades huvudsakligen från slutet
av 1700-talet i Europa och Nordamerika och är numera den dominerande formen för politisk beslutsdemokrati. I dag räknas mer än
hälften av världens länder som demokratier. Som allmänt politiskt
honnörsord är demokrati numera knappast ifrågasatt, utan de flesta
hävdar att de är demokrater.

En tredje transformation håller på att ske med utvecklingen av
övernationella system av typ Europeiska unionen (EU). Eftersom vi
befinner oss mitt i denna förändring är det svårt att förstå vad som
egentligen pågår. Utformningen av den demokratin beror på hur själva
systemen där demokratin skall verka kommer att konstrueras.
Antingen kan vi av EU förvänta oss något som liknar den representativa demokratin i federala system, eller når vi fram till någon helt ny
konstruktion.
Den politiska demokrati som förekommer i västsamhället brukar kallas
liberal demokrati och har vid sidan av den nödvändiga folkmakten
vissa konstitutionella arrangemang som fri- och rättigheter, rättssäkerhet, maktdelning osv. Rättigheter som yttrandefrihet och organisationsfrihet uppfattas i detta samhälle som en nödvändig förutsättning för att
folkmakten skall få genomslag.
Historiskt innebar tillkomsten av de liberala demokratierna att man till
den rättsstat som redan fanns fogade den representativa demokratin
med sådant som allmän rösträtt och majoritetsbeslut. Man kan urskilja
en viktig skiljelinje i den liberala demokratins idéer mellan folkmaktsdelen, som tenderar att betona jämlikhet, och den konstitutionella
delen som framhåller frihet.
Det finns även stater, numera främst i tredje världen, som snarast bör
uppfattas som icke-liberala, dvs. de har allmänna val och majoritetsbeslut men saknar västdemokratins konstitutionella tradition.
Effekten blir inte sällan att de demokratiskt valda regeringarna i
sådana stater rutinmässigt ignorerar de konstitutionella begränsningarna av sin makt och därmed berövar sina medborgare deras
grundläggande fri- och rättigheter.

Folkmaktsdelen av den politiska demokratin kan utformas på olika
sätt. I den oerhört omfattande diskussionen om demokrati kan man
särskilja ett antal dimensioner som spelar en stor roll som utgångspunkt för den praktiska organiseringen av den politiska demokratin.
En viktig dimension går från direkt demokrati, i vilken samtliga
medborgare tillsammans fattar de politiska besluten (i den moderna
staten nästan enbart i form av folkomröstningar), till indirekt eller
representativ demokrati, där medborgarna väljer sina representanter
som sedan fattar de politiska besluten.
En dimension som delvis är parallell med direkt-indirekt demokrati är
den mellan massdemokrati, som förutsätter utbrett politiskt deltagande
i politikens alla faser, och elitdemokrati, i vilken de valda ensamma
svarar för politiken, medan medborgarna passivt inväntar nästa
valtillfälle, vid vilket de genom valet kan uttrycka sina meningar.
En särskild dimension utgör skillnaden mellan processdemokrati, vid
vilken procedurerna för den demokratiska maktutövningen fokuseras,
och substansdemokrati, där innehållet i de beslut som de demokratiska
processerna åstadkommer är det centrala. I den liberala demokratin
markeras procedurernas betydelse. Herbert Tingsten såg t.ex. demokratin som en överideologi som föreskrev procedurer runt vilka olika
politiska läger kunde samlas trots substantiella motsättningar.
En i demokratidiskussionen mycket aktuell dimension skiljer på
gemenskapsdemokrati, där medborgarnas gemensamma ansvar för
samhället – och då inte minst de svagaste medlemmarna – betonas,
och individualismdemokrati, som istället ser individens rätt att få
fullfölja sin självvalda livsplan som det väsentliga.

Folkets makt över det politiska beslutsfattandet anses i de flesta
demokratidoktriner vara ett absolut nödvändigt inslag i den politiska
demokratin. Ibland ställs ytterligare krav (som konstitutionalismen i
den liberala demokratin). Socialistiska demokratidoktriner brukar
sålunda med stor kraft hävda att det måste föreligga ekonomisk demokrati, dvs. att den ekonomiska fördelningen i samhället är någorlunda
jämn (t.ex. genom att folket har kontroll över produktionsmedlen), för
att den politiska beslutsdemokratin skall fungera i praktiken.
Det förekommer också att man förutsätter att samhället skall präglas
av det som brukar kallas demokrati som livsform. Med detta avses ett
sätt att leva tillsammans som karakteriseras av värden som jämlikhet
och frihet samt förståelse, solidaritet, tolerans, tillit och ömsesidig
respekt.
Det har också hävdats att en fungerande politisk demokrati bygger på
att beslutsdemokrati tillämpas i alla delar av samhället, som företag,
föreningar, skolan osv. En av tankarna bakom detta synsätt är att
medborgarna lär sig demokrati i en trängre krets, vilket så småningom
kommer den politiska demokratin tillgodo.
Presentationer av egenskaper hos den liberala demokratin görs ofta
genom uppräkning av ett antal viktiga institutioner och kan se ut på
följande sätt: – Frihet att bilda och gå med i organisationer –
Yttrandefrihet – Rätt att rösta – Valbarhet till offentliga uppdrag – Rätt
för politiska ledare att konkurrera om stöd – Rätt för politiska ledare
att konkurrera om röster – Alternativa informationskällor – Fria och
rättvisa val (öppna, ärligt genomförda, en person – en röst) som avgör
vem skall ha förtroendeposterna – Institutioner för att göra den
offentliga politiken beroende av röster och andra uttryck för
preferenser.

Demokratidiskussionen är i allmänhet starkt fokuserad på de processer
som leder fram till de politiska besluten. Implementeringen av
besluten behandlas däremot sällan. Förklaringen till detta är att när den
representativa demokratins fundament en gång utformades var den
offentliga verksamheten av obetydlig omfattning, varför det inte fanns
någon anledning att speciellt uppmärksamma den offentliga
förvaltningen. Men negligeringen av förvaltningen medför problem för
demokratidiskussionen i välfärdsstaten, där förvaltningen intar en
central position i politiken. Om man vill förstå den moderna
demokratins problem måste man därför beakta den offentliga
förvaltningen.
Demokratin under antiken
Demokrati som benämning på en styrelseform uppkom tidigast i
Grekland, i slutet av 500-talet f.Kr. Den innebar för grekerna att samtliga vuxna manliga medborgare hade inflytande över stadens styrelse.
Undantagna var alltid kvinnor, i staden bofasta utlänningar samt
slavar. Det antika demokratibegreppet skiljer sig alltså på flera sätt från
vårt, också genom att den antika demokratin var direkt, aldrig representativ, och endast mycket sällan inbegrep tendenser till politiska
partier. I Grekland definierades demokrati inte minst av sin motsats,
oligarki (fåvälde), vilken innebar att endast en mindre grupp hade fulla
medborgerliga rättigheter. Den form av radikal demokrati som praktiserades var möjlig endast genom att de grekiska stadsstaterna var
territoriellt och befolkningsmässigt mycket små enheter.
Den grekiska demokrati vi känner bäst är Athens. Detta innebär dock
inte att Athen var den enda demokratin; det var en vida spridd
styrelseform. Källorna från övriga stater är dock så bristfälliga att vi är
helt hänvisade till Athen under 400- och 300-talen f.Kr. som exempel.

Athens demokrati utvecklades under ca 150 år från en aristokrati, där
det politiska beslutandet dominerades av adliga släkter och deras
överhuvuden, som fungerade som arkonter, statens högsta ämbetsmän.
Den första förändringen genomdrevs av Solon (arkont 594/593), som
bröt upp den bördsmässiga indelningen genom att i stället indela
befolkningen i fyra förmögenhetsklasser, grundade på produktion av
jordbruksvaror. Bakgrunden var troligen genomförandet av ett nytt
stridssätt, hoplittaktiken, som baserade sig på en tungt beväpnad
medborgararmé. När medborgarna förväntades försvara sin stat
tillsammans kunde de inte längre stängas ute från dess politiska
beslutsfattande. Indelningen efter förmögenhet skedde utifrån kravet
att soldaten måste bekosta sin relativt dyrbara rustning – grundtanken
var alltså ett politiskt inflytande i relation till individens bidrag till
försvaret. Medan alla medborgare hade tillträde till folkförsamlingen
var endast medlemmar av de högsta förmögenhetsklasserna valbara till
styrande ämbeten.
Utvecklingen avstannade sedan under en period av ca 50 år, då Athen
styrdes av tyranner. En radikal demokratisering genomfördes efter
fördrivandet av tyrannerna (507 f.Kr.). Dessa Kleisthenes reformer
kom att kompletteras under 400-talet, men utgjorde basen för demokratin. Grunden var en ny indelning av medborgarna efter boendeort,
ursprungligen i 100 demer, ett antal som sedermera genom delning
ökade betydligt. Dessa ingick i 30 trittyer, 10 vid kusten, 10 i inlandet
och 10 i Athen självt. De kombinerades slutligen till 10 fyler.
Tillhörigheten till en dem var basen för medborgarskapet, vilket redan
451/450 begränsades till att gälla enbart den vars bägge föräldrar var
medborgare. Genom den nämnda indelningen fick man tillgång till
statens styre via framför allt fyra inrättningar: folkförsamlingen, rådet,
domstolarna och ämbetena.

I folkförsamlingen (ekklesia) hade alla manliga medborgare över 20 år
rösträtt (genom handuppräckning); dock krävdes 6 000 närvarande för
beslutsmässighet. Församlingen debatterade normalt förslag som
framlagts av rådet (boule). Besluten formulerades som permanenta
lagar eller mera tillfälliga dekret. Rådet bestod av 500 personer, 50
från varje fyle, som tjänstgjorde tillsammans under ett år. Varje fylegrupp tjänstgjorde dessutom som prytaner (prytaneis), dvs. förberedande kommitté, under en tiondel av året. Folkdomstolen (heliaia)
med 6 000 ledamöter, uppdelade i mindre grupper, utgjorde ett politiskt forum, eftersom man där kunde anklaga ämbetsmän för maktmissbruk etc.
Ämbetena löpte på ett år, och man var valbar först då man fyllt 30 år.
De viktigaste ämbetsmännen var de nio arkonterna och de tio
strategerna (militära befälhavare).
Den athenska demokratin var radikal i så måtto att uttagningen till
rådet, domstolarna och ämbetena (utom strategämbetet) skedde genom
lottning bland de kandidater som anmält sig. Detta, tillsammans med
principen att man inte kunde fungera på någon post under mer än ett
år, skulle förhindra uppkomsten av en grupp renodlade politiker.
Samtidigt kom ändå statens ledning periodvis att domineras av vissa
inflytelserika personer (t.ex. Perikles, Kleon, Demosthenes). Detta
berodde framför allt på den politiska processens muntliga karaktär; en
skicklig och tränad talare hade de största möjligheterna att påverka de
olika församlingarna, och benämningen "talare" (retor, pejorativt
demagog) kom från slutet av 400-talet f.Kr. att motsvara vår
"politiker".
Källorna har bevarat hård kritik mot den radikala demokratin, framför
allt av Platon, men även av komediförfattare som Aristofanes.

Demokratins försvarare har inte efterlämnat motsvarande litterära spår,
men athenarnas inställning markeras tydligast av att de inte övergav
systemet utom under yttre tvång. De s.k. trettio tyrannerna, som
genomförde en revolution mot demokratin efter förlusten av kriget mot
Sparta 404 f.Kr., störtades efter endast ett år, och demokratin
återinfördes. Den avskaffades slutligen av makedonierna 322 f.Kr.
Även i det romerska statsskicket fanns demokratiska inslag, som dock
ständigt var försedda med begränsningar till förmån för den härskande
adeln. Folkets makt utövades i tre olika folkförsamlingar (jfr comitia).
De viktigaste, comitia centuriata och comitia tributa, hade
långtgående befogenheter men dominerades genom kollektivt röstande
oftast av tongivande grupper i samhället.
Demokratins utveckling i nyare tid
I praktiken hade demokratiska drag funnits redan i de "urgermanska"
bondesamhällena, på vilkas ting dock endast de fria bönderna fattade
besluten. Efter hand differentierades bondesamhället i ett ståndssamhälle, vars indelning återspeglades i de representativa församlingar
som rådgjorde och beslutade tillsammans med fursten, i Sverige adel,
präster, borgare och bönder, där bönderna var bärare av den gamla
styrelsetraditionen. I den parlamentariska demokratins föregångsland,
England, samlades den världsliga och andliga aristokratin i överhuset,
medan de ofrälse hänvisades till underhuset, som länge dominerades
av aristokratin men tidigt hade också demokratiska inslag.
Reformationen innebar inga omedelbara demokratiska framsteg i
flertalet länder där den segrade; den uppmuntrades eller genomfördes i
regel uppifrån, för att stärka furstemakten. I länder där icke-katolska
samfund befann sig i minoritet och förtrycktes av en katolsk

kungamakt gjordes rätten till motstånd till en central punkt främst för
att hävda individens rätt till trosfrihet. Så gjorde de franska hugenotterna på 1500-talet.
I England ledde religiösa motsättningar till den puritanska revolutionen. Den kulminerade 1649 med Karl I:s avrättning. Åtgärden försvarades med hänvisning till idéer om folksuveränitet, samhällskontrakt, rätt till motstånd och "tyrannmord". Den enda i modern mening
demokratiska ansatsen företräddes av "levellers" (utjämnarnas) idéer
om en demokratisk, på jämlikhet grundad konstitutionell författning,
vilka dock undertrycktes. Den puritanska republiken avvecklades
1660, men redan 1689 fastslog engelsmännen, efter en oblodig statskupp, i "Bill of Rights" parlamentets överhöghet. Därefter utvecklades
den länge aristokratiskt dominerade parlamentarismen, utan revolutionära språng, under inflytande av en politisk-filosofisk debatt med starkt
genomslag både inom och utom Storbritannien (Bentham, Mill, Green
m.fl.). Författningen demokratiserades successivt genom ett antal
rösträttsreformer 1832–1928.
Vid sidan av Storbritannien har Sverige den äldsta obrutna författningsutvecklingen i Europa, under vilken kungamakten hela tiden,
med undantag för det karolinska enväldet 1680–1718 och det gustavianska enväldet 1789–1809, varit beroende av riksens ständer, riksdagen. Under frihetstiden utbildades ett parlamentariskt statsskick,
som aldrig blev demokratiskt men som aktualiserade demokratiska
idéer i den konstitutionella debatten. Den konstitutionella utvecklingen
mot demokrati skedde liksom i det övriga Europa successivt och
avslutades inte förrän vid slutet av första världskriget.
På kontinenten dominerade under 1700-talet alltjämt den enväldiga
kungamakten. Tiden präglades också av en starkare borgarklass och av

upplysningen. Båda bar på krafter som förberedde politiska förändringar. I Frankrike bidrog filosofer som Voltaire, Montesquieu och
Rousseau, under stark påverkan av brittiskt tänkande (särskilt Locke
och Hume), med rationalistisk kritik till att försvaga opinionens stöd
för enväldet. Samtidigt riktade fysiokraterna kritik mot tidens
feodalistisk-merkantilistiska ekonomiska system.
I Nordamerika påverkade dessa idéer den utveckling som ledde till
frigörelsekriget mot Storbritannien. Oavhängighetsförklaringen 1776
uppbars av folksuveränitetens princip. Den fastslog också alla
människors jämlikhet och oförytterliga rättigheter. Författningen av
1789 präglas såväl av principen om maktdelning mellan lagstiftande,
verkställande och dömande makt som av folksuveränitetens principer.
I dess rättighetskatalog fanns garantier för tros-, yttrande-, föreningsoch församlingsfrihet. USA:s författning har betecknats som de
demokratiska idéernas första seger i den europeiska civilisationens
historia (Alf Ross).
De franska revolutionerna, främst 1789 och 1848, innebar viktiga steg
i den europeiska demokratins utveckling. År 1789 antogs en rättighetsförklaring efter amerikansk modell, och två år senare genomdrevs
en konstitutionell författning, enligt vilken kungen avstod från
envåldsmakten. Efter monarkins avskaffande och Ludvig XVI:s
avrättning antogs 1793 en andra revolutionsförfattning, som var
renodlat demokratisk men aldrig tillämpades. Under trycket av
revolutionskrigen drevs Frankrike tillbaka till en ny monarki. När
Napoleon blev kejsare 1803 blev det dock inte av "Guds nåde" utan av
folkets, som "fransmännens kejsare". Efter Napoleon följde med 1814
års författning en konstitutionell monarki, baserad på aristokrati och
medelklass efter engelsk förebild. Författningen liberaliserades efter
julirevolutionen 1830. Först februarirevolutionen 1848 öppnade vägen

för en republikansk och demokratisk författning, som dock upphävdes
redan genom Napoleon III:s statskupp 1851 och andra kejsardömet
1852. Efter det militära nederlaget mot Tyskland 1870 var Frankrike
1875 moget för den tredje republikens demokratiska författning.
Den franska utvecklingen fick stor betydelse för utvecklingen från
privilegiesamhälle till demokrati i det övriga Europa. I Norden
påverkade 1814 års författning den norska Grundloven av samma år. I
Sverige tog grundlagsstiftarna 1809 intryck både av nationella
erfarenheter och av den internationella konstitutionella debatten. På
den europeiska kontinenten spred sig den franska revolutionens idéer
men hejdades av de många krigen mot Frankrike. Februarirevolutionen
1848 fick starka återverkningar i hela Europa. I Tyskland kunde dock
liberalismen inte lösa den nationella enhetsfrågan. Att den löstes av
Bismarck och ledde till upprättandet av det tysk-preussiska
kejsardömet hejdade den konstitutionella utvecklingen mot demokrati.
Under 1900-talet, särskilt efter första världskrigets slut, fullbordades
demokratiseringen genom att rösträtten i flertalet stater utsträcktes, till
slut också till kvinnor. Första världskriget innebar en framgång för
både demokratierna och den demokratiska statsformen. Demokratins
seger följdes dock snabbt av dess kris, i lågkonjunkturens och, i de
besegrade staterna, den nationella förödmjukelsens spår. I en rad
europeiska länder upprättades diktaturregimer, främst den kommunistiska diktaturen i Sovjetunionen, den fascistiska i Italien och den
nazistiska i Tyskland, men också i en rad andra stater i Syd- och
Östeuropa.
Andra världskriget ledde till nya genombrott för demokratin i de delar
som behärskades av västmakterna. Både Västtyskland och Italien fick
åter demokratiska författningar. I Östeuropa kvävdes däremot

demokratins möjligheter. Sovjetunionen införde inom området för sitt
inflytande författningar med kommunistiska styrelseprinciper. I
avkolonialiseringens spår företogs åtskilliga försök med demokratiska
författningar i de f.d. kolonierna. I stort sett misslyckades de;
enpartistater med diktaturpräglade författningar blev allt vanligare.
Det tredje historiska genombrottet för demokratiska idéer skedde
snabbt under hösten 1989, då alla de östeuropeiska länderna i
Warszawapakten, uppmuntrade av den nya perestrojka-politiken i
Sovjetunionen, avskaffade sina påtvingade kommunistiska system med
ambitionen att ersätta dessa med demokratiska värderingar och
politiska institutioner.
De nya demokratiska stater som följde på kommunismens fall uppvisar
mycket olika utvecklingsdrag. I många av dem har den politiska
demokratin mött stora svårigheter, vilket inte minst tillskrivs
avsaknaden av en rättsstatstradition.
I debatten om Europeiska unionen (EU) har fundamentala
demokratiproblem återigen aktualiserats. Man kan generellt säga att
det inte finns någon demokratiteori som omedelbart kan appliceras på
den nya situationen. Påståendet gäller för såväl demokrati på europeisk
nivå som demokrati inom nationalstater med övernationell bindning.
Man brukar tala om ett demokratiskt underskott i den nuvarande EUkonstruktionen eftersom endast parlamentet är folkvalt och kan ställas
till ansvar i allmänna val. Europeiska unionens råd (Ministerrådet) kan
stifta lagar men är inte ansvarigt inför någon väljarkår.
Bedömningarna av demokratin och EU har samband med huruvida
man uppfattar EU som något till vilket nationalstaten avstår sin

suveränitet eller som något till vilket vissa uppgifter delegerats. Om
man uppfattar EU som en blivande federation mellan nationalstater
behöver inte de demokratiska problemen avvika mycket från dem som
föreligger i federala stater som USA eller Tyskland. Väljer man andra
nivåer för mellanstatlig samverkan inom ramen för EU kan det krävas
nya konstruktioner som tillgodoser de demokratiska krav som kan
ställas ur nationalstatens synvinkel, beträffande både demokratin inom
Europeiska unionen och den nationella demokratin.

Birgitta Ohlsson
EU-minister
Statsrådsberedningen
"EU ska vara en vakthund för mänskliga rättigheter, i Europa och
övriga världen. Mindre än hälften av jordens befolkning lever i stater
där de får tycka, tänka och tro fritt. Unionen måste vara en stark och
modig röst för frihet, demokrati och rättsstatens principer."

Ansvarsområden
EU-minister Birgitta Ohlsson ansvarar för att leda de horisontella EUfrågorna inom Regeringskansliet.
	

 •	

 Horisontella EU-frågor
Bland de horisontella EU-frågorna hör bland annat EU:s
fördrag, översynen av EU:s långtidsbudget och övergripande
EU-rättsliga frågor.
	

 •	

 EU:s Östersjöstrategi
EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under det svenska
ordförandeskapet hösten 2009. Arbetet med att genomföra
strategin har nu påbörjats. Regeringens vision är att EU:s
Östersjöstrategi ska bidra till en förbättrad havsmiljö, stark och
hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad
gränsöverskridande brottslighet. Östersjöregionen ska vara en
föregångsregion för hela EU.
	

 •	

 EU:s tillväxtstrategi EU2020
EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, tidigare kallad
Lissabonstrategin, kallas nu för EU 2020-strategin.
	

 •	

 Möten i rådet för allmänna frågor
I konstellationen för allmänna frågor representeras vissa

	

 •	


	


•	


medlemsstater av sina utrikesministrar, andra har särskilda
ministrar med ansvar för EU-frågor.
Rådet för allmänna frågor ansvarar för att förbereda och följa
upp Europeiska rådets möten, de så kallade toppmötena,
liksom för att säkerställa samstämmighet och samordning
mellan de olika rådskonstellationernas arbete. Till de allmänna
frågorna räknas även öppenhet och insyn i institutionernas
arbete.

Birgitta Ohlsson är även konsumentminister och
demokratiminister.

	

 •	

 Demokratifrågor
Målsättningen med demokratipolitiken är att värna och
fördjupa den svenska demokratin. Individens möjligheter till
inflytande ska förstärkas och de mänskliga rättigheterna
respekteras.
	

 •	


Konsumentfrågor
Konsumentpolitiken omfattar frågor om konsumenternas makt
och möjlighet att göra aktiva val på marknaden samt erbjuda
ett högt konsumentskydd. Konkret handlar det bland annat om
konsumentinformation, produktsäkerhet, miljömärkning,
marknadsföring och konsumentorganisationer.

EU-frågor ingår i område 354
Demokratfrågor ingår i område 32
Konsumentfrågor ingår i område 645

Demokratipolitik
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Mål och budget för demokratipolitiken
Stärka demokratin
Värna demokratin

Demokratipolitiken handlar om medborgarnas inflytande och
delaktighet i samhället, demokrati och allmänna val, demokratins
utveckling och stöd till de politiska partierna.
Målet för demokratipolitiken är en levande demokrati där individens
möjligheter till inflytande är starka och de mänskliga rättigheterna
respekteras. Detta mål uppfylls framför allt genom att säkerställa
medborgarens möjligheter till insyn, inflytande och deltagande, genom
att motverka hot mot demokratin och genom att respektera de
mänskliga rättigheterna. Regeringens viktigaste uppgifter inom
området är därför att stärka och värna demokratin.
I en levande demokrati utgår makten från medborgarna och varje
individ har möjlighet att påverka de beslut som rör den egna vardagen.
Därför arbetar regeringen för att närheten till de politiska besluten ska
öka genom förbättrade möjligheter till aktivt deltagande och en god
social sammanhållning där individens rätt till självbestämmande inte
inskränks av andra individer.
Sverige måste respektera sina internationella åtaganden avseende de
mänskliga rättigheterna. Den svenska rättsordningen ska stå i
överensstämmelse med de internationella konventioner som Sverige
har anslutit sig till och dessa ska följas på alla samhällsnivåer.

Prioriterade områden inom
demokratipolitiken är:
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Åtgärder för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism
Val och valdeltagande
Förstärkta möjligheter till insyn, inflytande och deltagande i
den demokratiska processen
Vidgat inflytande med hjälp av e-verktyg
Demokratiforskning
Fortsatt systematiskt arbete för de mänskliga rättigheterna i
Sverige

* Valmyndigheten
Box 4210, 171 04 Solna
Tfn 08 - 635 69 00
Arbetsområde: Valmyndigheten har till uppgift att planera och
genomföra val och folkomröstningar.
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SW 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
Libris/SAB:
Q 	

 Ekonomi och näringsväsen (Del. Delar på 33, 63, 64-649,
	

651-659)
Qa 	

 Nationalekonomi och finansväsen
Qa(x)	

Nationalekonomiska etc lexikon
Qa:k 	

Nationalekonomins historia
Qa:oe Lagstiftning
Qaa 	

 Ekonomisk teori
Qab 	

 Ekonometri
Qac 	

 Konjunkturteori och konjunkturlära
Qad 	

 Ekonomiska förhållanden
Qae 	

 Penning- och bankväsen Till 657
Qaf 	

 Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
(DC, DK 33)

Nationalekonomi, samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett
samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska
åtgärder ger upphov till; studerar det ekonomiska livet i större skala.
När ett beslut innebär ett val mellan flera alternativ, och fördelar och
nackdelar måste vägas mot varandra, kan situationen analyseras med
nationalekonomiska metoder. Analysen kan appliceras både på
problem som har samband med marknader och prisbildning och
sådana fenomen som inte kan relateras till pengar.
Pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne har t.ex. tilldelats
forskare som med nationalekonomisk metod studerat politiska
processer (James Buchanan) respektive sociologiska fenomen kring
familjebildning och fertilitet (Gary Becker). Nationalekonomisk analys
kan också tillämpas på hushållningen med naturtillgångarna.
Vetenskapen karakteriseras mer av sin verktygslåda (analysinstrument)
än av på vilka områden dessa tillämpas. Nationalekonomerna använder
sig i allt högre grad av matematiska och statistiska metoder som
utvecklats inom andra vetenskaper. Fram till 1940-talet var analysen i
huvudsak verbal, men eftersom nationalekonomin i tilltagande
utsträckning studerar mycket komplicerade system, där många hushåll,
företag och andra organisationer interagerar på ett stort antal
marknader, utgör matematiken ofta den enda möjligheten att hantera
analysen.
Med hjälp av en matematiskt formulerad modell kan de slutsatser som
följer av antagandena beräknas. Om slutsatserna sedan ger en god
avbildning av verkligheten beror på hur rimliga antagandena är. Dessa

består dels av en stiliserad bild av det studerade fenomenet, dels av
vissa antaganden om de enskildas och organisationernas beteende.
Det är här det grundläggande postulatet om rationalitet kommer in.
Innebörden av rationaliteten är att beteendet medvetet eller omedvetet
är målinriktat. När nationalekonomerna beskriver ett företags beteende
utgår de från att företagen strävar efter att maximera en målfunktion
(t.ex. vinsten).
Vilka exakta antaganden om målfunktionen som görs beror på
antagandena i övrigt (t.ex. om ägarna har ett avgörande inflytande eller
om företagsledningen är relativt oberoende av ägarna). Modellen
konfronteras i nästa steg med empiriska fakta. Teorin och empirin
samspelar eftersom den teoretiska analysen ofta inte ger upphov till
entydiga slutsatser. När så är fallet kan de statistiska undersökningarna
klargöra vilken av olika möjliga teoretiska effekter som överväger.

Historik
Nationalekonomiskt tänkande förekom redan under antiken, men den
systematiska utvecklingen av teorin påbörjades under 1500- och 1600talen. Det innebär att nationalekonomin först utvecklades för att
besvara frågor som rörde de ekonomiska grunderna för staten och
finansieringen av de statliga aktiviteterna. Merkantilisterna utgick till
en början från att ekonomin behövde styras i olika avseenden för att
det bästa resultatet skulle uppnås.
En grundtanke i den opposition som så småningom växte fram mot de
merkantilistiska tankegångarna var att marknaderna har
självreglerande egenskaper som gör att staten inte behöver ingripa i

ekonomins funktionssätt. Dessa tankar systematiserades av Adam
Smith i "Wealth of Nations" från 1776, i vilken han utvecklade teorin
att alla de olika beslut som fattas av hushåll, företag och andra
organisationer samordnas via prisbildningen på marknaderna.
De ekonomiska fenomen som Smith analyserade är fortfarande
aktuella inom mikroekonomisk teori, som även tidigt applicerades på
teorin för internationell handel. Förutom Smith själv gjorde David
Ricardo och John Stuart Mill viktiga insatser på detta område. Dessa
tre är också de främsta namnen inom den klassiska skolan.
Den neoklassiska skolan – initierad av W. Stanley Jevons, Carl
Menger och Léon Walras – fick sitt genombrott på 1870-talet. Skolans
viktigaste insatser var en mer systematisk beskrivning av företagens
och hushållens beteende med utgångspunkt från antaganden om vinstrespektive nyttomaximering, utvecklingen av kapitalteorin samt
analysen av allmän jämvikt och välfärdsteorin.
Analysen av marknadsprisbildningen visade sig dock inte räcka till för
att förklara den allmänna prisnivåns bestämning. För detta ändamål
utvecklades penningteorin med bl.a. kvantitetsteorin, vilken förutsäger
ett positivt samband mellan penningmängd och prisnivå.
Det vetenskapliga genombrottet för fenomen som
konjunktursvängningar och arbetslöshet kom under 1930-talet. John
Maynard Keynes "The General Theory of Employment, Interest and
Money" från 1936 ledde nationalekonomerna till att studera situationer
där samordningen av de ekonomiska besluten fungerar illa. Därmed
föddes också makroekonomisk teori.
Årtiondena efter andra världskriget kom mikroteorin och den
keynesianska makroteorin att betraktas som komplementära. Om

staten genom sin konjunkturpolitik såg till att de stora aggregaten var i
jämvikt så skulle prisbildningen på de enskilda marknaderna i sin tur
skapa jämvikt på mikroplanet.
I slutet av 1960-talet kom denna syn på förhållandet mellan mikro- och
makroteorin att utsättas för allt mer kritik från ekonomernas sida. En
anledning var att den keynesianska makroteorin inte kunde förklara
den samtida ökningen av inflation och arbetslöshet runt 1970, en annan
var att makroteorin inte var systematiskt underbyggd av mikroteori.
Mycket av senare års forskning har varit ägnad att ge svar på dessa
frågor samt att ge en bättre mikroteoretisk grund för makroteorin.
Andra forskningsområden har varit bl.a. den offentliga sektorns
ekonomi (inklusive skattesystemets verkningar) samt analysen av
förväntningarnas betydelse för företagens och hushållens handlande.

34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

Oba 	

 Folkrätt
Ocb 	

 Statsrätt

SW 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.

Oe 	

 Rättsvetenskap
Oe(x)	

Juridiska lexikon
Oe(u)	

Lagar och lagförslag: allmänt
Oe:d 	

Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära
Oe:oaRättssociologi
Oe- 	

 Juridik: särskilda länder och områden
Oea 	

 Civilrätt
Oeb 	

 Straffrätt
Oek 	

 Processrätt
Oel 	

 Tryckfrihetsrätt
Oep 	

 Kriminologi och polisväsen
Oeq 	

 Kriminalvård
Oer 	

 Rättsfall
Oes 	

 Försvars- och krigslagstiftning
Oet 	

 Rättshistoria
Oeö 	

 Särskilda verksamheters juridik
(DC, DK 34)

Libris/SAB:
O(x) 	

Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon
O:bf 	

Samhälls- och rättsevetenskapliga institutioner
O:d 	

 Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och metodlära 	

O:k 	

 Samhälls- och rättsvetenskapens historia
O- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
O-a 	

 Europa: allmänt
O-b 	

 Norden: allmänt
O-c 	

 Sverige
O-d 	

 Övriga Norden
O-e 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
O-f 	

 Mellaneuropa
O-g 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
O-h 	

 Schweiz
O-i 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
O-j 	

 Frankrike och Monaco
O-k 	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
O-l 	

 Portugal
O-m 	

Östeuropa
O-n 	

 Balkanländerna
O-o 	

 Asien
O-p 	

 Afrika
O-q 	

 Amerika
O-r 	

 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
	

Mikronesien)
O-s 	

 Polarländerna

Kriminologi, polisväsen och kriminalvård ingår i 7952-7956

Lag och rätt
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Lagstiftning
Rättsväsendet
Brottmålsärenden
Internationellt rättsligt samarbete
Bekämpning av terrorism
Har inte undermenyer Europadomstolen

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Beatrice Ask Justitieminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Justitiedepartementet

Brottslighet, brottsoffer, polis, kriminalvård, brottsförebyggande
arbete, bekämpning av terrorism od som inte är juridiskt arbete i
domstolar ingår i område 7952-7956

Rättsväsendet
Med rättsväsendet menar man vanligtvis de myndigheter som ansvarar
för rättssäkerhet och rättstrygghet.
Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och
rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten
och att öka människors trygghet.
Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet
räknar man också de brottsförebyggande och utredande
myndigheterna, till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten, samt Kriminalvården, Rättsmedicinalverket
och Tullverket. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som knyter
an till rättsväsendet som till exempel Kronofogdemyndigheten.
Rättsväsendet
	

 •	

Har inte undermenyer Budget för rättsväsendet
	

 •	

Har inte undermenyer Myndigheter inom rättsväsendet
	

 •	

Har inte undermenyer Brottsförebyggande frågor
	

 •	

Har inte undermenyer Brottsoffer
	

 •	

Har inte undermenyer Civil krishantering
	

 •	

Har inte undermenyer Domstol
	

 •	

Har inte undermenyer Förslag till en samlad
ekobrottsbekämpning
	

 •	

 Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
	

 •	

 Kriminalvård
	

 •	

Har inte undermenyer Mobilisering mot grov organiserad
brottslighet
	

 •	

 Polis
	

 •	

Har inte undermenyer Rättsmedicin
	

 •	

Har inte undermenyer Rättsväsendets informationsförsörjning
	

 •	

 Unga lagöverträdare
	

 •	

 Åklagare

departementet tar emot, granskar och vidarebefordrar
framställningar till och från Sverige i ärenden om t.ex.
utlämning för brott och överförande av straffverkställighet.

Beatrice Ask
Justitieminister
Justitiedepartementet
"Sverige ska vara ett tryggt land för alla oavsett vem man är eller var
man bor. Brottsbekämpningen ska ske ur ett medborgarperspektiv.
Civilrätten ska vara tydlig och förutsebar. Människor ska känna att
rättsväsendet finns till för dem, att lagar är rimliga och relevanta och
att rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert."

Ansvarsområden
Justitieminister Beatrice Ask ansvarar för:

	

 •	

 Bekämpning av terrorism
Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, mot
det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot den
ekonomiska och sociala utvecklingen. Att bekämpa terrorism
kräver ett starkt samarbete över nationsgränserna och över
olika politikområden.

	

 •	

 Brottmålsärenden
Till brottmålsärendena som handläggs på Justitiedepartementet
hör exempelvis frågor om nåd och utvisning på grund av brott.

	

 •	

 Internationellt rättsligt samarbete
Det internationella rättsliga samarbetet innebär bl.a. att

	

 •	

 Lagstiftning
Lagstiftning bl.a. vad gäller grundlagarna, familjerätt, straffrätt,
upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.
	

 •	


Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och
massmedierna - tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens
och kommunernas verksamhet.

	

 •	

 Rättsväsendet
Frågor som rör polis, åklagare, domstol, kriminalvård,
brottsoffer, brottsförebyggande arbete och rättsmedicin.

	

 •	

 Rättsliga och inrikes frågor i EU
I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar
man bl.a. frågor som rör polissamarbete och samarbete mot
terrorism, straffrättsligt samarbete och civilrättsliga frågor.

	

 •	

 Öppenheten inom EU
EU:s öppenhetsförordning kan beskrivas som en motsvarighet
till de svenska reglerna om allmänhetens tillgång till
handlingar i tryckfrihetsförordningen.

Om Justitiedepartementet

Justitiedepartementets ansvarsområden

Ansvarsområden
	

 •	

 Bekämpning av terrorism
	

 •	

 Brottmålsärenden
	

 •	

 Demokratipolitik
	

 •	

 Internationellt rättsligt samarbete
	

 •	

 Konsumentpolitik
	

 •	

 Lagstiftning
	

 •	

 Migrations- och asylpolitik
	

 •	

 Offentlighetsprincipen
	

 •	

 Rättsväsendet
	

 •	

 Rättsliga och inrikes frågor i EU
	

 •	

 Öppenheten inom EU

Justitiedepartementet ansvarar i Regeringskansliet för bland annat
polisväsendet, åklagarväsendet, domstolsväsendet och kriminalvården.
Departementet ansvarar också för frågor som rör migration. Även
lagstiftningen inom områdena för statsrätten och den allmänna
förvaltningsrätten, civilrätten, processrätten samt straffrätten faller
inom Justitiedepartementets ansvarsområde.

Justitiedepartementet

	

 •	

 Brottmålsärenden

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer Budget
Har inte undermenyer Kommittéer
Har inte undermenyer Myndigheter
Arbetet i EU
Har inte undermenyer Kalendarium
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Beatrice Ask Justitieminister
Tobias Billström Migrationsminister

	

 •	

 Bekämpning av terrorism
Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, mot
det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot den
ekonomiska och sociala utvecklingen. Att bekämpa terrorism
kräver ett starkt samarbete över nationsgränserna och över
olika politikområden.
Nationella brottmålsärenden som handläggs på
Justitiedepartementet är exempelvis frågor om nåd och
utvisning på grund av brott.

	

 •	

 Demokratipolitik
Frågor som rör demokrati.

	

 •	

 Internationellt rättsligt samarbete
En del av Justitiedepartementets internationella rättsliga
samarbete innebär att departementet tar emot, granskar och
vidarebefordrar framställningar till och från Sverige i ärenden
om exempelvis utlämning för brott och överförande av
straffverkställighet.

	

 •	

 Konsumentpolitik
Frågor som rör konsumentskydd, som lagstiftning och hur
lagstiftningen efterlevs.

	

 •	

 Lagstiftning
Lagstiftning bland annat vad gäller grundlagarna, familjerätt,
straffrätt, upphovsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt.

	

 •	

 Migrations- och asylpolitik
Migrationspolitiken omfattar flykting- och invandringspolitik
samt återvändande och stöd för återvandring.

	

 •	

 Offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och
massmedierna - tidningar, radio och TV - ska ha insyn i statens
och kommunernas verksamhet.

	

 •	

 Rättsväsendet
Frågor som rör polis, åklagare, domstol, kriminalvård,
brottsoffer, brottsförebyggande arbete och rättsmedicin.

	

 •	

 Rättsliga och inrikes frågor i EU
I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar
man bland annat frågor som rör polissamarbete och samarbete
mot terrorism, migrations- och asylfrågor, straffrättsligt
samarbete och civilrättsliga frågor.

	

 •	

 Öppenheten inom EU
EU:s öppenhetsförordning kan beskrivas som en motsvarighet
till de svenska reglerna om allmänhetens tillgång till
handlingar i tryckfrihetsförordningen.

Myndigheter. Justitiedepartementet
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedanstående
myndigheter och nämnder ligger under Justitiedepartementets
ansvarsområde.

	

 •	

 Allmänna reklamationsnämnden
(ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon 08 - 508 860 00
Prövar opartiskt - och utan avgift för parterna konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument
som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara,
tjänst eller annan nyttighet.

	

 •	

 Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon 08 - 401 87 00
Främjar brottsförebyggande arbete och ansvarar för officiell
statistik för rättsväsendet.

	

 •	

 Brottsoffermyndigheten (BrOM)
Box 470, 901 09 Umeå

Telefon 090 - 70 82 00
Prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur
brottsofferfonden.

	

 •	

 Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon 08 - 657 61 00
Ska skapa förutsättningar för att behandlingen av
personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas
personliga integritet.

	

 •	

 Domstolsverket (DV)
551 81 Jönköping
Telefon 036 - 15 53 00
Central förvaltningsmyndighet för de allmänna domstolarna, de
allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna,
hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.

	

 •	

 Ekobrottsmyndigheten (EBM)
Box 820, 101 36 Stockholm
Telefon 08 - 762 00 00
Åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk
brottslighet.

	

 •	

 Fastighetsmäklarnämnden
Box 17174, 104 62 Stockholm
Telefon 08 - 555 524 60
Registrerar fastighetsmäklare och utövar tillsyn över dessa
samt informerar om god fastighetsmäklarsed.

	

 •	

 Gentekniknämnden
Box 1380, 171 27 Stockholm
Telefon 08 - 508 846 30
Ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar
och säker användning av gentekniken.

	

 •	

 Justitiekanslern (JK)
Box 2308, 103 17 Stockholm
Telefon 08 - 405 10 00
Har tillsyn över dem som utövar offentlig verksamhet, bevakar
statens rätt och tillhandagår regeringen med råd och
utredningar i juridiska frågor.

	

 •	

 Konsumentverket
Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon 0771 - 42 33 00
Tar tillvara konsumenternas intressen i Sverige och inom EU.
På Konsumentverkets webbplats finns råd och information till
konsumenter men myndigheten har inte möjlighet att ge
personlig rådgivning.

	

 •	

 Kriminalvården
601 80 Norrköping
Telefon 077 - 22 80 800
Verkställer straff och ansvarar för personer misstänkta för brott
i tre verksamhetsgrenar - fängelse, frivård och häkte.

	

 •	

 Marknadsdomstolen
Box 2217, 103 15 Stockholm
Telefon 08 - 412 10 30
Avgör mål och ärenden enligt bland annat
marknadsföringslagen och konkurrenslagen.

	

 •	

 Migrationsverket
601 70 Norrköping
Telefon 0771 - 235 235
Ansvarar för tillstånd eller visum för besök, tillstånd för
bosättning i Sverige, asylprocessen (från ansökan till
uppehållstillstånd eller självmant återvändande),
medborgarskap och stöd för frivillig återvandring.

	

 •	

 Miljömärkning Sverige AB
118 80 Stockholm
Telefon 08 - 55 55 24 00
Sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier samt
kontrollera och utfärda licenser för Svanen och Blomman Nordens respektive EU:s officiella miljömärkning.

	

 •	

 Resegarantinämnden
Box 2218, 103 15 Stockholm
Telefon 08 - 700 08 00
Beslutar om hur stor ersättning resenärerna är berättigade till
när en paketresa har blivit inställd eller avbruten på grund av
researrangörers konkurs. Resegarantinämnden finns hos
Kammarkollegiet.

	

 •	

 Revisorsnämnden
Box 24014, 104 50 Stockholm
Telefon 08 - 783 18 70
Beslutar om godkännande och auktorisation av revisorer samt
registrering av revisionsbolag och utövar tillsyn över dessa
revisorer och revisionsbolag.

	

 •	

 Rikspolisstyrelsen (RPS)
Box 12256, 102 26 Stockholm
Telefon 08 - 401 90 00
Central förvaltningsmyndighet för polisväsendet samt
chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska laboratorium. Till
Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen och en enhet för
ledning av polisverksamhet - Rikskriminalpolisen.

	

 •	

 Rättshjälpsmyndigheten
Box 853, 851 24 Sundsvall
Telefon 060 - 13 46 00
Handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

	

 •	

 Rättsmedicinalverket (RMV)
111 20 Stockholm
Telefon 08 - 441 76 00
Central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk, rättskemisk,
rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.

	

 •	

 Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden
Box 22523, 104 22 Stockholm
Telefon 08 - 617 98 00
Utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters
användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade
skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av
personuppgifter.

	

 •	

 Valmyndigheten
Box 4210, 171 04 Solna
Telefon 08 - 635 69 00
Har till uppgift att planera och genomföra val och
folkomröstningar.

	

 •	

 Åklagarmyndigheten
Box 5553, 114 85 Stockholm
Telefon 08 - 453 66 00
Leder förundersökningen av ett brott, beslutar om åtal ska
väckas och för talan i domstolen.

Till område 34 hör följande:

* Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm Tfn 08 - 657 61 00
Arbetsområde: Datainspektionen ska skapa förutsättningar för att
behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i
enskildas personliga integritet.
* Domstolsverket (DV)
551 81 Jönköping Tfn 036 - 15 53 00
Arbetsområde: Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för
de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna,
arrendenämnderna, hyresnämnderna och Rättshjälpsmyndigheten.
* Marknadsdomstolen
Box 2217, 103 15 Stockholm Tfn 08 - 412 10 30
Arbetsområde: avgör mål och ärenden enligt bland annat
marknadsföringslagen och konkurrenslagen.
* Rättshjälpsmyndigheten
Box 853, 851 24 Sundsvall Tfn 060 - 13 46 00 Arbetsområde:
handlägger vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen.
* Patent- och registreringsverket, PRV
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken,
personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00 E-post: prv@prv.se
* Patentombudsnämnden (Ganska ny)
Myndigheten hanterar auktorisation och tillsyn för patentombud.
Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och
ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över
patentombuden.
Box 46 851 02 Sundsvall Telefon 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

35 De demokratiskt valda församlingarnas
verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW

35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
. 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
. 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
. 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
. 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).

355-359 används ej tills vidare.
Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

351 Sveriges riksdag (och motsvarande
utomlands)

Från http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf sid 325:

SW . 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)

Sammanfattningsvis:

Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)
För det senaste se http://riksdagen.se/

Det socialdemokratiska partiet.

Ett reformistiskt socialdemokratiskt parti som ser den demokratiska
staten som det bästa redskapet för att förverkliga demokrati, jämlikhet
och rättvisa.
I folkhemsideologin ingår idén om jämlikhet och individuellt oberoende som grundläggande ideal. Målet är att frigöra arbetare och andra
som inte tillhör överklassen från inte bara fattigdom i rent ekonomiska
termer utan även allehanda förnedrande och förödmjukande former av
personligt beroende. Detta gäller såväl den gamla patriarkala familjen
som andra hierarkiska och patriarkala institutioner i det svenska samhället, från auktoritärt styrda företag till privata välgörenhetsorganisationer och toppstyrda kyrkor.
Målet är att skapa en välfärdsstat, ett nätverk av institutioner och
rättigheter som ökar jämlikhet och minskar såväl fysisk fattigdom och
sociala klassklyftor som kulturell misär och social stigmatisering.
Ingen medborgare ska vara beroende av familj eller välgörenhet,
utan staten ska garantera allas grundläggande rättigheter till
fundamentala nyttigheter som skolutbildning, sjukvård och
äldreomsorg. Alla svenska individer – män, kvinnor, äldre, barn, sjuka
och handikappade – ska med statens hjälp kunna leva oberoende liv i
trygghet och frihet.
Partiet befinner sig nu i opposition och behöver en skuggregering
som kan lägga fram en politik som är bra.

Förslag till socialdemokratisk
skuggregering.
Namnen är tagna från namnen i riksdagens mest närliggande utskott
och namnen är tagna i den ordning de har i utskotten. Det är alltså en
helt mekanisk uttagning utan tanke på lämplig kompetens. Urval av
namn får naturligtvis socialdemokraterna själva avgöra. Om man inte
kan hitta en lämplig person för en uppgift kan man låta två eller flera
hjälpas åt.
Socialdemokraterna har utnämnt nya gruppledare 23 feb 2012
Namnen i det följande är, utom namnen i ledningen, namnen enligt
socialdemokraternas förteckning över gruppledare i riksdagen (17 st),
ordförande eller vice ordförande, samt ytterligare några namn därefter
i utskotten (8 st).
Planering har fyra moment:
hur var det,
hur är det,
hur kan det bli,
hur bör det bli.
De frågorna bör ställas och besvaras i varje skuggministerområde.
För att kunna styra Sverige måste det finnas planeringar för Sverige,
och för att kunna göra det måste man först ha
- en världplanering för hela världen och
- en planering för Europa, eftersom vi är med i EU.
Världsplaneringen kan först inriktas på de stora: Kina, Indien, Japan,
Ryssland, USA, Brasilien och från Afrika t ex Sydafrika. Sedan får
man fortsätta med de mindre.
Det följande är efter ändringar 24 feb 2012. Demokratiministern
ändrad 30 sept 2012.

Ledning:
Statsminister	

	


Om Regeringskansliet
Statsrådsberedningen
Förvaltningsavdelningen

	


	


Område 353

Stefan Löfven

Socialdemokraterna Partiledare
Webbplats (E-post) stefan.lofven@riksdagen.se

Planeringsminister (ny)	

En lämplig samhällsbeskrivning och 	

en lämplig planeringsfilosofi.

Damberg, Mikael (S)
Socialdemokraterna	

 	

	

	

Stockholms län, plats 114
Telefon: 08-7864697
E-post: mikael.damberg@riksdagen.se
Ekonomisk-politisk talesperson

103-109, 11-19,
4, 40
70, 71, 7912, 7913
61, 64, 11-19

Magdalena Andersson
Presskontakt (E-post) magdalena.e.andersson@riksdagen.se

Informationssekreterare.
Gruppsekreterare

För Socialdemokraternas hemsida på
Internet och för information.
Emma Lennartsson ny gruppsekreterare.

Biståndsminister	

 	


Omvärlden:
Utrikesminister	

 	


7951

Andra namnet på utrikesutskottet

	


6520-6524

Utrikesdepartementet

FN-minister och Världsplaneringsminister (ny)	

Ahlin, Urban (S)
Socialdemokraterna	

 	

	

	

Västra Götalands läns östra, plats 44
Telefon: 08-7864723
E-post: urban.ahlin@riksdagen.se

Försvarsminister	

 	


	


	


Försvarsdepartementet

Hultqvist, Peter (S)
Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 105
Telefon: 08-7866259
E-post: peter.hultqvist@riksdagen.se

Hägg, Carina (S)
Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 178
Telefon: 08-7864809
E-post: carina.hagg@riksdagen.se

354, 91, 93-99
70, 71, 7912, 7913
61, 64, 11-19

6525-6529	


EU-minister och Europaplaneringsminister 	

 	

Granlund, Marie (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 12
Telefon: 08-7864751
E-post: marie.granlund@riksdagen.se

354

Demokrati:
Demokratiminister (ny)	


32, 31, 33

Välfärdssektor för individer och
sociala miljöer:

Med statistik och nationalekonomi
Från konstitutionsutskottet:
(Österberg, Sven-Erik (S) slutat 30/9 2012)

Utbildningsminister	


von Sydow, Björn (S)

Baylan, Ibrahim (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 25
Telefon: 08-7864210
E-post: bjorn.von.sydow@riksdagen.se

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 108
Telefon: 08-7864217
E-post: ibrahim.baylan@riksdagen.se

Justitieminister	

 	


	


34, 7952-7956

Justitiedepartementet
Civilminister	

 	

	

	

Civilutskottets verksamheter.
Kommuner och landsting.

	


7957

Utbildningsdepartementet

Socialminister	


	


	


7951, 61

Socialdepartementet

	


34, 6520-6524

Johansson, Morgan (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 155
Telefon: 08-7864291
E-post: morgan.johansson@riksdagen.se

Partisekreterare
För kontakter med kommunalpolitiker och partimedlemmar
Carin Jämtin

Hallengren, Lena (S)
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 254
Telefon: 08-7864783
E-post: lena.hallengren@riksdagen.se

Barn- och äldreminister	

Andra namnet i socialutskottet:

Engelhardt, Christer (S)
Socialdemokraterna
Gotlands län, plats 120
Telefon: 08-7865160
E-post: christer.engelhardt@riksdagen.se

7951

Socialförsäkringsminister	

 657
Eneroth, Tomas (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 292
Telefon: 08-7864387
E-post: tomas.eneroth@riksdagen.se

Jämställdhetsminister	

 	

Integrationsminister	

 	

Migrationsminister	

 	


Miljöminister	

	

7952-7956
7958
7958

Tredje namnet i socialutskottet:

Arleklo, Ann (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 184
Telefon: 08-7864595
E-post: ann.arleklo@riksdagen.se

	


	


	


	


Carlsson, Gunilla (S)	

 	

Socialdemokraterna	

 	

	

	

Göteborgs kommun, plats 261	

	

Telefon: 08-7865320
E-post: gunilla.c.carlsson@riksdagen.se

101, 102, 20, 73, 74,
75-77, 78, 791-793
7959, 80, 81, 92
61

71

Miljödepartementet
Första namnet i miljö-och jordbruksutskottet:

Ernkrans, Matilda (S)
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 233
Telefon: 08-7865042
E-post: matilda.ernkrans@riksdagen.se

Plan- och byggminister	

Bostadsminister	

 	

	

Palm, Veronica (S)

Kultur-och idrottsminister	

 70, 796-799
Kulturdepartementet	

 	


Välfärdssektor för fysiska
miljöer:

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 170
Telefon: 08-7865241
E-post: veronica.palm@riksdagen.se

71,72 62, 643, 647, 69

Materiell välfärdsservice:

Energiminister	


Arbetsmarknadsminister	

 658

Adolfsson Elgestam, Carina (S)

Arbetsmarknadsdepartementet

Johansson, Ylva (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 173
Telefon: 08-7864756
E-post: ylva.johansson@riksdagen.se

63

Landsbygdsdepartementet
Andra namnet i miljö-och jordbruksutskottet:

Löfstrand, Johan (S)
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 32
Telefon: 08-7864869
E-post: johan.lofstrand@riksdagen.se

Näringsdepartementet

Nilsson, Jennie (S)
Socialdemokraterna
Telefon: 08-7864508
E-post: jennie.nilsson@riksdagen.se

	


644

Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 293
Telefon: 08-7864359
E-post: carina.a.elgestam@riksdagen.se

	


653

	


654, 651

Tredje namnet i utrikesutskottet:

Härstedt, Kent (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 152
Telefon: 08-7865647
E-post: kent.harstedt@riksdagen.se

IT-minister	

 	

658, 62, 66-69

	


Andra namnet i näringsutskottet:

Handelsminister	

 	


Landsbygdsminister	

 	


Näringsminister	

 	


	


	


Andra namnet i trafikutskottet:

Green, Monica (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 43
Telefon: 08-7864736
E-post: monica.green@riksdagen.se

Infrastrukturminister	

 	

(Transporter)
Ygeman, Anders (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 81
Telefon: 08-7864806
E-post: anders.ygeman@riksdagen.se

656

Samhällsekonomi, pengar:
Finansminister	


	


	


657

Finansdepartementet

Olovsson, Fredrik (S)
Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 250
Telefon: 08-7864186
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se

Finansmarknadsminister	

 657
Andra namn i finansutskottet

Nilsson, Pia (S)
Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 199
Telefon: 08-7865276
E-post: pia.nilsson@riksdagen.se

Skatteminister (ny)	


	


Från skatteutskottet:

Jakobsson, Leif (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 13
Telefon: 08-7864836
E-post: leif.jakobsson@riksdagen.se

657

Förteckningen är hämtad från sidorna 302-308 i
Sven Wimnell 1 mars 2013:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Med ett klassifikationssystem för
verksamheter som förändrar världen.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
och de olika ministrarna är som i alliansregeringen, vars
verksamheter har redovisats så gott det går utan att det blivit för
vidlyftigt.
Alla verksamhetsområden är för enkelhets skull inte med i den
föregående sammanställningen. De som fattas får ingå bland de
andra.
Under planeringsministern står: “ En lämplig samhällsbeskrivning och
en lämplig planeringsfilosofi.” Det är naturligtvis de beskrivningar
som finns på sidorna 76-100 som avses.
e-postadresser till partiledaren och Magdalena Andersson kan vara av
den typ som gäller för riksdagsledamöter:
stefan.lofven@riksdagen.se
magdalena.e.andersson@riksdagen.se
Det kan vara lämpligt att skuggministrarna utformar socialdemokraternas politik för ministrarnas områden och redovisar det på
socialdemokraternas hemsida. Början bör ske nu för att få en
fullständig politik i god tid före valet 2014.
Hur var det, hur är det, hur kan det bli och hur bör det bli är
de frågor väljarna vill ha svar på.
För att lösa uppgifterna måste skuggministrarna gräva och
komma in på många av de 129 verksamhetsområdena som visats i
det föregående eftersom problemen hänger ihop.

Från SAP.se den 24 feb 2012:

“ S presenterar ny laguppställning
I dag har Socialdemokraternas riksdagsgrupp valt ny ekonomiskpolitisk talesperson, nya gruppledare för några av utskotten samt ny
gruppsekreterare. Magdalena Andersson blir ny ekonomisk-politisk
talesperson.
- Jag har valt att fokusera på jobbskapande politik och att hitta
personer som kan komplettera vårt lag. Magdalena Andersson har en
imponerande meritlista och det känns riktigt bra att rekrytera henne
som ekonomisk-politisk talesperson, sade Stefan Löfven.
Magdalena Andersson är nationalekonom och har en lång bakgrund i
regeringskansli och riksdag, bland annat som statssekreterare. Hon går
från en tjänst som överdirektör på Skatteverket.
Nya gruppledare
Mikael Damberg blir ny gruppledare i Riksdagen medan Berit
Högman blir vice gruppledare. Jennie Nilsson blir ny gruppledare i
Näringsutskottet, Ibrahim Baylan ny gruppledare i
Utbildningsutskottet, Fredrik Olovsson ny gruppledare i
Finansutskottet, Leif Jakobsson ny gruppledare i Skatteutskottet och
Gunilla Carlsson blir ny gruppledare i Kulturutskottet och Emma
Lennartsson valdes till ny gruppsekreterare.
CV Magdalena Andersson
CV Mikael Damberg.pdf
CV Fredrik Olovsson.pdf
För mer information:
Fredrik Kornebäck, presschef Socialdemokraterna, 070-246 65 03
Erik Nises, pressekreterare åt Stefan Löfven, 072-319 82 19
Sidan uppdaterades senast: 2012-02-23 14:48 “

Från SAP.se den 24 feb 2012:

Gruppledare. Nya 23 februari 2012
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Arbetsmarknadsutskottet
Från riksdagen 8 feb 2012

Ordförande
Tobé, Tomas (M)

Björck, Patrik (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 130
Telefon: 08-7865957
E-post: patrik.bjorck@riksdagen.se

Ahlberg, Ann-Christin (S)

Moderaterna
Gävleborgs län, plats 137
Telefon: 08-7865961
E-post: tomas.tobe@riksdagen.se.

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 302
Telefon: 08-7864398
E-post: ann-christin.ahlberg@riksdagen.se

Vice ordförande

Andersson, Johan (S)

Johansson, Ylva (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 173
Telefon: 08-7864756
E-post: ylva.johansson@riksdagen.se

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 148
Telefon: 08-7865315
E-post: johan.andersson@riksdagen.se

Suppleant......

Ledamot Socialdemokrater
Pärssinen, Raimo (S)
Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 23
Telefon: 08-7864745
E-post: raimo.parssinen@riksdagen.se.

Stenberg, Maria (S)
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 240
Telefon: 08-7865163
E-post: maria.stenberg@riksdagen.se.

Arbetsmarknadsutskottets frågor
Vilka insatser behövs för arbetslösa? Hur hög ska a-kassan vara och
vad ska det kosta att vara medlem? Hur motverkar vi diskriminering
och hur får vi ett mer jämställt arbetsliv? Det är frågor som ligger på
arbetsmarknadsutskottets bord. Anställningsskydd och annan arbetsrätt
hör också till utskottets ansvar.

Civilutskottet
Ordförande

Gunnarsson, Jonas (S)
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 163
Telefon: 08-7865743
E-post: jonas.gunnarsson@riksdagen.se

Palm, Veronica (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 170
Telefon: 08-7865241
E-post: veronica.palm@riksdagen.se

Vice ordförande
Ertsborn, Jan (FP)
Folkpartiet
Hallands län, plats 96
Telefon: 08-7864449
E-post: jan.ertsborn@riksdagen.se

Ledamot Sociademokrater

Bergstedt, Hannah (S)
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 313
Telefon: 08-7865769
E-post: hannah.bergstedt@riksdagen.se

Kerimo, Yilmaz (S)
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 85
Telefon: 08-7865478
E-post: yilmaz.kerimo@riksdagen.se.

Suppleant.....

Ohlsson, Carina (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 70
Telefon: 08-7864296
E-post: carina.ohlsson@riksdagen.se

Larsson, Hillevi (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 14
Telefon: 08-7864399
E-post: hillevi.larsson@riksdagen.se

Civilutskottets frågor
Vilka regler gäller vid äktenskap? Hur ser mina rättigheter ut som
konsument och vilka regler gäller för byggande och bostäder? Det här
är frågor som ligger på civilutskottets bord. Bestämmelser om
föräldrars skyldigheter, skadestånd och om olika företagsformer är
också frågor som civilutskottet behandlar.

Finansutskottet 24 feb 2012
Ordförande
Kinberg Batra, Anna (M)
Moderaterna
Stockholms län, plats 142
Telefon: 08-7864458
E-post: anna.kinberg.batra@riksdagen.se

Yazdanfar, Maryam (S)
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 143
Telefon: 08-7866421
E-post: maryam.yazdanfar@riksdagen.se

Suppleant....

Ledamot Socialdemokrater
Olovsson, Fredrik (S)
Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 250
Telefon: 08-7864186
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.se
Nilsson, Pia (S)
Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 199
Telefon: 08-7865276
E-post: pia.nilsson@riksdagen.se
Hellman, Jörgen (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 264
Telefon: 08-7864832
E-post: jorgen.hellman@riksdagen.se

Finansutskottets frågor
Hur mycket pengar ska staten lägga på olika områden? Vilken
ekonomisk-politisk inriktning ska det vara på samhällsekonomin?
Finansutskottet har det övergripande ansvaret för riksdagens arbete
med statens budget som konkret handlar om utgifter och inkomster.
Frågor om statsskulden, valutamarknaden och penningpolitiken står
också på utskottets agenda.

Försvarsutskottet
Ordförande
Hultqvist, Peter (S)
Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 105
Telefon: 08-7866259
E-post: peter.hultqvist@riksdagen.se

Vice ordförande
Widegren, Cecilia (M)
Moderaterna
Västra Götalands läns östra, plats 101
Telefon: 08-7865497
E-post: cecilia.widegren@riksdagen.se

Sonidsson, Eva (S)
Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 308
Telefon: 08-7864382
E-post: eva.sonidsson@riksdagen.se
Carlsson, Clas-Göran (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 328
Telefon: 08-7865637
E-post: clas-goran.carlsson@riksdagen.se
Sörenson, Anna-Lena (S)
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 118
Telefon: 08-7865707
E-post: anna-lena.sorenson@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater
Lindestam, Åsa (S)
Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 49
Telefon: 08-7865187
E-post: asa.lindestam@riksdagen.se
Jeppsson, Peter (S)
Socialdemokraterna
Blekinge län, plats 60
Telefon: 08-7864470
E-post: peter.jeppsson@riksdagen.se

Suppleant.....
Försvarsutskottets frågor
Hur ska Sveriges försvar se ut? Försvarsutskottet behandlar frågor om
Sveriges militära och civila försvar. Samhällets räddningstjänst och
beredskap för kriser och katastrofer är också områden för utskottet.
Ledamöterna i utskottet ansvarar dessutom för frågor som handlar om
kärnkraftverkens säkerhet och för strålskyddet.

Justitieutskottet
Ordförande
Johansson, Morgan (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 155
Telefon: 08-7864291
E-post: morgan.johansson@riksdagen.se

Vice ordförande

Lundgren, Elin (S)
Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 201
Telefon: 08-7865762
E-post: elin.lundgren@riksdagen.se
Wallén, Anna (S)
Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 307
Telefon: 08-7866560
E-post: anna.wallen@riksdagen.se

Linander, Johan (C)
Centerpartiet
Skåne läns södra, plats 222
Telefon: 08-7864442
E-post: johan.linander@riksdagen.se

Hamednaca, Arhe (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 281
Telefon: 08-7866332
E-post: arhe.hamednaca@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater

Suppleant.....

Haglö, Kerstin (S)
Socialdemokraterna
Blekinge län, plats 11
Telefon: 08-7865232
E-post: kerstin.haglo@riksdagen.se
Adelsbo, Christer (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 39
Telefon: 08-7864709
E-post: christer.adelsbo@riksdagen.se

Justitieutskottets frågor
Hur ska samhället bekämpa och förhindra brott? Vad är brottsligt och
hur ska Sverige samarbeta med andra länder för att bekämpa grov
brottslighet och terrorism? Justitieutskottet behandlar frågor som
handlar om domstolarna, polisen och fängelserna. Stödet till
brottsoffer är också en fråga för justitieutskottet.

Konstitutionsutskottet
Ordförande
Eriksson, Peter (MP)
Miljöpartiet
Stockholms län, plats 53
Telefon: 08-7864391
E-post: peter.eriksson@riksdagen.se

Vice ordförande

Gustafsson, Billy (S)
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 10
Telefon: 08-7864718
E-post: billy.gustafsson@riksdagen.se
Andersson, Phia (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 304
Telefon: 08-7865324
E-post: phia.andersson@riksdagen.se

Bill, Per (M)
Moderaterna
Uppsala län, plats 6
Telefon: 08-7864541
E-post: per.bill@riksdagen.se

Hoff, Hans (S)
Socialdemokraterna
Hallands län, plats 66
Telefon: 08-7864944
E-post: hans.hoff@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater

Ekström, Hans (S)
Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 320
Telefon: 08-7865863
E-post: hans.ekstrom@riksdagen.se

(Österberg, Sven-Erik (S) slutat 30/9 2012)
von Sydow, Björn (S)
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 25
Telefon: 08-7864210
E-post: bjorn.von.sydow@riksdagen.se
Petersson, Helene (S)
Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 216
Telefon: 08-7865274
E-post: helene.petersson@riksdagen.se

Suppleant....
Konstitutionsutskottets frågor

Riksdagsledamöterna kan begära att konstitutionsutskottet ska granska
regeringen eller enskilda ministrars arbete. Utskottet går igenom alla
anmälningar och meddelar om de väljer att kritisera eller inte. Sveriges
fyra grundlagar som handlar om hur Sverige styrs och våra mänskliga
fri – och rättigheter är områden som utskottet behandlar. Frågor om
radio och tv ligger också på utskottets bord.

Kulturutskottet 24 feb 2012
Vice ordförande
Nylander, Christer (FP)
Folkpartiet
Skåne läns norra och östra, plats 16
Telefon: 08-7864654
E-post: christer.nylander@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater
Carlsson, Gunilla (S)
Socialdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 261
Telefon: 08-7865320
E-post: gunilla.c.carlsson@riksdagen.se
Johnsson, Peter (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 228
Telefon: 08-7865094
E-post: peter.johnsson@riksdagen.se
Engle, Kerstin (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 17
Telefon: 08-7864116
E-post: kerstin.engle@riksdagen.se

Svedberg, Per (S)
Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 136
Telefon: 08-7865684
E-post: per.svedberg@riksdagen.se
Zedell, Christina (S)
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 82
Telefon: 08-7865254
E-post: christina.zedell@riksdagen.se
From, Isak (S)
Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 203
Telefon: 08-7865682
E-post: isak.from@riksdagen.se

Suppleant.....

Kulturutskottets frågor
Hur ska statens stöd till kulturen och idrottsrörelsen se ut? Kultur,
radio och tv i allmänhetens tjänst, folkbildning och idrott är områden
som kulturutskottet behandlar. Frågor om ungdomspolitik, friluftsliv
och trossamfund står också på utskottets dagordning.

Miljö- och jordbruksutskottet
Ordförande
Ernkrans, Matilda (S)
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 233
Telefon: 08-7865042
E-post: matilda.ernkrans@riksdagen.se

Vice ordförande

Larsson, Jan-Olof (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 19
Telefon: 08-7865041
E-post: jan-olof.larsson@riksdagen.se
Karlsson, Sara (S)
Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 323
Telefon: 08-7865735
E-post: sara.karlsson@riksdagen.se

Johansson, Bengt-Anders (M)
Moderaterna
Jönköpings län, plats 181
Telefon: 08-7864551
E-post: bengt-anders.johansson@riksdagen.se

Niemi, Pyry (S)
Socialdemokraterna
Uppsala län, plats 117
Telefon: 08-7864771
E-post: pyry.niemi@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater

Suppleant.....

Löfstrand, Johan (S)
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 32
Telefon: 08-7864869
E-post: johan.lofstrand@riksdagen.se
Pettersson, Helén (S)
Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 109
Telefon: 08-7864529
E-post: helen.pettersson@riksdagen.se

Miljö- och jordbruksutskottets frågor
Hur ska Sverige arbeta med miljöfrågor? Vilka regler ska vi ha när det
gäller jakt, fiske, livsmedel och djurskydd? Sådana frågor ansvarar
miljö- och jordbruksutskottet för. Utsläppsrätter, biologisk mångfald
och jordbruk är områden som ledamöterna i utskottet också behandlar.

Näringsutskottet 24 feb 2012
Ordförande

Örnfjäder, Krister (S)
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 150
Telefon: 08-7864790
E-post: krister.ornfjader@riksdagen.se

Odell, Mats (KD)
Kristdemokraterna
Stockholms län, plats 4
Telefon: 08-7866360
E-post: mats.odell@riksdagen.se

Johansson, Ann-Kristine (S)
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 20
Telefon: 08-7864750
E-post: ann-kristine.johansson@riksdagen.se

Vice ordförande
Eriksson, Jonas (MP)
Miljöpartiet
Örebro län, plats 342
Telefon: 08-7865840
E-post: jonas.eriksson@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater
Nilsson, Jennie (S)
Socialdemokraterna
Telefon: 08-7864508
E-post: jennie.nilsson@riksdagen.se
Adolfsson Elgestam, Carina (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 293
Telefon: 08-7864359
E-post: carina.a.elgestam@riksdagen.se

Vestlund, Börje (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 172
Telefon: 08-7864784
E-post: borje.vestlund@riksdagen.se
Åström, Karin (S)
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 276
Telefon: 08-7865246
E-post: karin.astrom@riksdagen.se

Suppleant.....
Näringsutskottets frågor
Vilka energislag ska vi använda i Sverige? Vad kan staten göra för att
främja regional tillväxt och export? Näringsutskottet behandlar frågor
om bland annat näringspolitik, industri, handel och energipolitik.
Statliga företag som till exempel LKAB, Sveaskog och Vattenfall
behandlas också av utskottet.

Skatteutskottet 24 feb 2012
Ordförande
von Sydow, Henrik (M)
Moderaterna
Hallands län, plats 126
Telefon: 08-7864521
E-post: henrik.von.sydow@riksdagen.se

Karlsson, Anders (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 123
Telefon: 08-7864719
E-post: anders.karlsson@riksdagen.se

Suppleant.....

Ledamot Socialdemokrater
Jakobsson, Leif (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 13
Telefon: 08-7864836
E-post: leif.jakobsson@riksdagen.se
Oskarsson, Christina (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 193
Telefon: 08-7864711
E-post: christina.oskarsson@riksdagen.se
Olsson, Hans (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 303
Telefon: 08-7864769
E-post: hans.olsson@riksdagen.se

Skatteutskottets frågor
Hur ska det svenska skattesystemet se ut? Vilka skatter ska vi ha och
hur höga ska de vara? I vilken utsträckning ska skatterna styra vad och
hur vi konsumerar? Frågor om skatter står på skatteutskottets
dagordning. Dessutom är skatteavtal med andra länder, bekämpning av
skattefusk och frågor om resurser till Skatteverket, Tullen och
Kronofogden utskottets ansvar.

Socialförsäkringsutskottet
Ordförande
Axén, Gunnar (M)
Moderaterna
Östergötlands län, plats 9
Telefon: 08-7864501
E-post: gunnar.axen@riksdagen.se

Vice ordförande

Kvarnström, Kurt (S)
Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 47
Telefon: 08-7866395
E-post: kurt.kvarnstrom@riksdagen.se
Heydari, Shadiye (S)
Socialdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 334
Telefon: 08-7865950
E-post: shadiye.heydari@riksdagen.se

Eneroth, Tomas (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 292
Telefon: 08-7864387
E-post: tomas.eneroth@riksdagen.se

Omanovic, Jasenko (S)
Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 310
Telefon: 08-7864276
E-post: jasenko.omanovic@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater

Suppleant.....

Lundh Sammeli, Fredrik (S)
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 312
Telefon: 08-7864808
E-post: fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se
Jansson, Eva-Lena (S)
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 267
Telefon: 08-7864700
E-post: eva-lena.jansson@riksdagen.se

Socialförsäkringsutskottets frågor
Vilka trygghetssystem ska det finnas och hur ska de vara uppbyggda?
Frågor om trygghet vid sjukdom, funktionshinder, ålderdom och för
barnfamiljer behandlar socialförsäkringsutskottet. Migration och
asylpolitik är också områden som utskottet ansvarar för.

Socialutskottet
Ordförande
Johansson, Kenneth (C)
Centerpartiet
Dalarnas län, plats 22
Telefon: 08-7865346
E-post: kenneth.johansson@riksdagen.se

Vice ordförande

Axelsson, Lennart (S)
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 232
Telefon: 08-7866002
E-post: lennart.axelsson@riksdagen.se
Bråkenhielm, Catharina (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 42
Telefon: 08-7864333
E-post: catharina.brakenhielm@riksdagen.se

Hallengren, Lena (S)
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 254
Telefon: 08-7864783
E-post: lena.hallengren@riksdagen.se

Sandberg, Gunnar (S)
Socialdemokraterna
Jämtlands län, plats 238
Telefon: 08-7864361
E-post: gunnar.sandberg@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater

Suppleant.....

Engelhardt, Christer (S)
Socialdemokraterna
Gotlands län, plats 120
Telefon: 08-7865160
E-post: christer.engelhardt@riksdagen.se
Arleklo, Ann (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 184
Telefon: 08-7864595
E-post: ann.arleklo@riksdagen.se

Socialutskottets frågor
Hur ska vården vara organiserad? Alla frågor om hälso- och sjukvård
behandlas i riksdagen av socialutskottet. På utskottets agenda står
omsorg om barn, ungdomar, funktionshindrade, äldre och vård av
sjuka. Frågor om patientsäkerhet, drogbekämpning och handel med
läkemedel är också socialutskottets områden.

Trafikutskottet 24 feb 2012
Ordförande
Ygeman, Anders (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 81
Telefon: 08-7864806
E-post: anders.ygeman@riksdagen.se

Vice ordförande
Rådhström, Jan-Evert (M)
Moderaterna
Värmlands län, plats 21
Telefon: 08-7864683
E-post: jan-evert.radhstrom@riksdagen.se

Svensson, Suzanne (S)
Socialdemokraterna
Blekinge län, plats 91
Telefon: 08-7865905
E-post: suzanne.svensson@riksdagen.se
Pettersson, Leif (S)
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 277
Telefon: 08-7866106
E-post: leif.pettersson@riksdagen.se

Suppleant.....

Ledamot Socialdemokrater
Green, Monica (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 43
Telefon: 08-7864736
E-post: monica.green@riksdagen.se
Larsson, Lars Mejern (S)
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 46
Telefon: 08-7864765
E-post: lars.mejern.larsson@riksdagen.se

Trafikutskottets frågor
Hur mycket pengar ska staten satsa på att bygga ut tågtrafiken? Vilka
regler ska gälla för att köra olika färdmedel? Frågor om
kommunikationer ligger på trafikutskottets bord och handlar om
vägtrafik, järnvägar, flygplatser, sjöfart, post och IT.

Utbildningsutskottet 24 feb 2012
Ordförande
Pålsson, Margareta (M)
Moderaterna
Skåne läns norra och östra, plats 38
Telefon: 08-7864553
E-post: margareta.palsson@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater
Baylan, Ibrahim (S)
Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 108
Telefon: 08-7864217
E-post: ibrahim.baylan@riksdagen.se
Malmström, Louise (S)
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 31
Telefon: 08-7864675
E-post: louise.malmstrom@riksdagen.se
Strand, Thomas (S)
Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 253
Telefon: 08-7866736
E-post: thomas.strand@riksdagen.se

Helmersson Olsson, Caroline (S)
Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 287
Telefon: 08-7864770
E-post: caroline.helmersson.olsson@riksdagen.se
Bergman, Håkan (S)
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 306
Telefon: 08-7865862
E-post: hakan.bergman@riksdagen.se
Svantorp, Gunilla (S)
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 162
Telefon: 08-7865755
E-post: gunilla.svantorp@riksdagen.se

Suppleant......
Utbildningsutskottets frågor
Hur ska den svenska skolan se ut? Utbildningsutskottet behandlar all
utbildning från förskola till högre utbildning vid universitet och
högskolor. Inom området ryms förskola, förskoleklass, grundskola,
gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola och fritidshem. Utskottet behandlar också frågor om
forskning och studiestöd.

Utrikesutskottet
Ordförande
Enström, Karin (M)
Moderaterna
Stockholms län, plats 55
Telefon: 08-7864533
E-post: karin.enstrom@riksdagen.se

Vice ordförande

Runeson, Carin (S)
Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 75
Telefon: 08-7865563
E-post: carin.runeson@riksdagen.se
Thorell, Olle (S)
Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 236
Telefon: 08-7864393
E-post: olle.thorell@riksdagen.se

Ahlin, Urban (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 44
Telefon: 08-7864723
E-post: urban.ahlin@riksdagen.se

Forslund, Kenneth G (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 68
Telefon: 08-7864357
E-post: kenneth.g.forslund@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater

Suppleant.....

Hägg, Carina (S)
Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 178
Telefon: 08-7864809
E-post: carina.hagg@riksdagen.se
Härstedt, Kent (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 152
Telefon: 08-7865647
E-post: kent.harstedt@riksdagen.se

Utrikesutskottets frågor
Hur ska den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken se ut? Sveriges
samarbete och relationer med andra länder är utrikesutskottets
övergripande område. Frågor om EU, bistånd och mänskliga
rättigheter står på utskottets dagordning.

EU-nämnden
Ordförande
Hamilton, Carl B (FP)
Folkpartiet
Stockholms kommun, plats 111
Telefon: 08-7865765
E-post: carl.b.hamilton@riksdagen.se

Vice ordförande

Vestlund, Börje (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 172
Telefon: 08-7864784
E-post: borje.vestlund@riksdagen.se
Niemi, Pyry (S)
Socialdemokraterna
Uppsala län, plats 117
Telefon: 08-7864771
E-post: pyry.niemi@riksdagen.se

Granlund, Marie (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 12
Telefon: 08-7864751
E-post: marie.granlund@riksdagen.se

Ohlsson, Carina (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 70
Telefon: 08-7864296
E-post: carina.ohlsson@riksdagen.se

Ledamot Socialdemokrater

Suppleant.....

Bernhardsson, Bo (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 186
Telefon: 08-7864703
E-post: bo.bernhardsson@riksdagen.se

Så arbetar EU-nämnden

Haglö, Kerstin (S)
Socialdemokraterna
Blekinge län, plats 11
Telefon: 08-7865232
E-post: kerstin.haglo@riksdagen.se

Regeringen ska samråda med riksdagen i EU-frågor. Samråd innebär
att regeringen diskuterar med riksdagen om vilken linje som Sverige
ska driva i EU. Regeringen diskuterar med utskotten men även med ett
särskilt organ för samråd, EU-nämnden. Till skillnad från utskotten
förbereder inte EU-nämnden riksdagsbeslut.
Så arbetar EU-nämnden

Från riksdagen 10 feb 2012:

Svensk författningssamling 1974:1974:153
Kungörelse (1974:153) om beslutad ny riksdagsordning
Svensk författningssamling - riksdagen.se
Från 4 kap:
Ärendefördelningen mellan utskotten
6 § Riksdagen föreskriver efter vilka grunder övriga ärenden ska
fördelas mellan utskotten. Därvid ska ärenden som hör till ett och
samma ämnesområde hänföras till samma utskott. Riksdagen får dock
bestämma att det ska finnas ett utskott för beredning av ärenden om
sådana lagar som avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 regeringsformen,
oberoende av ämnesområde.
Riksdagen får avvika från de grunder som har fastställts liksom från 5
§, om det i ett särskilt fall är påkallat av hänsyn till sambandet mellan
olika ärenden, ett ärendes särskilda beskaffenhet eller
arbetsförhållandena.
Under samma förutsättningar som anges i andra stycket får ett utskott
överlämna ett ärende till ett annat utskott, om detta utskott samtycker
till det. Det utskott som överlämnar ärendet kan i samband med
överlämnandet yttra sig över ärendet till det mottagande utskottet. Lag
(2010:1411).

Tilläggsbestämmelser
4.6.1
Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om
1. lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga
ämnen,
2. lagstiftning om radio, television och film,
3. yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,
4. press- och partistöd,
5. Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisor, skiljande av
riksrevisor från uppdraget och åtal mot riksrevisor,
6. riksdagen och riksdagens myndigheter i övrigt utom Riksbanken,
7. länsförvaltningen och rikets administrativa indelning,
8. den kommunala självstyrelsen samt
9. medgivande från riksdagen att väcka talan mot en riksdagsledamot
eller att ingripa i en ledamots personliga frihet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse bereds av
konstitutionsutskottet Lag (2010:1417).
4.6.2
Finansutskottet ska bereda ärenden om
1. penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
2. kredit- och fondväsendet,
3. det affärsmässiga försäkringsväsendet,
4. Riksrevisionen i den mån ärendena inte tillhör
konstitutionsutskottets beredning,
5. den kommunala ekonomin,
6. statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision och
rationalisering,
7. statens egendom och upphandling i allmänhet,
8. förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett visst
ämnesområde samt
9. budgettekniska frågor.

Utskottet ska även granska beräkningen av statens inkomster,
sammanställa statsbudgeten och granska årsredovisning för staten.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26
Statsskuldsräntor m.m. samt 27 Avgiften till Europeiska unionen
bereds av finansutskottet. Lag (2010:1417).
4.6.3
Skatteutskottet skall bereda ärenden om
1. taxering och skattebetalning,
2. folkbokföring samt
3. exekutionsväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
bereds av skatteutskottet. Lag (2003:180).
4.6.4
Justitieutskottet skall bereda ärenden om
1. domstolarna,
2. arrendenämnderna och hyresnämnderna,
3. åklagarväsendet,
4. polisväsendet,
5. rättsmedicinen,
6. kriminalvården samt
7. brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära
samband med föreskrifter i dessa balkar.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet bereds av
justitieutskottet. Lag (2003:180).

4.6.5
Civilutskottet skall bereda ärenden om
1. äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och
utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller anknyter till
föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat
utskotts beredning,
2. försäkringsavtalsrätt,
3. bolags- och föreningsrätt,
4. skadeståndsrätt,
5. transporträtt,
6. konkursrätt,
7. konsumentpolitik,
8. internationell privaträtt,
9. lagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet,
10. bostadspolitik,
11. vattenrätt,
12. bebyggelseplanläggning,
13. byggnadsväsendet,
14. fysisk planering samt
15. expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik bereds av
civilutskottet. Lag (2006:885).
4.6.6
Utrikesutskottet skall bereda ärenden om
1. rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och
mellanfolkliga organisationer,
2. bistånd till andra länders utveckling samt
3. utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete,
allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan
och 7 Internationellt bistånd bereds av utrikesutskottet. Lag
(2003:180).
4.6.7
Försvarsutskottet ska bereda ärenden om
1. totalförsvar,
2. samhällets räddningstjänst,
3. åtgärder för att minska samhällets sårbarhet,
4. kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd samt
5. sjö- och kustövervakning,
allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap bereds av försvarsutskottet. Lag (2008:757).
4.6.8
Socialförsäkringsutskottet skall bereda ärenden om
1. allmän försäkring,
2. allmän pension,
3. arbetsskadeförsäkring,
4. ekonomiskt stöd åt barnfamiljer,
5. svenskt medborgarskap samt
6. migration.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn bereds av
socialförsäkringsutskottet. Lag (2006:885).

4.6.9
Socialutskottet ska bereda ärenden om
1. omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett
annat utskotts beredning,
2. omsorg om äldre och handikappade,
3. åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor,
4. alkoholpolitiska åtgärder,
5. hälso- och sjukvård samt
6. sociala ärenden i övrigt.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg bereds av socialutskottet. Lag (2010:867).
4.6.10
Kulturutskottet skall bereda ärenden om
1. allmänna kultur- och bildningsändamål,
2. folkbildning,
3. ungdomsverksamhet,
4. internationellt kulturellt samarbete,
5. idrotts- och friluftsverksamhet,
6. trossamfunden i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets
beredning samt
7. radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets
beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid bereds av kulturutskottet. Lag (2003:180).

4.6.11
Utbildningsutskottet ska bereda ärenden om
1. skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet,
2. högre utbildning och forskning samt
3. studiestöd.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16
Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.
Lag (2010:867).
4.6.12
Trafikutskottet skall bereda ärenden om
1. vägar och vägtrafik,
2. järnvägar och järnvägstrafik,
3. hamnar och sjöfart,
4. flygplatser och luftfart,
5. post,
6. elektroniska kommunikationer samt
7. IT-politik.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer bereds
av trafikutskottet. Lag (2006:885).
4.6.13
Miljö- och jordbruksutskottet ska bereda ärenden om
1. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske,
2. vädertjänst,
3. naturvård samt
4. miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och
naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel bereds av
miljö- och jordbruksutskottet. Lag (2009:928).

4.6.14
Näringsutskottet ska bereda ärenden om
1. allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed
sammanhängande forskningsfrågor,
2. industri och hantverk,
3. handel,
4. immaterialrätt,
5. energipolitik,
6. regional tillväxtpolitik,
7. statlig företagsamhet samt
8. pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21
Energi och 24 Näringsliv bereds av näringsutskottet. Lag (2008:757).
4.6.15
Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om
1. arbetsmarknadspolitik,
2. arbetslivspolitik med arbetsrätt,
3. integration,
4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör något
annat utskotts beredning samt
5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör
något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och
jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv bereds av
arbetsmarknadsutskottet. Lag (2008:757).

Från 10 kap:
EU-nämnden
9 § För samråd enligt 10 kap. 10 § regeringsformen ska riksdagen för
varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen
(EU-nämnden).
EU-nämnden ska bestå av ett udda antal ledamöter, lägst femton.
Vid nämndens sammanträden har varje partigrupp som är
representerad i nämnden rätt att ersätta en ledamot i nämnden med en
ledamot av det utskott vars område berörs av de frågor som nämndens
överläggningar med regeringen rör. Denna rätt har dock inte en
partigrupp som redan har en ledamot eller suppleant i nämnden som
samtidigt är ledamot av det berörda utskottet. Lag (2010:1411).
Tilläggsbestämmelse
10.9.1
Antalet ledamöter i EU-nämnden fastställs av riksdagen på förslag av
valberedningen. Lag (2009:1332).
Regeringens skyldighet att underrätta och rådgöra med EU- nämnden
10 § Regeringen skall underrätta EU-nämnden om frågor som skall
beslutas i Europeiska unionens råd. Regeringen skall också rådgöra
med nämnden om hur förhandlingarna i rådet skall föras inför besluten
i rådet.
Regeringen skall överlägga med EU-nämnden i andra frågor rörande
arbetet i Europeiska unionen när nämnden på grund av särskilda skäl
påkallar sådan överläggning.
Regeringen skall rådgöra med nämnden inför möten i Europeiska
rådet. Lag (2009:1332).

352 Kommun- och landstingsfullmäktige
(Och motsvarande utomlands)
SW . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots.)
Om kommuner och landsting o d se 6520-6524. http://www.skl.se/
Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

* Sveriges Kommuner och Landsting.
Från Internet 15 mars 2011. http://www.skl.se/
In English
Om webbplatsen
Lättläst
Lyssna
Startsida
Om SKL
Vi arbetar med
Kommuner & landsting
Kalender
Avtal & lagar
Beställ & ladda ner
Press
Kontakt
KOMMUNER & LANDSTING
En angelägen arbetsgivare
Om kommuner
Om landsting och regioner
En fråga om demokrati
Regionala förbund
Ordlista A-Ö
Så fungerar den offentliga sektorn
Startsida › Kommuner & landsting
Kommuner, landsting och regioner
Kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige ansvarar för
merparten av den samhällsservice som finns.

Antal kommuner och landsting
Det finns 290 kommuner och 20 landsting inklusive regionerna
Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland.
› Länk till karta på SCB:s webbplats (öppnas i nytt fönster)
Arbetsgivar- och intresseorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting är en arbetsgivar- och
intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige.
Vi verkar på våra medlemmars uppdrag med utgångspunkt i den lokala
och regionala demokratin.
› Länk till fakta om kommuner, landsting och regioner som
arbetsgivare
› Länk till mer information om SKL:s medlemsservice
Antal förtroendevalda
Det finns över 44 000 förtroendevalda politiker i kommuner, landsting
och regioner.
Av dem är cirka 97 procent fritidspolitiker.
› Läs mer om lokalpolitiker
Lämna synpunkter
Innehåll: Irene Carlstedt Publiceringsansvarig: Irene Carlstedt
Sidan granskad 4 jan 2011. Sidan publicerad 25 nov 2006.
Adresser
› Länk till kommunadresser
› Länk till landstingens/ regionernas adresser
Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm
Besöksadress: Hornsgatan 20 Tfn: 08 - 452 70 00 E-post: info@skl.se

353 Sveriges regering.
(Och motsvarande utomlands)
SW . 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap. Del. Bara egna dokument.
(DC, DK politiska delar av 35)

För det senaste se
Regeringen och regeringskansliet
Startsida regeringen.se
Webbplatskarta Webbplatskarta
Allt om regeringen är hämtat från Internet 3-5 feb 2012

Fredrik Reinfeldt
Statsminister
Statsrådsberedningen
"Sverige ska vara ett land där varje människa ges möjlighet att forma
sitt eget liv och sin egen vardag. Där arbete lönar sig och företag
uppmuntras så att jobben blir fler. Där välfärden fungerar och finns till
stöd då vi behöver den. Det ger ett tryggare, friare och mänskligare
samhälle."

Fredrik Reinfeldt
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Har inte undermenyer CV
Har inte undermenyer Pressmeddelanden
Har inte undermenyer Tal
Har inte undermenyer Uttalanden
Har inte undermenyer Debattartiklar
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer Kalendarium
Har inte undermenyer Interpellationssvar och svar i riksdagen
Har inte undermenyer Webbutsändningar
Statssekreterare

Kontakta Fredrik Reinfeldt
Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
e-post till Fredrik Reinfeldt, via registrator
Mer kontaktinformation
Statsrådsberedningen, 6 oktober 2010

Från Internet 3 feb 2012

Så arbetar regeringen
Regeringen styr Sverige och är motorn i arbetet med att förändra våra
lagar och kan på så sätt påverka samhällsutvecklingen i stort. Men
regeringen är ansvarig inför riksdagen och måste ha riksdagens stöd
för att kunna genomföra sin politik.
Regeringen styr riket och utövar vissa myndighetsfunktioner. Det
innebär bland annat att regeringen:
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lägger fram lagförslag till riksdagen
verkställer riksdagsbesluten
förfogar över de medel som riksdagen anslår i budgeten för
olika ändamål
företräder Sverige i EU
träffar avtal med andra stater
styr den statliga verksamheten
beslutar i vissa förvaltningsärenden, som inte någon annan
myndighet ansvarar för

Regeringen lägger fram lagförslag till
riksdagen
Regeringen är motorn i arbetet med att förändra våra lagar. De
förändringar som regeringen vill genomföra formuleras i propositioner
som lämnas till riksdagen att besluta om. Det är också regeringen som
arbetar fram ett förslag till statsbudget. Beroende på det politiska läget
kan regeringens propositioner godkännas av riksdagen utan ändringar
eller behöva omarbetas. Omarbetning krävs om propositionens
innehåll inte accepteras av en majoritet av riksdagens ledamöter.

Regeringens förutsättningar för att kunna förändra samhället påverkas
förstås också av utvecklingen i omvärlden, de svenska statsfinanserna
med mera.
En annan förutsättning för att regeringen ska kunna driva sin politik är
att det interna arbetet i myndigheten Regeringskansliet är
välorganiserat.

Regeringen verkställer riksdagsbesluten och
styr den statliga verksamheten
När riksdagen har fattat beslut i en fråga, till exempel om en ny lag
eller om statsbudgeten, är det regeringens uppgift att verkställa
riksdagens beslut. Om en ny lag medför att medborgarna får nya
rättigheter eller skyldigheter innebär det samtidigt nya arbetsuppgifter
för den myndighet som ansvarar för frågan.
En stor del av regeringens arbete går därför ut på att styra de statliga
myndigheterna så att nya lagar får genomslag och efterlevs. Ett viktigt
styrinstrument är de så kallade regleringsbreven som upprättas årligen
för varje myndighet. I brevet beskriver regeringen bland annat vilka
mål myndigheten ska uppnå och hur mycket pengar myndigheten har
till sitt förfogande.

Regeringen företräder Sverige i EU
Regeringen företräder också Sverige i EU. Statsministern och
utrikesministern deltar vid EU:s toppmöten och statsråden deltar i
ministerrådets möten.

Regeringen får själv besluta i vissa frågor
Regeringen får även utföra en del myndighetsuppgifter. Det vill säga
själv besluta i vissa ärenden som rör enskilda och organisationer, till
exempel utse chefer för statliga myndigheter och besluta om
fördelning av pengar till myndigheterna. De regler som regeringen
fattar beslut om kallas förordningar.
De svenska statsråden har, till skillnad från sina kolleger i många
andra länder, få möjligheter att fatta beslut på egen hand. Alla
regeringsbeslut fattas gemensamt av regeringen först när frågan är väl
genomarbetad och regeringen enig. Statsministern har det yttersta
ansvaret för att regeringens politik samordnas och följer en gemensam
linje.

Relaterat
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Statsministern och statsråden
Det här vill regeringen
Veckans regeringssammanträde
Myndigheter

Departementen	
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Uppgifter om verksamheter har
införts på område

Om Regeringskansliet	
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Justitiedepartementet	

	

	

Kulturdepartementet	

 	

	

Landsbygdsdepartementet	

 	

Miljödepartementet	

 	

	

Näringsdepartementet	

	

Socialdepartementet	

 	

	

Utbildningsdepartementet	

 	

Utrikesdepartementet	

	

	


353
353
658
657
6525-6529
6520-6524
34
70
63
71
658
7951
7957
6520-6524

	

 Departementens uppgifter är vidare än att de kan hänföras till
bara dessa områden. Det som avhandlas på departementen är
beroende av statsrådens speciella intressen och de uppgifter de fått
sig tilldelade. Departementscheferna har placerats på de angivna
områdena, men andra statsråd har placerat på andra områden
alltefter deras uppgifter, och kan förekomma på flera områden.
På följande förteckning över statsråden har angivits områden
där de har uppgifter .

Sveriges regering
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

	

•	

	

•	

•	

•	

	

•	

•	

•	

•	

•	


Fredrik Reinfeldt Statsminister	

 	

353
Anders Borg Finansminister	

	

657
Anna-Karin Hatt It- och energiminister	

 654, 644
Annie Lööf Näringsminister	

	

	

658
Beatrice Ask Justitieminister	

	

34
Birgitta Ohlsson EU-minister	

	

354
Carl Bildt Utrikesminister	

 	

	

6520-6524
Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister	

 	

	

	

656
Erik Ullenhag Integrationsminister	

	

7958
Eskil Erlandsson Landsbygdsminister	

63
Ewa Björling Handelsminister	

	

653
Gunilla Carlsson Biståndsminister	

	

7951
Göran Hägglund Socialminister	

 	

7951
Hillevi Engström Arbetsmarknadsminister	

658
Jan Björklund Utbildningsminister,
vice statsminister	

 	

	

	

7957
Lena Adelsohn Liljeroth
Kultur- och idrottsminister	

 	

	

70, 796-799
Lena Ek Miljöminister	

	

	

71
Maria Larsson Barn- och äldreminister	

 7951
Nyamko Sabuni Jämställdhets- och	

7957,7956,7959
bitr. utbildningsminister
Peter Norman Finansmarknadsminister	

 657
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister	

 6520-6524, 71,20
Sten Tolgfors Försvarsminister	

	

6525-6529
Tobias Billström Migrationsminister	

7958
Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister	

657

Det här vill regeringen

	

 •	

 Vårpropositionen

Här finns länkar till publikationer och sidor på webbplatsen som
beskriver regeringens mål och prioriteringar. Information om samtliga
politikområden hittar du under Relaterat: "Departementens
ansvarsområden, A-Ö".

	

 •	

 Regeringens nyhetsbrev
Regeringens nyhetsbrev är en ny kommunikationskanal som
har hela regeringen som avsändare. Syftet är att presentera
regeringsbeslut och sätta reformer i ett större sammanhang.
Nyhetsbrevet ger också regeringen möjlighet att snabbt
kommentera aktuella händelser.

	

 •	

 Regeringsförklaringen
Vid riksdagens öppnande i september varje år läser
statsministern upp regeringsförklaringen. Den beskriver vilka
mål regeringen har för sin politik under ett år framåt och vilka
nationella och internationella politiska frågor som regeringen
tänker prioritera.

I mitten av april lämnar regeringen över den ekonomiska
vårpropositionen till riksdagen. Den innehåller regeringens
förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken de närmaste åren.

	

 •	

 Utrikesdeklarationen
Varje år i februari presenterar utrikesministern regeringens
deklaration om utrikespolitiken i riksdagen. Deklarationen
kallas i dagligt tal utrikesdeklarationen. Presentationen följs av
debatt i riksdagen. Utrikesdeklarationen anger regeringens
utrikespolitiska inriktning för det kommande året.

	

 •	

 Planerade propositioner och skrivelser
Regeringen ger ut en skrift över planerade propositioner och
skrivelser en till två gånger per år. Skriften visar vilka
propositioner och skrivelser som regeringen avser att lämna till
riksdagen under perioden och ett datum för överlämnandet.

	

 •	

 Viktigare lagar och förordningar
Två gånger per år ger regeringen ut en skrift över viktigare
lagar och förordningar som träder i kraft inför varje halvårsoch årsskifte. Skriften innehåller en kort sammanfattning av
lagarna och förordningarna sorterade per departement.

	

 •	

 Budgetpropositionen
Senast den 20 september lämnar regeringen sin
budgetproposition till riksdagen. Under ett valår får
budgetpropositionen lämnas något senare.
	

 •	


Budgetpropositionen innehåller förslag om utgiftstak för
följande budgetår. Dessutom innehåller den förslag om hur
statens pengar ska fördelas på de 27 olika utgiftsområdena och
på de sammanlagt mer än 500 anslagen inom utgiftsområdena
för det närmast följande året.

	

 •	

 Regeringskansliets årsbok
Om du vill veta vad regeringen och Regeringskansliet gjort
föregående år, så kan du läsa Regeringskansliets årsbok.

Relaterat
	

 •	

	

 •	


Departementens ansvarsområden, A-Ö
Så arbetar regeringen 	

•	

 Budgetprocessen

Ansvarsområden

Ambassader, konsulat och reseråd

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Ambassader, konsulat och reseråd
Arbete
Asyl, migration och integration
Boende och byggande
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Försvar, skydd och säkerhet
Landsbygd, djur och livsmedel
Kommunikationer, infrastruktur och IT
Kultur, medier och idrott
Lag och rätt
Miljö, energi och klimat
Näringsliv, handel och regional tillväxt
Samhällsekonomi och statsbudget
Sjukvård, hälsa, sociala frågor, socialförsäkring
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete
Har inte undermenyer Ansvarsområden A-Ö

Ambassader och konsulat
UD avråder från resor
Reseinformation från Sveriges ambassader
Inför din resa
Under din resa
Vid kriser och katastrofer
Har inte undermenyer EU-samarbete om konsulära frågor och
vid kris
Bortförda barn
Legalisering
Vigsel på ambassad
Har inte undermenyer Hedersbrott utomlands
Frågor och svar om resan

Ansvarigt departement
	

 •	


Utrikesdepartementet

Arbete

Asyl, migration och integration

	

 •	

	

 •	


	

	

	

	

	


Arbetsliv
Arbetsmarknad

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Integration
Har inte undermenyer Svenskt medborgarskap
Migrations- och asylpolitik
Information om viseringar (visum)
Ta vara på kompetensen!

Hillevi Engström Arbetsmarknadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


•	

•	

•	

•	

•	


Arbetsmarknadsdepartementet

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Erik Ullenhag Integrationsminister
Tobias Billström Migrationsminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	


Arbetsmarknadsdepartementet
Justitiedepartementet

Boende och byggande
	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


Bostadsmarknad
Fastighetsrätt
Har inte undermenyer Hållbar stadsutveckling
Lantmäteriverksamhet
Samhällsplanering och byggande

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Lena Ek Miljöminister
Beatrice Ask Justitieminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Miljödepartementet

Demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheter
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Demokratipolitik
Diskrimineringsfrågor
Jämställdhet
Minoritetspolitik
Mänskliga rättigheter
Offentlighetsprincipen
Politik för det civila samhället
Samer - Samepolitik
Trossamfund
Ungdomspolitik

Ansvarigt statsråd
	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Beatrice Ask Justitieminister
Birgitta Ohlsson EU-minister
Carl Bildt Utrikesminister
Erik Ullenhag Integrationsminister
Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Maria Larsson Barn- och äldreminister
Nyamko Sabuni Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Försvar, skydd och säkerhet

Landsbygd, djur och livsmedel

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

 •	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Krisberedskap
Militära försvaret
Fredsfrämjande insatser
Nordiskt samarbete
Europas försvarspolitik
Har inte undermenyer Sveriges säkerhetspolitik
Internationell verksamhet
Har inte undermenyer Kvinnor i konfliktområden
Har inte undermenyer Folkrätt: krigets lagar
Har inte undermenyer Underrättelsefrågor

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Sten Tolgfors Försvarsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


	

 •	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Budget 2012: En budget som stärker
landsbygden
Har inte undermenyer Regeringens åtgärder för att stärka
landsbygden
Jordbruk
Skogsbruk
Fiske
Landsbygd, natur och miljö
Djur
Livsmedel
Bioenergi
Har inte undermenyer Ekologisk produktion
GMO
Har inte undermenyer Regelförenkling på
Landsbygdsdepartementet
Har inte undermenyer Utbildning och forskning
Internationellt samarbete

Försvarsdepartementet

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Eskil Erlandsson Landsbygdsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Landsbygdsdepartementet

Kommunikationer, infrastruktur och IT

Kultur, medier och idrott

	

 •	

	

 •	


	

	

	

	


Transporter och infrastruktur
Informationssamhället

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Näringsdepartementet

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Aktuella satsningar
Kultur
Medier
Idrott

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Kulturdepartementet

Lag och rätt

Miljö, energi och klimat

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Lagstiftning
Rättsväsendet
Brottmålsärenden
Internationellt rättsligt samarbete
Bekämpning av terrorism
Har inte undermenyer Europadomstolen

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Beatrice Ask Justitieminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Justitiedepartementet

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	


Energi
Hav och vatten
Hållbar utveckling
Kemikalier
Klimat
Kretslopp och avfall
Har inte undermenyer Miljöanpassad offentlig upphandling
Miljökvalitetsmålen
Miljölagstiftning
Miljöforskning och miljöövervakning
Har inte undermenyer Miljösamarbete i internationella
organisationer
Naturvård
Strålskydd och kärnsäkerhet

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Lena Ek Miljöminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	


Miljödepartementet
Näringsdepartementet

Näringsliv, handel och regional tillväxt

Samhällsekonomi och statsbudget

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Handelspolitik
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Konsumentpolitik
Näringslivsutveckling
Företag med statligt ägande
Regional tillväxtpolitik
Turism
Spelmarknaden

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Finanspolitik och statens budget
Finanspolitiskt ramverk
Prognoser och nyckeltal
Finansmarknad
Skatter
Internationellt ekonomiskt samarbete
Långtidsutredningar
Har inte undermenyer Regelförenkling för företag

Ansvarigt departement

Ansvarigt statsråd

	

	

	

	


	

 •	

	

 •	


•	

•	

•	

•	


Utrikesdepartementet
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet
Finansdepartementet

Anders Borg Finansminister
Peter Norman Finansmarknadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Finansdepartementet

Sjukvård, hälsa, sociala frågor,
socialförsäkring
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Barnets rättigheter
Folkhälsa
Funktionshinder
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Hälso- och sjukvård
Individ- och familjeomsorg
Pensioner
Sjukförsäkring
Socialförsäkring
Socialtjänst
Äldreomsorg

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Göran Hägglund Socialminister
Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Maria Larsson Barn- och äldreminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Socialdepartementet

Stat, kommuner och landsting
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Kommuner och landsting
Statlig förvaltning
Offentlig upphandling

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Peter Norman Finansmarknadsminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	


Finansdepartementet
Socialdepartementet

Utbildning och forskning

Utrikespolitik och internationellt samarbete

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Budget
Remisser och remissvar
Förskola
Fritidshem
Har inte undermenyer Förskoleklassen
Grundskola
Gymnasieskola
Universitet och högskola
Forskning
Vuxenutbildning
Har inte undermenyer Studiefinansiering
Internationellt samarbete
Trygghet för elever och unga
Globaliseringsrådet

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Jan Björklund Utbildningsminister, vice statsminister
Nyamko Sabuni Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Utbildningsdepartementet

•	

•	

•	

•	

•	


Utrikes- och säkerhetspolitik
Bistånd och utveckling
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Länder och regioner
Organisationer och samarbeten

Ansvarigt departement
	

 •	


Utrikesdepartementet

Ämnen och ansvarsområden A-Ö

A

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
Övriga

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

Upp

ACTA Justitiedepartementet
Adoption från annat land Socialdepartementet
Afrika och EU Utrikesdepartementet
Aktörssamverkan i utvecklingssamarbetet
Utrikesdepartementet
Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige
Socialdepartementet
Ambassader, konsulat och reseråd Utrikesdepartementet
Ambassader och konsulat Utrikesdepartementet
Amerika Utrikesdepartementet
Ansvaret för skolan i Sverige Utbildningsdepartementet
Antarktis Utrikesdepartementet
Antigua och Barbuda Utrikesdepartementet
Arbete Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetskraftsinvandring Justitiedepartementet
Arbetsliv Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknad -2011 Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmiljö Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsrätt Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsskadeförsäkringen Socialdepartementet
Asia-Europe Meeting (ASEM) Utrikesdepartementet
Asyl Justitiedepartementet

B
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Badplatser och badvatten Miljödepartementet
Bahamas Utrikesdepartementet
Barbados Utrikesdepartementet

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	


Barnets rättigheter
Barn- och elevombudet Utbildningsdepartementet
Barn- och ungdomskultur Kulturdepartementet
Begravningsverksamheten i Sverige Socialdepartementet
Behöver jag visum? Utrikesdepartementet,
Justitiedepartementet
Bekämpning av terrorism Justitiedepartementet
Bidrag till information och studier om säkerhetspolitik och
fredsfrämjande utveckling Utrikesdepartementet
Bilateralt samarbete Utrikesdepartementet
Bildkonst, arkitektur, form och design Kulturdepartementet
Bioenergi från jord- och skogsbruket
Landsbygdsdepartementet
Biologisk mångfald Miljödepartementet
Biståndet i siffror Utrikesdepartementet
Bistånd och utvecklingspolitik Utrikesdepartementet
Boende och byggande Justitiedepartementet,
Socialdepartementet, Miljödepartementet
Bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
Justitiedepartementet
Bortförda barn Utrikesdepartementet
Bostadsmarknad
Brottmålsärenden Justitiedepartementet
Brottsförebyggande frågor Justitiedepartementet
Brottsoffer Justitiedepartementet
Budget och mål: Internationell samverkan
Utrikesdepartementet
Budget och mål: Internationellt bistånd 2012
Utrikesdepartementet
Budget och mål: Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande Utrikesdepartementet

Upp

C
	

 •	

	

 •	

Upp

Cirkulär migration och utveckling Justitiedepartementet
Civil krishantering Justitiedepartementet

D
	

 •	

	

 •	


	

 •	

	

 •	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Delgivning Justitiedepartementet
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Arbetsmarknadsdepartementet, Utrikesdepartementet,
Landsbygdsdepartementet, Socialdepartementet,
Justitiedepartementet, Utbildningsdepartementet
Demokratipolitik Justitiedepartementet
Den gemensamma jordbrukspolitiken
Landsbygdsdepartementet
Det svenska studiestödssystemet Utbildningsdepartementet
Diskrimineringslagen Arbetsmarknadsdepartementet
Djur Landsbygdsdepartementet
Djurskyddskontroll Landsbygdsdepartementet
Dominica Utrikesdepartementet
Domstol Justitiedepartementet
Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar
Utrikesdepartementet

Upp

E
	

 •	


Ekologisk produktion och konsumtion
Landsbygdsdepartementet

	

 •	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Ekonomiskt utanförskap - en global utmaning
Utrikesdepartementet
Elektronisk kommunikation, LEK Näringsdepartementet
Elmarknad Miljödepartementet
En ny radio- och tv-lag Kulturdepartementet
En ny sammanhållningspolitik tar form Näringsdepartementet
Ensamkommande barn Justitiedepartementet
En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsdepartementet
ESO Finansdepartementet
EU-patent Justitiedepartementet
Eurojust Justitiedepartementet
Europa, Södra Kaukasien och Centralasiens länder
Utrikesdepartementet
Europadomstolen Justitiedepartementet
Exportfrämjande Utrikesdepartementet
Exportkontroll av krigsmateriel Utrikesdepartementet
Exportkontroll - produkter med dubbla användningsområden
Utrikesdepartementet

Upp

F
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Familjerätt Justitiedepartementet
Fastighetsrätt Justitiedepartementet
Film Kulturdepartementet
Finansiella marknader Utrikesdepartementet
Finansiering av forskning i Sverige Utbildningsdepartementet
Finansmarknad Finansdepartementet
Finanspolitik och statens budget Finansdepartementet
Finanspolitiskt ramverk Finansdepartementet
Firmarätt Justitiedepartementet
Fiske Landsbygdsdepartementet

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	

Upp

Flyget minskar avstånden Näringsdepartementet
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO
Landsbygdsdepartementet
FN-organisationer för handel och utveckling: UNCTAD och
ITC Utrikesdepartementet
Foder Landsbygdsdepartementet
Folkbildning Utbildningsdepartementet
Folkhälsa
Folkrätt: krigets lagar Försvarsdepartementet
Folkrätt och mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet
Forskning Utbildningsdepartementet
Forskning Försvarsdepartementet
Forskningssamarbete Utrikesdepartementet
Forskningssamarbete inom EU Utbildningsdepartementet
Frihet på nätet Utrikesdepartementet
Fritidshem Utbildningsdepartementet
Från konflikt till stabil fred och långsiktig hållbar utveckling
Utrikesdepartementet
Funktionshinder
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20 september 2011: Prognos för den svenska ekonomin och de
offentliga finanserna Finansdepartementet

Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Polisen, Migrationsverket och Skatteverket är några
exempel. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och utföra
den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.
Utöver de generella regelverken om ekonomisk styrning och
myndigheternas befogenheter och skyldigheter, beslutar regeringen om
förutsättningarna för den enskilda myndighetens verksamhet. Det sker
dels i årliga så kallade regleringsbrev och dels genom förordningar.
Det är i Regeringskansliet som det praktiska arbetet med att ta fram
regleringsbrev och förordningar sker. I regleringsbreven står det bland
annat vilka mål en myndighet ska uppnå med sin verksamhet, hur
mycket pengar myndigheten har till sitt förfogande och hur pengarna
ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter. I
förordningarna finns olika generella administrativa bestämmelser för
hur myndigheterna ska utföra sitt arbete.

Utnämning och försörjning av statliga
chefer
Myndigheterna är regeringens viktigaste instrument för att genomföra
sin politik. Myndighetscheferna ansvarar oftast för myndigheternas
verksamhet inför regeringen. Därför är regeringens utnämningsmakt
och chefspolitik viktig. Regeringens utnämningsmakt omfattar beslut
om anställning av myndighetschefer, överdirektörer och länsråd.
Övriga anställningar beslutas av respektive myndighet.

Regeringen följer upp myndigheternas
verksamhet

Relaterat

Resurserna inom den offentliga sektorn ska utnyttjas på bästa sätt och
användas där de bäst behövs. Därför krävs det att myndigheternas
verksamhet och resultat följs upp och utvärderas. Varje år lämnar
myndigheterna en årsredovisning till regeringen, med information om
bland annat kostnader, intäkter och resultat. Utifrån årsredovisningarna
kan regeringen följa upp och utvärdera myndigheternas verksamhet.
Årsredovisningarna ligger också, tillsammans med de budgetunderlag
som myndigheterna lämnar, till grund för arbetet med nästa års
statsbudget och regleringsbrev.

	

	

	

	


Ministerstyre förbjudet i Sverige
Regeringen har med andra ord ganska stora möjligheter att styra
myndigheternas verksamhet. Den får dock inte i något fall styra över
hur en myndighet ska tillämpa en lag eller besluta i ett enskilt ärende
som rör myndighetsutövning. I många andra länder är det vanligt att
ett enskilt statsråd har makt att genom beslut direkt ingripa i
myndigheternas löpande arbete. I Sverige saknas sådana möjligheter.
Regeringens kollektiva beslutsfattande och förbudet mot direktiv till
myndigheter i enskilda ärenden är uttryck för vad som i dagligt tal
brukar kallas förbudet mot ministerstyre. Riksdagen har till uppgift att
granska att ministerstyre inte förekommer. Om regeringen tycker att
myndighetens tillämpning av en lag är felaktig, får regeringen i stället
föreslå förändringar i den lagen.
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Broschyr: Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en
högskola
Broschyr: Ledamot av myndighetsstyrelse
Broschyr: Ledamot av insynsråd
Broschyr: Regeringens chefspolicy för myndighetschefer
Broschyr: Effektiv styrelse-Vägledning för statliga
myndighetsstyrelser
Broschyr: Om mutor och jäv - en vägledning för offentligt
anställda

Om Regeringskansliet
Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att hjälpa
regeringen att styra riket och förverkliga sin politik. Regeringen avgör
inriktningen för Regeringskansliets arbete och vilka frågor som ska
prioriteras, vilket innebär att det är en politiskt styrd organisation.
Foto: Pawel Flato
Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de olika
fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen. Fackdepartementen
ansvarar för sina respektive sakfrågor, Förvaltningsavdelningen för
departementsövergripande resursfrågor och Statsrådsberedningen
samordnar och leder arbetet. Hur många fackdepartement det finns
avgörs av varje regering och kan därför skifta över tid. Idag finns det
elva fackdepartement.
Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av
riksdagen varje år. Anslaget för 2012 är 6 607 miljoner kronor.

Statsministern är chef för myndigheten
Statsministern är chef för Regeringskansliet. Andra myndigheter leds
vanligtvis av en generaldirektör som har utsetts av regeringen.
I ledningen för varje departement ingår ett eller flera statsråd, varav ett
är departementschef. De statsråd som inte är departementschefer är
ansvariga för sakfrågor inom departementets verksamhetsområde.
Närmast under departementschefen finns vanligtvis tre typer av
chefstjänstemän: statssekreterare, expeditionschef och rättschef.

I Regeringskansliet finns en förvaltningschef som ansvarar för
gemensamma administrativa frågor. Förvaltningschefen är också chef
för Förvaltningsavdelningen.

Majoriteten av de anställda är tjänstemän
Varje statsråd har en politisk stab som hjälper statsrådet i det politiska
arbetet. Staben består oftast av statssekreterare, pressekreterare och en
eller flera politiskt sakkunniga. Om statsrådet avgår slutar även de
politiskt anställda sin anställning i Regeringskansliet.
Av Regeringskansliets omkring 4 350 anställda är cirka 200 personer
politiskt rekryterade. All annan personal har kvar sina anställningar
inom Regeringskansliet oavsett vilken regering som sitter vid makten.
Tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar med att utreda olika frågor
och ta fram underlag inför regeringens beslut. Arbetet sker ofta i
samarbete mellan olika berörda departement. Att styra myndigheterna,
bland annat genom att skriva och följa upp de årliga regleringsbreven,
och att förbereda internationella möten och företräda Sverige inom till
exempel EU är andra arbetsuppgifter.

Löner, statsrådsarvoden och
avgångsersättning
Regeringskansliet tillämpar individuell och differentierad lönesättning.
Lönerna är olika beroende på kompetens och arbetsuppgifter.
Statsrådens arvoden omprövas normalt en gång om året. Det görs av
Statsrådsarvodesnämnden, en myndighet under riksdagen. Arvodet för

statsministern är 144 000 kronor per månad och övriga statsråd får 115
000 kronor per månad (från den 1 juli 2011).

Om Statsrådsberedningen

Ett statsråd som avgår från sitt uppdrag kan ansöka om
avgångsersättning upp till ett år. Ersättningen betalas ut månadsvis av
Regeringskansliet. Ersättningen ska minskas med statsrådets egna
förvärvsinkomster.

Statsrådsberedningen

Utlandsmyndigheterna
Till Regeringskansliet hör även utlandsmyndigheterna; det vill säga
ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid FN, EU,
OECD med flera internationella organisationer.
Även Kommittéväsendet tillhör Regeringskansliet, men varje offentlig
kommitté är samtidigt en egen myndighet.

Relaterat
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 Kontakt och besök
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 Lediga jobb
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 Förvaltningschefens kansli
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 Internrevisionen
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 Regeringskansliets årsbok
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 Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
	

 •	

 Rosenbad och Regeringskansliets historia
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 Det här vill regeringen
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 Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
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 Rosenbad och Regeringskansliets historia
Externa länkar
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Statsrådsarvodesnämnden
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Har inte undermenyer Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer Kommittéer
Har inte undermenyer Myndigheter
Har inte undermenyer Arbetet i EU
Har inte undermenyer Medaljer och utmärkelser
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Fredrik Reinfeldt Statsminister
Birgitta Ohlsson EU-minister

Ansvarsområden
	

 •	

 Leda och samordna arbetet i
Regeringskansliet
Myndigheten Regeringskansliet leds av regeringen och består
av Statsrådsberedningen, de olika fackdepartementen och
Förvaltningsavdelningen. Till Regeringskansliet hör även
ambassader, konsulat, representationer och delegationer vid
bland annat FN, EU, OECD.

Myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till
Statsrådsberedningen hör nedanstående myndigheter.

	

 •	

 Svenska institutet för europapolitiska
studier (Sieps)
Fleminggatan 20 112 26 Stockholm Tfn: 08-454 47 00
E-post: info@sieps.se

	

 •	

 EU
Samordning av den svenska EU-politiken.
	

 •	


Den 1 juli till den 31 december 2009 var Sverige ordförande i
EU:s ministerråd. EU har under svensk ledning varit en stark
aktör både internt inom EU och externt. Det svenska
ordförandeskapet hade särskilt fokus på våra prioriterade
frågor, samtidigt som EU:s dagordning fördes framåt på alla
övriga områden samt att det svenska ordförandeskapet
representerade EU i relation till tredje land.

	

 •	


	

 •	

 Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund Postadress: 640 31 Mellösa
Tfn: 0157-600 03 Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com

	

 •	

 Regeringskansliets krishantering
Regeringen är ansvarig för krishanteringen på nationell nivå.
Regeringskansliet är i detta avseendet stabsorgan till
regeringen. Regeringens ansvar för krishanteringen gäller i
första hand strategiska frågor medan ansvaret för ledning och
samordning av det rent praktiska arbetet ligger på berörda
myndigheter.

Arbetsområde: Svenska institutet för europapolitiska studier
har till uppdrag är att på ett självständigt och allsidigt sätt
belysa aktuella europapolitiska frågor. I detta syfte gör Sieps
sina analyser, underlag och seminarier tillgängliga för
regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i
Sverige och i EU.

	

 •	


Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften av
jord- och skogsbruket vid statsministerns representationsbostad
Harpsund.

354 Mellanfolkliga centrala organ, FN, EU od.

Birgitta Ohlsson

SW . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).

EU-minister
Statsrådsberedningen

Libris/SAB:
Obf 	

 Förenta nationerna (FN) (FNs egna dokument till 354)
(DC, DK politiska delar av 35)

"EU ska vara en vakthund för mänskliga rättigheter, i Europa och
övriga världen. Mindre än hälften av jordens befolkning lever i stater
där de får tycka, tänka och tro fritt. Unionen måste vara en stark och
modig röst för frihet, demokrati och rättsstatens principer."

FN http://www.un.org/
EU http://europa.eu/index_sv.htm

Ansvarsområden
EU-minister Birgitta Ohlsson ansvarar för att leda de horisontella EUfrågorna inom Regeringskansliet.

	

 •	

 Horisontella EU-frågor
Bland de horisontella EU-frågorna hör bland annat EU:s
fördrag, översynen av EU:s långtidsbudget och övergripande
EU-rättsliga frågor.

	

 •	

 EU:s Östersjöstrategi
EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under det svenska
ordförandeskapet hösten 2009. Arbetet med att genomföra
strategin har nu påbörjats. Regeringens vision är att EU:s
Östersjöstrategi ska bidra till en förbättrad havsmiljö, stark och
hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad
gränsöverskridande brottslighet. Östersjöregionen ska vara en
föregångsregion för hela EU.

	

 •	

 EU:s tillväxtstrategi EU2020
EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, tidigare kallad
Lissabonstrategin, kallas nu för EU 2020-strategin.

	

 •	

 Möten i rådet för allmänna frågor
	

 •	


	


•	


* Förenta Nationerna, FN.

I konstellationen för allmänna frågor representeras vissa
medlemsstater av sina utrikesministrar, andra har särskilda
ministrar med ansvar för EU-frågor.
Rådet för allmänna frågor ansvarar för att förbereda och följa
upp Europeiska rådets möten, de så kallade toppmötena,
liksom för att säkerställa samstämmighet och samordning
mellan de olika rådskonstellationernas arbete. Till de allmänna
frågorna räknas även öppenhet och insyn i institutionernas
arbete.

Från http://www.un.org/ 19 dec 2010:
The Charter established six principal organs of the United Nations: the
General Assembly, the Security Council, the Economic and Social
Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice,
and the Secretariat. The United Nations family, however, is much
larger, encompassing 15 agencies and several programmes and bodies.
Organizational chart | UN System locator

Birgitta Ohlsson är även konsumentminister och
demokratiminister.

http://europa.eu/index_sv.htm

	

 •	

 Demokratifrågor
Målsättningen med demokratipolitiken är att värna och
fördjupa den svenska demokratin. Individens möjligheter till
inflytande ska förstärkas och de mänskliga rättigheterna
respekteras.

	

 •	

 Konsumentfrågor
Konsumentpolitiken omfattar frågor om konsumenternas makt
och möjlighet att göra aktiva val på marknaden samt erbjuda
ett högt konsumentskydd. Konkret handlar det bland annat om
konsumentinformation, produktsäkerhet, miljömärkning,
marknadsföring och konsumentorganisationer.
EU-frågor ingår i område 354
Demokratfrågor ingår i område 32
Konsumentfrågor ingår i område 645

* EU från Internet 15 mars 2011.
Om EU
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Basfakta
Institutioner och organ
Medlemsländer
Historik
Arbeta för EU
Mer om EU

Politik och verksamhet
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Politikområden
Stöd och program
Upphandling
Fler verksamhetsområden

Att bo och leva i EU
	

 •	

	

 •	


Jobb och pensioner
Utbildning

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Hälso- och sjukvård
Konsumentskydd
Resor
Mer om att bo och leva i EU

Aktiv på nätet
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Tyck till om EU-politiken
Bloggar
Besök EU:s institutioner
Priser och tävlingar
Följ EU på sociala medier
Fler sätt att vara aktiv på nätet

Publikationer och lagstiftning
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Officiella handlingar
Lagstiftning och fördrag
Beställ eller ladda ner publikationer
Statistik och opinionsundersökningar
Handböcker och skrivråd
Mer dokumentation

Press och evenemang
	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


Presstjänster
Videoklipp och foton
Evenemang
RSS-flöden och poddsändningar
Mer för medierna

36/39 Politiska krav och politiska
planeringar.
SW
SW
SW
SW
SW

36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
36 ...om individernas kroppsliga förhållanden.
37 ...om utbildning o d.
38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.

36/39 Politiska krav och politisk planering:
O Om politisk planering.O Planeringens mål och medel. O Välfärd,
levnadsnivå, livs-kvalitet. O Välfärdsfördening, jämlikhet. O Politiska
krav om alla 36-39. O De politiska partiernas program.
Här ingår politiska krav rörande alla slags verksamheter. Här ingår
isynnerhet de politiska partiernas krav och här ingår bl a
Statens offentliga utredningar, SOU. Exempelvis ingår politiska
krav om vanlig socialvård i 36, politiska krav om undervisning i 37,
politiska krav om fysisk miljö och näringspolitik i 38 och politiska
krav om sociala miljöer, nöjen, teater, spel och sport o d i 39. En
sammansatt avdelning 36/39 gäller politiska krav och politisk
planering som gäller flera av avdelningarna 36-39 då det är svårt att
placera problemen på någon av dem.
Det uppstår ideligen behov av att ändra lagar och förordningar.
Folkets önskemål kanaliseras genom de politiska partierna. De
borde hålla igång planeringar som underlag för krav i riksdagen
och i de demokratiskt valda kommunala församlingarna, men
partiernas planeringar är mycket outvecklade och har stora brister.
Partiernas verksamheter hör hemma i 36-39, som gäller politiska
planeringar, dvs gäller utredningar om vad man bör vilja, och det
med hänsyn till individernas kroppsliga och psykiska förhållanden
och indvidernas fysiska och sociala miljöer.
Statens offentliga utredningar görs vanligen med syfte att ge
underlag för politiska beslut och kan då räknas hit. Utredningarna
redovisar dock sällan på lämpligaste sätt konsekvenserna av de förslag
till åtgärder utredningarna kommer fram till. Konsekvenserna
för individernas kroppsliga och psykiska förhållanden och deras
fysiska och sociala miljöer, sedda i jämlikhetsperspektiv borde
redovisas.

* Socialdemokraternas hemsida på Internet.
Från s hemsida 17 mars 2011.

Rapporter och överenskommelser
Socialdemokraternas budgetmotioner:
Rödgrön budgetmotion 2011
Höstbudget 2010
Vårbudget 2009
Höstbudget 2008
Vårbudget 2008
Höstbudget 2007
Rapporter:
Högerpolitiken klyver Sverige
En mänskligare sjukförsäkring
Centerpartiet har svikit landsbygden
Handlingsprogram för ordning och reda
Rättspolitiskt program
Moderaternas straffskatt på arbete
Fyra år med Reinfeldt - utförsäkringarnas effekter
Ge Sveriges unga chansen!
Äldreplattformen
Ett val att dra lärdom av - valanalys av Europaparlamentsvalet
Hälso- och sjukvårdspolitiskt program
Åtgärder för den egna fordonsindustrin i Europas fordonsnationer
inklusive USA
Socialdemokratiska prioriteringar inför EU-ordförandeskapet
Rapport om integritetsfrågorna i EU
(C)ontraktsbrottet
Bokslut Bildt
Regionalpolitisk rapport

Gemensamma rödgröna överenskommelser och rapporter:
Rödgrön regeringsplattform
Rödgröna vårbudgeten
Samarbetsrapport (PDF)
Internationellt, försvar- och säkerhetspolitik
Rödgrön migrationspolitik (PDF)
Rödgrön överenskommelse om Afghanistan
Vi vill lagstifta mot konfliktmineraler
Internationellt ansvar för allas rätt till sin sexualitet
Rödgröna eniga om plattform för EU-arbetet
Gemensam rödgrön politik för en hållbar värld (PDF)
Rödgrön plattform för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik (PDF)
Jobb och Ekonomi
Stimulera småföretagande
Tio punkter för ökad konkurrenskraft
Rödgrönt program för fler jobb
Politik för en bättre arbetsmiljö och friskare arbetsliv (PDF)
Svenska folket vill ha jobb före skattesänkningar
Ge alla unga en chans (PDF
Förändringar av fastighetsskatten (PDF)
Rödgröna satsningar på infrastruktur för jobb och klimat (PDF)
Alliansens sviker kvinnorna.pdf
Klimat
Rödgröna reformer för klimatet
Rotavdrag med klimatbonus (PDF)
Rödgrönt miljöfordonspaket (PDF)
Överenskommelse om energipolitiken (PDF
Rödgröna investeringar i infrastrukturen (PDF)

S, V och MP investerar för framtiden (PDF)
Rotavdrag med klimatbonus (PDF)
Rödgrönt miljöfordonspaket (PDF)
Överenskommelse om energipolitiken (PDF)
Utbildning
Höjda studiemedel och bättre kvalitet i utbildning för studenter
Högre kvalitet i förskolan
Rödgrön överenskommelse om skolan
S, V och MP investerar i skolorna (PDF)
Välfärd
Ökad livskvalitet för äldre
Vård när du behöver
Rättvis vård för transpersoner
Valet 2010 - ett välfärdsval
Vård i världsklass - rödgrön sjukvårdspolitik
Rödgrön bostadspolitik (PDF)
Hög tid för en ny sjukförsäkring (PDF)
Övrigt
En god djurhållning
Kreativa Sverige - Rödgrönt kulturlyft
Kraftigt stöd för rödgröna investeringar (PDF)
Prioritera investeringar i kommuner och landsting (PDF)
Regionalpolitik (PDF)
Rödgröna granskningsgruppens rapporter:
1. Högerpolitiken klyver Sverige.pdf
2. Granskningsrapport_ungdomar.pdf
3. En urholkad kollektivtrafik.pdf

4. Från gårdagens hjälte till dagens fossil.pdf
5. En kall jul för allt fler barn.pdf
Rådslagens slutrapporter:
Jobben först - en starkare arbetslinje
Investera i skapande för framtiden
Investera i välfärden
Sjukvårdsprogrammet
Miljörapporten
Socialdemokraternas klimatplattform
En rättvis värld är möjlig
Sidan uppdaterades senast: 2010-09-03 16:53
Från s hemsida 17 mars 2011:

Internationell politik
Allt som händer i världen påverkar och angår alla. Mänsklighetens
framtid är mer än någonsin en gemensam angelägenhet, vare sig man
vill eller inte vill.
Vi socialdemokrater vill att Sverige ska göra skillnad i världen. Vi vet
att en rättvis värld är möjlig. Det som behövs är mer internationellt
samarbete och mer solidaritet. Vi tror på alla människors lika rätt och
värde. Och vi tror på möjligheterna att öka rättvisan och på att fördela
jordens välstånd så att det kommer alla människor till del. Men det
kräver ett större internationellt engagemang. I alla länder, i vår rörelse,
i vår vardag. Tillsammans med socialdemokrater i hela världen kämpar
vi vidare.
En rättvis värld är möjlig och den bygger på folkrätten. Våra
internationella lagar ska gälla för alla länder oavsett om de är stora
eller små. Vi vill stärka Förenta Nationernas (FN) förmåga såväl att

agera i akuta kriser som att möta de långsiktiga globala utmaningar
världen står inför. Och EU ska användas för ökad global rättvisa. En
rättvis värld bygger också på ett generöst bistånd och på en fri, rättvis
och hållbar handel.
Internationellt program
Den socialdemokratiska partikongressen i Malmö 2005 beslutade om
ett nytt internationellt program. Här kan finns ...
Internationellt A-Ö
Kort om vad socialdemokraterna tycker i en rad internationella frågor.
Internationella socialdemokraten
Internationella Socialdemokraten nr 2 2010

Internationellt fokus
Vitryssland
Mellanöstern
S i Europa
Bli ESP-@ktivist I Europa samarbetar de socialdemokratiska partierna
tätt och har gemensamt bildas ESP (Europeiska Socialdemokraters ...
Kurdfrågan
Vi socialdemokrater slåss för minoriteters ställning och det är en fråga
som vi fäster stor vikt vid. Det gäller kurder och andra grupper. ...

* Miljöpartiet de gröna, mp
Miljöpartiet de gröna - Start
VÅR POLITIK A-Ö Miljöpartiet de gröna - Vår politik A-Ö

Folkpartiet nära dig
Våra politiker
Vi behöver dig
För media

Från Internet 6 april 2011

* Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

STARTSIDAN
VÅR POLITIK
VÅR POLITIK (A-Ö)
VÅRT PARTIPROGRAM
MOTIONER, UTTALANDEN, PROGRAM, M.M.

Från Internet 6 april 2011

* Moderaterna

nya moderaterna

NYHETER
VÅR POLITIK
FREDRIK
FÖRETRÄDARE
OM OSS
BLI MEDLEM
BLOGGAR
VIDEO
PRESS
KONTAKT

* Folkpartiet Välkommen till Folkpartiet
Jan Björklund
Vår politik

* Centerpartiet

Centerpartiet.se - Centerpartiet

CENTERPOLITIK
OM CENTERPARTIET
NYHETER
MEDIA
ENGAGERA DIG
KONTAKT
MAUD OLOFSSON

* Kristdemokraterna
Kristdemokraterna - Ett mänskligare Sverige! - Kristdemokraterna

Webbkarta Webbkarta - Kristdemokraterna
Från Internet 6 april 2011

* Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna	

Hem
Våra åsikter
Vårt parti
Stöd oss
Kontakt
Från Internet 6 april 2011

36...	

 om individernas kroppsliga
förhållanden.
SW 36 ...om individernas kroppsliga förhållanden.
Libris/SAB:
(360-368: DC, DK politiska delar av 36)
(369: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )
Se område 36-39

37...	


om utbildning o d.

SW 37 ...om utbildning o d.
Libris/SAB:
(370-378: DC, DK politiska delar av 37)
(379: DC, DK delar av politiska delar av 001-999 )
Se område 36-39

38...	

om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
SW 38 ...om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
Libris/SAB:
(380-389:DC, DK politiska delar av 38, delar av politiska delar av
001-999 )
Se område 36-39

39...	

om sociala miljöer, nöjen, sport o d
SW 39 ...om sociala miljöer, nöjen, sport o d.
Libris/SAB:
(390-399: DC, DK politiska delar av 39, delar av politiska delar av
001-9 99 )
Se område 36-39

4 Sambandsforskningsverksamheter.
(Finns ej i SAB, DC, DK.)
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
Område 4 innehåller en kort översikt om samband.
40 innehåller hela historien om utvecklingen av klassifikationssystemet.
Områdena 41-49 är inte utvecklade. Problem om samband antyds
vanligen i pdf-bilagorna.
Sven Wimnell 080203+081231+100211: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete.
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Innehåller förteckningar över utredningar de senaste åren, till en del
med innehållsförteckningar till utredningarna.

40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
Systemvetenskapen vid högskolor och universitet sysslar mycket
med datorer som hjälpmedel, men det viktiga är vad man använder
datorerna till.
Från Sunet:
Systemvetenskap :
Datalogi - Institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet.
Department of Informatics - Systemutveckling inom ramen för den
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
DSV - inst. för data- och systemvetenskap vid SU/KTH - En
gemensam institution för data- och systemvetenskap vid Stockholms
universitet och Kungl Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. DSV
finns vid campus IT-universitet i Kista
Institutionen för Datavetenskap, GU/CTH - Avdelning vid Göteborgs
Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.
Institutionen för datorteknik, Uppsala Universitet - Forskning och
undervisning om metoder för konstruktion av nya datorsystem och
datorprogram.
Institutionen för Systemteknik,LUTH
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi - Institutionen
för numerisk analys och datalogi, NADA, ansvarar för forskning och
undervisning vid KTH och Stockholms universitet (SU) i de
akademiska ämnena datalogi och numerisk analys.
SICS - SICS, Swedish Institute of Computer Science.

5 Naturforskning.
Matematikverksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
SW 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.
SW 51 Matematik.
SW 52 Astronomi, rymdforskning.
SW 53 Fysik o d.
SW 54 Kemi o d.
SW 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
SW 56 Paleontologi, arkeologi o d.
SW 57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
SW 58 Botanik.
SW 59 Zoologi.

50 Allmänt om naturforskning.
Naturkunskap
SW 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.
Libris/SAB:
U 	

 Naturvetenskap
U(x) 	

Naturvetenskapliga lexikon
U:b 	

 Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga 	

	

institutioner
U:d 	

 Naturvetenskaplig teori, filosofi och metodlära
U:k 	

 Naturvetenskapens historia
U:oa 	

Naturvetenskapens sociologi
U.02 	

Allmän instrumentlära
(DC 50)
Forsking och utbildning i naturvetenskap ,
se utbildning och forskning på område 7957

Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och forskning
om växt- och djurvärlden, universums och jordens uppbyggnad och
utveckling samt om människans biologi och naturmiljö.
Grundforskning bedrivs inom botanik, zoologi, paleontologi,
molekylärsystematik och isotopgeologi. Museet är ansvarsmuseum
inom området naturhistoria.

51 Matematik
SW 51 Matematik.
Libris/SAB:
T 	

 Matematik
Ta 	

 Matematik: allmänt )
Tb 	

 Aritmetik
Tc 	

 Algebra
Td 	

 Analys
Te 	

 Geometri
Tf 	

 Mått, mål och vikt
Th 	

 Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik
(DC, DK 51)

52 Astronomi, rymdforskning

* Rymdstyrelsen Start - Rymdstyrelsen

I grundskolan ingår astronomi i ämnet fysik.

Webbkarta Webbkarta - Rymdstyrelsen
Från Internet 3 april 2011

SW 52 Astronomi, rymdforskning.
Libris/SAB:
Ua 	

 Astronomi
(DC, DK 52)

* Institutet för rymdfysiks webbplats
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut som
bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik och
atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i utbildning
som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till Kiruna men
bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och Lund.

53 Fysik o d
SW 53 Fysik o d.
Libris/SAB:
Uc 	

 Fysik och kemi (del om fysik)
(DC, DK 53)

54 Kemi o d
SW 54 Kemi o d.
Libris/SAB:
Uc 	

 Fysik och kemi (del om kemi)
(DC, DK 54)

55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d

* SMHI Startsida | SMHI

I grundskolan ingår geologi etc i ämnena fysik, kemi och geografi

Webbplatskarta
Webbplatskarta | Webbplatskarta | Om webbplatsen | SMHI
Webbplatskartan presenterar alla avdelningar på smhi.se.
Från Internet 3 april 2011

SW 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
Libris/SAB:
Ub 	

 Geofysik
Ud 	

 Geologi och paleontologi (paleontologi till 56)
(DC, DK 55)

* Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl.Bergsstaten
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund,
jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för
geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter
att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
Box 670, 751 28 Uppsala
Telefon 018-17 90 00
E-post: sgu@sgu.se
* Polarforskningssekretariatets webbplats
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna
svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera
forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra
expeditioner i Arktis och Antarktis.

56 Paleontologi, arkeologi o d
I grundskolan ingår dessa ämnen i någon mån i ämnena biologi och
historia och kanske geografi.
SW 56 Paleontologi, arkeologi o d.
Libris/SAB:
J 	

 Arkeologi
J(x) 	

 Arkeologiska lexikon
J:bf 	

 Arkeologiska institutioner
J:dd 	

 Arkeologisk metodlära
J:k 	

 Arkeologins historia
J:oe	

 Allmän arkeologisk lagstiftning och allmän 	

 	

	

fornminneslagstiftning
J.0 	

 Allmän arkeologi: särskilda aspekter
J. 	

 Allmän arkeologi: särskilda perioder
Ja 	

 Europa (allmän och klassisk arkeologi)
Jb 	

 Norden: allmänt
Jc 	

 Sverige
Jd 	

 Övriga Norden
Je 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Jf 	

 Mellaneuropa
Jg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Jh 	

 Schweiz
Ji 	

 Italien (exkl klassisk arkeologi)
Jj 	

 Frankrike
Jk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Jl 	

 Portugal 	

 	

Jm 	

 Östeuropa
Jn 	

 Balkanhalvön 	

Jo 	

 Asien

	


Jp 	

 Afrika 	

	

Jq 	

 Amerika
Jr 	

 Australien och Oceanien
Js 	

 Polarländerna
Ud 	

 Geologi och paleontologi (geologi till 55)
(DC 56 mm, DK56, 902-904)

57 Biologi, ekologi. Naturgeografi.
Utvecklingslära, ärftlighet
SW 57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet.
Libris/SAB:
Ue 	

 Biologi
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för 	

 övrigt till 71
	

och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 57)

58 Botanik.
SW 58 Botanik.
Libris/SAB:
Uf 	

 Botanik
(DC, DK 58)

59 Zoologi
SW 59 Zoologi.
Libris/SAB:
Ug 	

 Zoologi
(DC, DK 59)

Regeringen verksamheter
februari 2012
i verksamhetsområde 6.

Innehåll:

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

276	


enligt
Sven Wimnell 10 februari 2012 + 24 feb:
Alliansregeringens verksamheter
i februari 2012 och en
socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf
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295	

298	

301	

302	

304	


område
6 	

 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60 	

 Allmänt om teknologiska och ekonomiska
	

 verksamheter.	

 	

	

61 	

 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od.
	

 Veterinärverksamheter.
	

 	

Hälso- och sjukvårdsministern.
62 	

 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).
	

 	

IT-teknik.
63 	

 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske.
	

 	

Landsbygdsministern.
	

 	

Landsbygdsdepartementet.

321	

322	

323	

325	

328	

326	

329	

330	

336	

337	

340	

341	

341	


64 	

641 	

	

 	

643 	

	

 	

	

 	

644 	

	

 	

645 	

	

 	

646 	

647 	

	

 	


Sida
274	

275	


Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
Livsmedelsministern.
Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
Boende.
Turistministern.
El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Energiministern. Med vatten, avlopp, avfall.
Användning av inventarier o d.
Konsumentministern.	

 	

	

Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter.
Hushållsekonomi.

342	

 648 	

 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
343	

 649 	

 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
343	

 	

 	

Äldreomsorg.
346	

 65 	

 Administration, distribution, kommunikation,
	

 organisation o d.
347	

 651 	

 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
347	

 	

 	

Datoranvändning.
348	

 6520-6524 	

Opolitisk offentlig civil förvaltning.
348	

 	

 	

Kommun- och förvaltningsministern.
361	

 	

 	

Utrikesministern.
362	

 	

 	

Utrikesdepartementet.
367	

 	

 	

Förvaltningsavdelningen.
369	

 6525-6529 	

Militära verksamheter.
370	

 	

 	

Försvarsministern.
371	

 	

 	

Försvarsdepartementet.
379	

 653 	

 Handelsverksamheter.
379	

 	

 	

Handelsministern.
386	

 654 	

 Telekommunikationsverksamheter.
386	

 	

 	

IT-ministern.
387	

 655 	

 Förlagsverksamheter o d.
388	

 656 	

 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
388	

 	

 	

Infrastrukturministern. Transporter.
397	

 657 	

 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
398	

 	

 	

Finansministern.
398	

 	

 	

Finansmarknadsministern.	

 	

	

399	

 	

 	

Finansdepartementet,
404	

 	

 	

Socialförsäkringsministern.

415	

 658 	

	

416	

 	

 	

417	

 	

 	

427	

 	

 	

427	

 	

 	

441	

 659 	

442	

	

	

	

	

444	


Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
Arbetsmarknad.
Arbetsmarknadsministern.
Arbetsmarknadsdepartementet
Näringsministern.
Näringsdepartementet.
Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66-69	

Tilverkning.
66/68 Tillverkning av varor.
66 	

 Tillverkning av kemivaror o d.
67 	

 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
68 	

 Tillverkning av komplexvaror.
69 	

 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar.

6 Teknologiska / Ekonomiska
verksamheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW
SW
SW
SW
SW

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

SW
SW
SW
SW
SW

65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.
. 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
. 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
. 6525-6529 Militära verksamheter.
. 653 Handelsverksamheter.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

. 654 Telekommunikationsverksamheter.
. 655 Förlagsverksamheter o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
. 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
. 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
66/68 Tillverkning av varor.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

60 Allmänt om teknologiska och
ekonomiska verksamheter
SW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
Libris/SAB:
Kv 	

 Allmän ekonomisk historia (även till 93-99)
Kv. 	

 Särskilda historiska perioder
Kv- 	

 Särskilda länder och områden
(DC 60. DK 6(091) )

61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter,
räddning o d . Veterinärverksamheter
SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
611 	

 	

612 	

 	

613 	

 	

614 	

 	

	

	

615 	

 	

	

	

615 A 	

615 B 	

615 C 	

	

	

615 D 	


Människans anatomi.
Fysiologi.
Medicinska råd om enskild hygien.
Offentliga hygienverksamheter,räddning, 	

	

	

sjukvårdsorganisation od
Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk
terapi o d.
Farmakologi, läkemedelsforkning.
Allmänna sjukvårdverksamheter.
Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård,
utom läkare.
Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska 	

 	

vårdavd., barnavd., långvård o d
615 E 	

Vård-personal för psykiatrisk vård och vård av 	

	

utvecklingsstörda, utom läkare.
615 F 	

Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik, fysiklisk
	

	

terapi od
615 G 	

Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618 	

 Läkarverksamheter od av läkare, operationsassistenter o d
616 	

 	

Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda
	

	

medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar,
	

	

infektionssjukdomar o d.

616 A 	

Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d
616 B 	

Läkare för särskilda medicinska sjukdomar. (6161 / 6167) .
6161 	

Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.).
6162 	

Andningsorganens sjukdomar.
6163 	

Matsmältningsorganen sjukdomar.
6164 	

Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar, 	

	

	

	

lymfatiska system o d.
6165 	

Hudsjukdomar. Dermatologi.
6166 	

Urogenitala systemets sjukdomar, urologi.
6167 	

Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala 	

 	

	

	

sjukdomar.
6168 	

Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi.
	

	

Psykiatri.
6169 	

Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma 	

 	

	

	

sjukdomar.
617 	

 	

Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och
	

	

öron-	

näsa-hals. Narkosläkare och operationsassistenter o d
6171/6175 	

Kirurgiläkare. 	

6176 	

Tandläkare.
6177/6178 	

Läkare för ögon och öron-näsa-hals. Oftalmiatrik. 	

 	

	

	

Otorinolaryngologi.
6179 	

Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618 	

 	

Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård
	

	

av nyfödda o d
619 	

 	


Veterinärverksamheter o d

Libris/SAB:
Ps 	

 Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
V 	

 Medicin
V(x) 	

Medicinska lexikon
V:b 	

 Medicinsk forskning och medicinska institutioner
V:d 	

 Medicinens filosofi och metodlära
V:k 	

 Medicinhistoria
V:oa 	

Allmänt: medicinsk sociologi
V:oe 	

Allmänt: medicinlagstiftning
V:oi 	

 Allmänt: medicinstatistik
Va 	

 Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl 	

 icke-	

	

kliniska discipliner
Vb 	

 Anatomi
Vc 	

 Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi
Vd 	

 Farmakologi
Ve 	

 Allmän medicin
Vf 	

 Kirurgi och anestesi
Vg	

 Gynekologi och andrologi
Vh 	

 Pediatrik
Vi 	

 Oftalmologi (ögat)
Vj 	

 Otorinolaryngologi
Vk 	

 Odontologi
Vl 	

 Psykiatri
Vm 	

 Terapimetoder
Vn 	

 Samhällsmedicin, hygien, sexologi
Vna 	

 Samhällsmedicin och socialmedicin
Vnb 	

Hygien
Vnd 	

Sexologi
Vo 	

 Rättsmedicin
Vp 	

 Hälso- och sjukvård
Vp- 	

 Särskilda länder och områden

Vpa 	

 Sjukvårdsekonomi
Vpb 	

Sjukvårdsadministration och -organisation
Vpd 	

Sjukvårdspersonal
Vpe 	

 Sjukvårdslokaler och -utrustning
Vpf 	

 Sjukvårdsarbete
Vpg 	

Omvårdnad
Vph 	

Primärvård
Vpj 	

 Akutvård
Vpk 	

Intensivvård
Vpl 	

 Långvård
Vpm 	

Palliativ vård
Vs 	

 Geriatrik
Vt 	

 Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin
Vu 	

 Idrottsmedicin
Vx 	

 Militärmedicin
(DC 61, 636. DK 61)

Sjukvård, hälsa, sociala frågor,
socialförsäkring
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Barnets rättigheter
Folkhälsa
Funktionshinder
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Hälso- och sjukvård
Individ- och familjeomsorg
Pensioner
Sjukförsäkring
Socialförsäkring
Socialtjänst
Äldreomsorg

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Göran Hägglund Socialminister
Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Maria Larsson Barn- och äldreminister

Göran Hägglund
Socialminister
Socialdepartementet
"Ett av mina viktigaste mål är att förbättra tillgängligheten i vården.
Jag vill korta vårdköerna och ta bort hinder så att vi kan få fler aktörer
inom vård- och omsorgssektorn. Med fler aktörer ökar patienternas
valfrihet och möjlighet att jämföra kvaliteten i vården. Patienterna inte systemen - ska vara i centrum för den svenska sjukvården."

Ansvarsområden
Socialminister Göran Hägglund ansvarar för:

	

 •	

 Folkhälsa
Göran Hägglund ansvarar för samtliga delar av
folkhälsoområdet, utom frågor som rör alkohol, narkotika,
dopning, tobak och föräldrastöd. Hans ansvar omfattar till
exempel skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar
mellan människor och förebyggande arbete som rör psykisk
hälsa, fysisk aktivitet och matvanor. Insatserna inom
folkhälsopolitiken berör nästan alla delar av samhället och
ingår i de flesta politiska områden. Det är ett så kallat
sektorsövegripande politikområde.

Ansvarigt departement
	

 •	


Socialdepartementet

Socialdepartementet är placerat på område 7951
Folkhälsa, hälso- och sjukvård ingår i område 61
Socialförsäkringar ingår i område 657
Stefan Attefall är civil- och bostadsminister.
Hans verksamhet om trossamund ingår i område 20.
Hans verksamhet om statlig förvaltning ingår i område 6520-6524.
Hans verksamhet om plan och byggande o d ingår i område 71.

	

 •	


Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Området handlar om ekonomiskt stöd till familjer och omfattar

bland annat barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och
underhållsstöd.

	

 •	

 Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsfrågorna innefattar bland annat
läkemedelsförmåner, sjukvård i internationella förhållanden,
bidrag till hälso- och sjukvård och bidrag till psykiatri.

	

 •	

 Tandvård
Området handlar om det statliga tandvårdsstödet. Det omfattar
förebyggande tandvård och tandvård som gör att patienten
slipper smärta och sjukdomar samt har förmåga att äta, tugga
och tala utan större hinder.

Hälso- och sjukvård
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Göran Hägglund Socialminister

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det
senaste ligger överst.

	

 	


Överenskommelse om fortsatta insatser för
att främja en mer jämlik hälso- och
sjukvård (december 2011)

I överenskommelsen ingår, som en av åtta insatser, ett flerårigt
pilotarbete för att öka jämlikhet i första linjens vård inom resurssvaga
områden. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har den 16
juni 2011 träffat en överenskommelse om insatser gällande en mer
jämlik hälso- och sjukvård.

Överenskommelse om förbättringar inom
den psykiatriska heldygnsvården (dec 2011)
Regeringen och SKL har enats om att arbeta för att stödja ett metodiskt
förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården.

Överenskommelse för 2012 för stärka
patientsäkerheten (december 2011)

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en
överenskommelse att fortsätta arbetet med att stärka patientsäkerheten
under 2012.

Överenskommelse för att främja jämlik
hälso- och sjukvård (december 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en
överenskommelse för 2012 om fortsatta insatser för att främja en mer
jämlik hälso- och sjukvård.

Överenskommelse om sammanhållen vård
och omsorg för de mest sjuka äldre
(december 2011)

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat
en överenskommelse för 2012 om utveckling av vården och omsorgen
om de mest sjuka äldre. Under nästa år avsätts 1,1 miljarder kronor ur
statsbudgeten. Medlen är huvudsakligen prestationsbaserade.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn
av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (december 2011)
Regeringen beslutade den 10 juli 2008 kommittédirektiv om en
översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (dir. 2008:93).
Regeringen beslutar att utredningens uppdrag ska förlängas till den 30
mars 2012.

Riksrevisionens rapport om rätt
information vid rätt tillfälle inom vård och
omsorg (november 2011)
I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens
iakttagelser i rapporten Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och
omsorg - samverkan utan verkan? (RiR 2011:19).

En EU-rättslig anpassning av regelverket
för sprutor och kanyler (november 2011)
Regeringen har överlämnat departementsskrivelsen En EU-rättslig
anpassning av regelverket för sprutor och kanyler till riksdagen.

Överenskommelse för att stärka
cancervården (november 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har
inom ramen för den nationella cancerstrategin fattat beslut om en ny
överenskommelse för 2012.

Överenskommelse om ett handlingsprogram
för att utveckla kunskapen om och vården
av unga med självskadebeteende (okt 2011)
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har enats om en satsning för att utveckla och samordna insatserna för
att minska antalet unga med självskadebeteende.

Överenskommelse om utvecklingsinsatser
för psykiatrin med hjälp av de Nationella
kvalitetsregistren (oktober 2011)
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har enats
om en satsning på utvecklingsinsatser för psykiatrin med hjälp av de
Nationella kvalitetsregistren.
Överenskommelsen ingås inom ramen för regeringens satsning på
psykiatri och psykisk hälsa.

Tandvård för personer med vissa
sjukdomar eller funktionsnedsättningar
(oktober 2011)

Förslag i budgetpropositionen för hälso- och
sjukvård 2012 (september 2011)
Regeringen föreslår en långsiktig satsning på att utveckla de nationella
kvalitetsregistren. Satsningen syftar till att förbättra medicinska
resultat för den enskilda patienten och att effektivisera sjukvården.
Regeringen vill förstärka patientens valmöjligheter inom den
specialiserade vården. Ambitionen är att utöka de så kallade
valfrihetssystemen, de system där man låter patienten välja vem man
vill bli behandlad av, till att gälla andra vårdområden utöver
primärvården.

Ny strategi för bättre
läkemedelsanvändning (september 2011)

Regeringen föreslår nya stöd i en proposition om tandvård. Det ena
förslaget gäller patientgrupper som behöver förebyggande tandvård
och ofta behöver gå till tandläkaren. Det andra stödet gäller personer
med stora behov av tandvård på grund av en långvarig sjukdom eller
funktionsnedsättning. Förslagen ingår i tredje steget av
tandvårdsreformen.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har fattat
beslut om en nationell läkemedelsstrategi. Den nationella
läkemedelsstrategin är ett verktyg för att göra
läkemedelsanvändningen mer effektiv och patientsäker. Den ska också
underlätta för alla aktörer att arbeta mot samma mål och mot visionen
"Rätt läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle".

Nationella Kvalitetsregister - ett verktyg för
patienten (oktober 2011)

Översyn av avgiftsstrukturen för hälso- och
sjukvård, läkemedel, äldre- och
handikappomsorg m.m. (juni 2011)

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tecknat en
överenskommelse om utvecklingen och finansieringen av nationella
kvalitetsregistren för vård och omsorg under åren 2012-2016.

En särskild utredare ska se över avgiftsstrukturen för hälso- och
sjukvård, läkemedel, äldre- och handikappomsorg m.m. Syftet är att
åstadkomma en struktur för avgifter och högkostnadsskydd som
långsiktigt bidrar till att utveckla kvaliteten och effektiviteten i vården
och omsorgen.

Ny överenskommelse för barns och ungas
psykiska hälsa (juni 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en
ny överenskommelse för barns och ungas psykiska hälsa.
Överenskommelsen bygger på det arbete som sedan 2009 gjorts inom
projektet Modellområden, psykisk hälsa barn och unga.

Överenskommelse om
läkemedelsförmånerna 2011 (juni 2011)
Staten och SKL har träffat följande överenskommelse kring formerna
för statens ersättning till landstingen avseende kostnaderna för
läkemedelsförmånerna för år 2011.

Överenskommelse för en mer jämlik hälsooch sjukvård (juni 2011)
För att få en mer jämlik vård med hjälp av bland annat öppna
jämförelser ingår regeringen denna överenskommelse med Sveriges
Kommuner och Landsting. Syftet med satsningen är att bidra till ökat
nyttiggörande av öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och
därmed bidra till en mer jämlik vård av högre kvalitet och effektivitet.

Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet
och marknadsförutsättningar inom
läkemedels- och apoteksområdet (juni 2011)

En särskild utredare ska göra en översyn av vissa frågor som rör
prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom
läkemedels- och apoteksområdet. Utredaren ges ett tilläggsuppdrag
(september) att göra en översyn av prissättningen av originalläkemedel
utan generisk konkurrens och vissa övriga frågor.

Stärkt ställning för patienten gen
om en ny patientlagstiftning (mars 2011)

En särskild utredare ska föreslå hur patientens ställning inom och
inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. En utgångspunkt för
utredarens arbete ska vara att förbättra förutsättningarna för en god
och jämlik vård.

Stärkt ställning för patienten genom en ny
patientlagstiftning (mars 2011)

En särskild utredare ska föreslå hur patientens ställning inom och
inflytande över hälso- och sjukvården kan stärkas. En utgångspunkt för
utredarens arbete ska vara att förbättra förutsättningarna för en god
och jämlik vård.

Godkännande av en överenskommelse om
insatser inom ramen för den nationella
cancerstrategin 2011 (januari 2011)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en
överenskommelse om att, inom ramen för den nationella
cancerstrategin, genomföra vissa insatser på cancerområdet. Syftet
med överenskommelsen är att genom riktade satsningar genomföra
insatser som huvudsakligen presenterats i betänkandet En nationell
cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).

Godkännande av
Dagmaröverenskommelsen 2011 (jan 2011)

Prop. 2010/11:44 Vissa ändringar i
läkemedelslagenn (december 2010)

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har
träffat en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting om vissa ersättningar till utvecklingsområden inom
hälso- och sjukvården den så kallade Dagmaröverenskommelsen 2011.

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 om
läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/
EG och förordning (EG) nr 726/2004.

Översyn av de statliga verksamheterna
inom vård- och omsorgssystemet (jan2011)

Bemyndigande att underteckna en
överenskommelse om
patientsäkerhetssatsning 2011 (dec 2010)

En särskild utredare ska se över hur staten, genom sina myndigheter,
ska verka för ett effektivt och långsiktigt hållbart vård- och
omsorgssystem, med fokus på hälsofrämjande och förebyggande
insatser i syfte att främja hälsa och minska ohälsa och framtida
vårdbehov samt för att åstadkomma en jämlik vård och omsorg i hela
landet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2012.

Överenskommelse om fortsatta insatser för
att förbättra patienters tillgänglighet till
hälso- och sjukvård (december 2010)
Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet
och SKL har en överenskommelse träffats mellan regeringen och SKL
om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälsooch sjukvård.

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting syftar till att med ekonomiska incitament och med
patientens behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera
patientsäkerhetsarbetet i landstingen.

Folkhälsa
•	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
•	

	

 •	


Göran Hägglund Socialminister
Maria Larsson Barn- och äldreminister

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut inom folkhälsoområdet. Det senaste
ligger överst.

Överenskommelse om vissa ersättningar
inom folkhälsoområdet (oktober 2011)
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tecknat en
överenskommelse för 2012-2014 för insatser mot hiv/aids och andra
smittsamma sjukdomar. Överenskommelsen innefattar 95 miljoner
kronor som fördelar sig på tre delområden.

Ekonomiskt stöd till Narkolepsiföreningen
Sverige (september 2011)
Regeringen har beslutat om ekonomiskt stöd till Narkolepsiföreningen
Sverige. Bidraget är på 1 884 000 kronor. Regeringen har också fattat
beslut om bidrag till Ågrenska stiftelsen för att arrangera

familjeveckor för familjer med barn som drabbats av narkolepsi och
som omfattas av Läkemedelsverkets pågående utredning.

Regeringens åtgärdsprogram för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
(april 2011)
Regeringen beslutade den 28 april 2011 om ett åtgärdsprogram för
2011 för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT).
Det är det första sedan riksdagen antog regeringens proposition En
samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken
(prop. 2010/11:47) i mars 2011. Regeringens avsikt är att konkretisera
statliga uppdrag och satsningar under året i åtgärdsprogrammet. Det
statliga stödet ska i så stor utsträckning som möjligt gå till långsiktiga
satsningar som sker i bred samverkan.

Samlad strategi för ANDT-politiken
(december 2010)
I propositionen redogör regeringen för en samlad strategi för alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Syftet är
att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser ska genomföras,
samordnas och följas upp under åren 2011-2015. Propositionen
innehåller förslag till ett gemensamt övergripande mål för ANDTpolitiken. Den samlade strategin för ANDT-politiken syftar till att
underlätta statens styrning av stödet på ANDT-området, att skapa
bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att få till en
samlad syn på de gemensamma faktorer som ligger bakom mycket av
problemens uppkomst, men också deras lösningar.

Proposition om effektivare narkotika- och
dopningslagstiftning (november 2010)
Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om en effektivare
narkotika- och dopningslagstiftning. Propositionen innehåller förslag
till förändringar beträffande narkotika, hälsofarliga varor och
dopningsmedel. Regeringen föreslår också en ny lag om förstörande
av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser.

Mål för folkhälsan
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Detta vill regeringen
Regeringen vill att folkhälsopolitiken ska utgå från människans behov
av integritet och valfrihet. Vars och ens ansvar och intresse för att
förbättra sin hälsa är utgångspunkter för det folkhälsopolitiska arbetet.
Centralt för folkhälsopolitiken är därför att skapa goda förutsättningar
och bra stöd för enskilda att göra hälsosamma val.
Regeringen anser att folkhälsopolitiska insatser är investeringar för
framtiden, som på lång sikt ger utdelning i första hand för den enskilde
men också för samhället. Ett gemensamt ansvarstagande mellan
offentlig sektor, ideella krafter och den enskilda människan är en bra
grund för ett framgångsrikt folkhälsoarbete.
Regeringen anser vidare att folkhälsopolitiken ska bygga på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Insatserna ska följas upp
för att säkerställa resultat och kvalitet. Uppföljningen kan ske på olika
sätt.

Prioriteringar 2012
Öppna jämförelser på folkhälsoområdet
Regeringen vill tydliggöra hälso- och sjukvårdens ansvar för en
förbättrad folkhälsa och vill därför utveckla öppna jämförelser för en
hälsoinriktad hälso- och sjukvård.
Som ett första steg i att utveckla sådana jämförelser har regeringen
givit Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och redovisa öppna
jämförelser för den hälsoinriktade hälso- och sjukvården. Syftet med
öppna jämförelser inom folkhälsoområdet är att det ska bli ett
kraftfullt verktyg för kommuner och landsting i strävan att nå resultat
genom de folkhälsopolitiska insatserna.

Strategi för alkohol- , narkotika- , dopnings och
tobakspolitiken (ANDT)
Regeringen har angett mål och inriktning för ANDT-politiken och hur
den ska genomföras, samordnas och följas upp under åren 2011-2015 i
propositionen En samlad strategi för alkohol- , narkotika- , dopnings- ,
och tobakspolitiken m.m. Ett åtgärdsprogram som bygger på strategin
tas fram även för 2012.

Förebygga antibiotikaresistens
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att
premiera landstingens arbete med att uppnå en rationell och
återhållsam förskrivning av antibiotika under 2012. Detta sker genom
stimulansbidrag inom överenskommelsen om patientsäkerhet.

gör att inte alla människor kan delta fullt ut i samhället. Det
innehåller också insatser för att bekämpa diskriminering, och
stöd till personer med funktionsnedsättning. Stödinsatser kan
vara enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), bilstöd, färdtjänst, tolktjänst, olika
slags hjälpmedel med mera.

Maria Larsson
Barn- och äldreminister
Socialdepartementet
"Min vision är att det ska bli lättare att leva i Sverige. Barn ska kunna
ha en trygg uppväxt med närvarande vuxna och utan droger. Personer
med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällsliv och arbetsliv.
Och när man bli äldre ska man kunna fortsätta att vara den person man
varit tidigare."

	

 •	


Individ- och familjeomsorg
En del i socialtjänstens ansvarsområde kallas individ- och
familjeomsorg. Individ- och familjeomsorgen innefattar: social
barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård,
ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp till människor som utsatts
för brott, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

	

 •	


Socialtjänst
Socialtjänstpolitik handlar om insatser för att förbättra för de
mest utsatta grupperna i samhället, till exempel kvinnor och
män med behov av ekonomiskt bistånd, flickor och pojkar och
familjer i socialt utsatta situationer, hemlösa, personer med
missbruksproblem och kvinnor som utsätts för hot och våld.
Statens insatser består främst av lagstiftning, tillsyn,
uppföljning och utvärdering, vissa stimulansbidrag samt det
utvecklingsarbete som bedrivs av myndigheterna.

	

 •	


Äldreomsorg
Äldrepolitiken ska ge äldre personer förutsättningar för att leva
ett självständigt liv med god livskvalitet. Exempel på områden
som regeringen vill satsa på är vård och omsorg om de mest
sjuka äldre, hjälp för äldre i vardagslivet, boendefrågor, anhörigstöd och kvalitetsutveckling av kost och näring för äldre.

Ansvarsområden
Barn- och äldreminister Maria Larsson ansvarar för:
	

 •	

 Barnets rättigheter
Politiken för barnets rättigheter ska på ett övergripande,
strategiskt plan initera, driva på och samordna insatser för
barns och ungas rättigheter. Arbetet utgår från FN:s
barnkonvention. Insatserna berör nästan alla delar av samhället
och ingår i de flesta politiska områden. Det är ett så kallat
sektorsövegripande politikområde.

	

 •	

 Folkhälsa: alkohol-, narkotika,
dopnings- och tobaksfrågor
Maria Larsson ansvarar för vissa delar inom folkhälsoområdet,
nämligen för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och
tobak. Hon ansvarar också för frågor som gäller föräldrastöd.
	

 •	


Funktionshinder
Området funktionshinder tar dels upp
funktionshinderspolitiken som syftar till att ta bort hinder som

Försvar, skydd och säkerhet
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•	


Krisberedskap
Militära försvaret
Fredsfrämjande insatser
Nordiskt samarbete
Europas försvarspolitik
Har inte undermenyer Sveriges säkerhetspolitik
Internationell verksamhet
Har inte undermenyer Kvinnor i konfliktområden
Har inte undermenyer Folkrätt: krigets lagar
Har inte undermenyer Underrättelsefrågor

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Sten Tolgfors Försvarsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Försvarsdepartementet

Räddningstjänst och skydd mot olyckor o d ingår i område 61.
Asnitten om sådant på område 6525-659 finns också på område 61

Sten Tolgfors
Försvarsminister
Försvarsdepartementet
"Regeringen och riksdagen har beslutat om den största förnyelsen av
försvaret på flera decennier. Resultatet är ett användbart försvar där
Sveriges försvarsförmåga avsevärt ökar. Vi stärker samhällets
krishanteringsförmåga genom att ta bort det tidigare stuprörstänkandet
och har samlat krisberedskapen i en ny myndighet."

Ansvarsområden
Sten Tolgfors är som försvarsminister och departementschef ansvarig
för den verksamhet och ansvarsområden som Försvarsdepartementet
har. Det innebär allt som omfattas av utgiftsområde 6 i budgeten:
Försvar samt beredskap mot sårbarhet. Bl a:

	

 •	

 Krisberedskap
Krisberedskap och krishantering handlar om att hela samhället
ska kunna klara extrema situationer. Det pågår ett kontinuerligt
arbete med att förebygga hot och risker samt förberedelser som
ska stärka krishanteringsförmågan

	

 •	

 Skydd och beredskap mot olyckor
Skydd mot olyckor omfattar åtgärder för att förebygga olyckor
och begränsa konsekvenserna av olyckor. Med olyckor menas
både olyckor vållade av människor och naturolyckor där
människor, egendom eller miljö kan skadas.

	

 •	

 Krisberedskap
Krisberedskap är förmågan att, genom den organisation och de
strukturer som skapas före, under och efter en kris, kunna
förebygga och hantera krissituationer. Det pågår ett
kontinuerligt arbete med att förebygga hot och risker samt
förberedelser som ska stärka krisberedskapsförmågan.

	

 •	

 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret
avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.
Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från
vardagens olyckor till stora katastrofer.

	

 •	

 Skydd mot olyckor
Skydd mot olyckor är del av krisberedskapen och omfattar
åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa
konsekvenserna av olyckor. Med olyckor menas både olyckor
vållade av människor och naturolyckor där människor,
egendom eller miljö kan skadas. Skydd mot olyckor är ett
område som främst syftar till att förebygga och hantera
vardagens olyckor. De olika räddningstjänsterna är här den
viktigast aktören.

	

 •	


Myndigheten har en viktig samordnande roll över
sektorsgränser och ansvarsområden.
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte
över andra aktörers ansvar.

	

 •	


MSB bedriver verksamhet både i Stockholm, Karlstad och
Kristinehamn samt på två skolor, belägna i Sandö och Revinge.

	

 •	


Myndighetens ledning är placerad i Stockholm.
Telefon växel: 0771-240 240 Faxnummer: 010-240 56 00
E-post: registrator@msbmyndigheten.se Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD

Miljö, energi och klimat
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Energi
Hav och vatten
Hållbar utveckling
Kemikalier
Klimat
Kretslopp och avfall
Har inte undermenyer Miljöanpassad offentlig upphandling
Miljökvalitetsmålen
Miljölagstiftning
Miljöforskning och miljöövervakning
Har inte undermenyer Miljösamarbete i internationella
organisationer
Naturvård
Strålskydd och kärnsäkerhet

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Lena Ek Miljöminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	


Miljödepartementet
Näringsdepartementet

Miljö, klimat, naturvård ingår i område 71
Energi, avfall, strålskydd ingår i område 644
Kemikalier ingår i område 61

Lena Ek
Miljöminister
Miljödepartementet
"Sverige ska fortsätta att vara en ledande miljönation i världen. Genom
en aktiv och framtidsinriktad miljöpolitik som hittar lösningar på både
internationella och lokala miljöproblem ska Sverige bli det land där
det är enklast, billigast och roligast att vara miljövänlig."

Kemikalier

Nationell kemikaliepolitik

	

	

	

	


Sverige har sedan 1960-talet arbetat för att begränsa användningen av
miljögifter som kan ha negativa effekter på människors hälsa och
miljön. Riksdagen har antagit miljökvalitetsmålet En giftfri miljö till
år 2020. Målet innebär att miljön ska vara fri från ämnen och metaller
som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Grunden i arbetet
för Giftfri miljö är att förebygga skador på människors hälsa eller i
miljön av kemiska ämnen, produkter och varor.

•	

•	

•	

•	


Nationell kemikaliepolitik
EU-samarbete
Globalt kemikaliearbete
Har inte undermenyer Remisser

Regeringen gör giftfri miljö till en av de miljöpolitiska
huvuduppgifterna under mandatperioden 2010-2014. Mer pengar
satsas och flera nya initiativ tas för att kemikalier som skadar miljön
eller riskerar människors hälsa ska fasas ut eller oskadliggöras.
Kemikalier är en viktig och nödvändig del av våra liv och bidrar till
livsmedelsproduktionen, klädesproduktionen och tillverkningen av
nästan alla varor i vår vardag. Kemikalieindustrin är en av de mest
globaliserade av alla industrier och en starkt bidragande faktor till
ekonomisk tillväxt. Användningen av kemikalier är en viktig del i
samhället och behövs ofta för att få önskad funktion i en mängd
produkter och tjänster.
Felaktig hantering av kemikalier kan dock leda till allvarliga och
dyrbara skador på hälsa och miljö. Kunskap om kemiska ämnens
hälso- och miljöfarliga egenskaper är en förutsättning för en säker
hantering vid tillverkning, användning, återvinning och i avfallsledet.
Dålig kemikaliekontroll och felaktigt användande av farliga kemikalier
riskerar att leda till stora samhälleliga kostnader för att korrigera för
skador på människors hälsa och miljön.

Den förebyggande kemikaliekontrollens viktigaste uppgift är att
förhindra att skador uppkommer på människa och miljö. För detta
krävs kunskap. Kunskap om kemiska ämnens egenskaper och
spridning är en förutsättning för att vi ska förstå på vilka sätt ämnena
skulle kunna skada människors hälsa och miljön och för att förhindra
att skadorna uppstår. Kunskapen ska föras vidare till dem som
använder de kemiska ämnena och produkterna så att det kan ske på ett
säkert sätt. Kunskapskraven i EU:s nya kemikalieförordning (Reach)
gör att företag i större utsträckning än tidigare måste ta fram kunskap
om kemiska ämnens hälso- och miljöfarlighet. Sverige arbetar för att
kraven på kunskap stegvis ökas i Reach i samband med olika
översyner, uppdateringar samt i tillämpningen av reglerna. Genom
lagstiftningen om växtskyddsmedel och biocider ställs det också
kunskapskrav om ämnens innehåll och effekt på organismer.
Kemikaliers mängd och farlighet kan inte mer än till en begränsad del
påverkas genom nationella åtgärder och mycket av Sveriges arbete på
området är inriktat på att driva frågorna inom EU och internationellt.

Reglering av kemikalier på EU-nivå

målet att användningen av farliga kemikalier i utvecklingsländer ska
minska och att omhändertagandet av avfall ska förbättras.

Större delen av kemikaliereglerna är idag gemensamma inom EU,
dessa regler styr därmed också Sverige antingen genom
implementering i svensk lagstiftning eller som en direkt gällande
förordning. Det grundläggande regelverket är kemikalieförordningen
Reach (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals) och
CLP-förordningen. De ställer upp kunskaps- och märkningskrav för
alla kemiska ämnen som tillverkas i eller importeras till EU. Reach har
också mekanismer för att utvärdera ämnenas risker samt för att sätta
upp tillståndskrav eller begränsningar för användningen.

Regeringen agerar internationellt för att ytterligare stärka
regelutvecklingen inom kemikalieområdet. Exempel på det är
regeringens målsättning att nå ett globalt bindande instrument för
kvicksilver.

Bekämpningsmedel, det vill säga en kemisk eller biologisk produkt
som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom, regleras i särskilda förordningar.

Genom den globala kemikaliestrategin (SAICM) och inom den
europeiska kemikalielagstiftningen verkar regeringen bland annat för
att minska användningen och spridningen av farliga ämnen i varor. I
det globala kemikaliearbetet är ekonomiskt och kunskapsmässigt stöd
till utvecklingsländerna en viktig byggsten.

Förekomsten av kemiska ämnen kan också vara reglerad i andra
produktspecifika regler. Inom Miljödepartementets ansvar finns bland
annat regler om farliga ämnen i tvättmedel, byggprodukter,
förpackningar, batterier, elektriska och elektroniska produkter, bilar
samt avfall.

Globalt arbete
Utifrån regeringens skrivelse Sveriges politik för global utveckling
(skr. 2007/08:89) ska Sverige verka för att internationellt förbättra
informationen om kemiska ämnen i varor och på så vis bidra till
minskade miljö- och hälsorisker i hela livscykeln. Enligt skrivelsen är

Sverige har de senaste åren utökat sitt stöd till utvecklingsländer och
länder i omvandling mot ökad industrialisering och Sverige kan på så
vis bidra till uppbyggnad av kunskap och en myndighetsstruktur som
leder till att länderna kan tillämpa överenskommelserna.

*Läkemedelsverket
Välkommen till Läkemedelsverket - Läkemedelsverket / Medical
Products Agency
Webbkarta - översikt av webbplatsens struktur och nyckelsidor
Webbkarta - översikt av webbplatsens struktur och nyckelsidor Läkemedelsverket / Medical Products Agency
I webbkartan hittar du de sidor på webbplatsen som ligger högre i
hierarkin - startsidor, temasidor, samlingssidor etc.
Från Internet 3 april 2011
* Statens folkhälsoinstitut
FHI - Välkommen till Statens folkhälsoinstitut
Folkhälsans målområden
Om de elva målområdena
	

 1.	

 Delaktighet och inflytande i samhället
	

 2.	

 Ekonomiska och sociala förutsättningar
	

 3.	

 Barns och ungas uppväxtvillkor
	

 4.	

 Hälsa i arbetslivet
	

 5.	

 Miljöer och produkter
	

 6.	

 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
	

 7.	

 Skydd mot smittspridning
	

 8.	

 Sexualitet och reproduktiv hälsa
	

 9.	

 Fysisk aktivitet
	

 10.	

 Matvanor och livsmedel
	

 11.	

 Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
Från Internet 3 april 2011

* Kemikalieinspektionen
Kemikalieinspektionen - KemI
Sidöversikt
Webbkarta - Forskningsrådet Formas
Från Internet 3 april 2011
Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
hemsidan på Internet 14 mars 2011 http://www.msb.se/sv/
* Myndigheten

för samhällsskydd och

beredskap
Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Startsida Nyheter
Webbkarta Sökfunktion Vanliga frågor och svar Hjälp Kontakt
* Karolinska

institutet. Startsida - Karolinska Institutet

Innehåll A-Ö Innehåll A-Ö - Karolinska Institutet
* Gentekniknämnden
Retzius väg 13A, 171 77 Stockholm
Tfn 08 - 508 846 30
Arbetsområde: nämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en
etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken.
* Rättsmedicinalverket (RMV)
111 20 Stockholm
Tfn 08 - 441 76 00
Arbetsområde: central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatrisk,
rättskemisk, rättsmedicinsk och rättsgenetisk verksamhet.

* Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI,
vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar
för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu
och i framtiden.
* Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholsortimentsnämnden garanterar att försäljningsmonopolet inte
verkar diskriminerande.
* Apoteket AB
Apoteket AB säljer läkemedel till allmänheten och ska bidra till en god
läkemedelsförsörjning i Sverige. Från och med den 1 juli 2009 kan
även privata aktörer med tillstånd från Läkemedelsverket sälja
läkemedel till allmänheten.
* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB är moderbolag i
Apoteksgruppen, som organiserar småföretagarapotek. Man har bland
annat en gemensam serviceorganisation för ekonomi, IT,
varuförsörjning och inköp med mera.
* Apotekens Service AB
Apotekens Service AB är ett statligt bolag som erbjuder
infrastrukturtjänster för apoteksmarknadens aktörer på den
omreglerade apoteksmarknaden. Från 1 juli 2009 utgör bolaget en länk
mellan hälso- och sjukvården och alla aktörer på den omreglerade
apoteksmarknaden.

* Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området
hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.
* Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd undersöker och beslutar i fall
som rör felbehandling inom hälso- och sjukvården.
* Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Handisam har ett strategiskt uppdrag att verka pådrivande i svensk
handikappolitik.
* Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
Myndigheten har övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.
* Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt
som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt
vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares
perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet
samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen
gör.
* Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31
januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt
överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.
* Smittskyddsinstitutet (SMI)
Smittskyddsinstitutet bevakar det epidemiologiska läget i landet.

* Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande,
avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt
anställda i högre befattningar.
* Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som
används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras
kostnader, risker och nytta.
* Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om vilka läkemedel
och varor som ska ingå i läkemedelsförmånerna och sätter även pris på
dessa produkter. Dessutom beslutar TLV om vilka läkemedel som ska
ingå i högkostnadsskyddet för tandvård och vilken tandvård som ska
subventioneras av staten, samt referenspriser för olika
tandvårdsåtgärder.
* Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa
genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma
sjukdomar hos djur.

62 Ingenjörsverksamheter
(konstruktion od)
SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
620 	

 Allmänt.
621 	

 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, 	

	

elektroteknik, mekanisk teknologi.
6211 	

Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om 	

	

	

värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft.
6212 	

Hydraulisk energi, vattenkraft.
6213	

El- och telekonstruktion o d, elektronik.
6214 	

Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od.
6215 	

Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od.
6216 	

Maskiner o d för lagring o transport av gaser o 	

	

	

vätskor.
6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg, 	

	

verktygsmaskiner.
6217 	

Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, 	

	

dragning, värmebehandling, ytbehandling, 	

 	

	

	

sammanfogning, lödning, limning. 6218 	

	

	

	

Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar, 	

	

	

transportdon, fästelement, smörjning.
6219 	

Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.

622 	

623 	

624 	

625 	

	

626 	

	

627 	

	

628 	

629 	


Gruvkonstruktioner o d.
Militärkonstruktioner .
Konstruktion av byggnader o d.
Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, 	

 	

gator, vägar o d.
Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för 	

 	

jordbruk, fiske.
Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav, 	

 	

dammar.
Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od
Transportmedelskonstruktion o d.

Libris/SAB:
P 	

 Teknik, industri och kommunikationer: Till 62 hör delar
	

av P 	

som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) 	

Tekniklexikon
P:b 	

 Teknisk forskning och tekniska institutioner
P:d 	

 Teknisk teori och filosofi
P:k 	

 Allmän teknikhistoria
P:k. 	

 Särskilda perioder
P:ka 	

Europa: allmänt
P:kb 	

Norden: allmänt
P:kc 	

Sverige
P:kd 	

Övriga Norden
P:ke 	

Brittiska öarna (Storbritannien)
P:kf 	

 Mellaneuropa
P:kg 	

Nederländerna, Belgien och Luxemburg
P:ki 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
P:kj 	

 Frankrike och Monaco
P:kk 	

Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
P:km Östeuropa
P:ko 	

Asien
P:kp 	

Afrika
P:kq 	

Amerika
P:oa 	

Allmänt: sociologiska aspekter
P.0 	

 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och hobbyverksamhet 	

Pa 	

 Teknisk fysik
Paa 	

 Teknisk akustik
Pab 	

 Teknisk optik
Pac 	

 Teknisk värmelära
Pb 	

 Maskinteknik

Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner
Pc:oe Allmänt: lagstiftning
Pc.0 	

Alllmänt: särskilda aspekter
Pca 	

 Elektrisk kraftproduktion
Pcb 	

 Elektrisk kraftöverföring och distribution
Pcc 	

 Elektriska maskiner
Pcf 	

 Elektrisk ljusteknik
Pcg 	

 Elektrisk värmeteknik
Pch 	

 Teknisk elektrokemi
Pci 	

 Elektronik
Pcj 	

 Radio- och teleteknik
Pd 	

 Bergsbruk
Pe 	

 Metallbearbetning och metallindustri
Pf 	

 Stenindustri
Pg 	

 Glas, keramik, porslin
Ph	

 Träteknik och träindustri
Pi 	

 Pappersindustri
Pj 	

 Textil- och beklädnadsindustri
Pk 	

 Läder- och pälsvaruindustri
Pl 	

 Övriga produkter
Pm 	

 Kemisk teknik och kemisk industri
Pn 	

 Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 77)
Po 	

 Tryckeri och bokbinderi
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av
	

hygien till 644)
Pp.01	

Materiallära
Pp.02	

Mätteknik och mätinstrument
Pp.03	

Maskiner och redskap
Pp.05	

Industri

Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe	

Byggnadslagstiftning
Pp.0 	

Allmänt: särskilda aspekter
Ppa 	

 Byggnadsteknik
Ppb 	

 Byggnadsproduktion: husbyggnad
Ppba 	

Projektering, produktion
Ppbb 	

Byggnadsdelar
Ppbc 	

Värme, vatten, ventilation, kyla
Ppbd 	

Byggnader för särskilda ändamål
Ppc 	

 Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad
Ppca 	

Väg- och gatubyggnad
Ppcb 	

Järnvägsbyggnad
Ppcc 	

Tunnelbyggnad
Ppcd 	

Brobyggnad
Ppce 	

Flygplatsbyggnad
Ppcf	

 Vattenbyggnad
Ppcg 	

Vattenkraftbyggnader
Ppch 	

Torrläggning och bevattning
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten o avlopp, värmeförsörjning m m
Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m

Prt 	

 Transportväsen
Ps 	

 Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt 	

 Patentbeskrivningar
Pu 	

 Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
651)	

 (tele även 654)
(DC, DK 62, delar om konstruktion. Delar om tillverkning till 66/69)

Anna-Karin Hatt

* Statens geotekniska institut

It- och energiminister
Näringsdepartementet

Sökning
Beställ publikationer
Webbkarta
Start
Om SGI
Myndighetsstöd
Forskning
Rådgivning
Bibliotek
Klimat
Kurser & Konferenser
Lab.tjänster
Vad är geoteknik?
Press
Kontakt

"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter
Sverige ska ta ansvar för att lösa klimatkrisen genom att ställa om till
ett hållbart energisystem, så att konsumenter och svenska företag kan
få tillgång till energi till rimliga priser.
Sverige ska leda utvecklingen av miljöteknik som löser de globala
miljöproblemen, vilket ger jobb, tillväxt och nya företag i vårt land."

Myndigheter
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


E-legitimationsnämnden
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Oljekrisnämnden
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

Affärsverk
	

 •	


Svenska Kraftnät

Ingenjörskonstruktioner ingår i område 62
Energiverksamheter, drift, ingår i område 644
Datoranvändning o d ingår i område 651
Televerksamheter ingår i område 654

Start - Swedgeo

Webbkarta
Webbkarta - Swedgeo
Från Internet 3 april 2011

* KTH. Kungliga Tekniska högskolan.
Från Internet 22 mars 2010

Webbkarta
Om KTH
Fakta och siffror
Organisation
Rektor
Policies, planer och redovisningar
Internationellt samarbete
Näringslivssamverkan
Skolsamarbete
Hall of Fame
KTH för press och media
Kartor och adresser
Kontakt med KTH

Aktuellt
Nyhetsnotiser
KTH-kalendern
Akademiska högtider
KTH för press och media
Lediga anställningar
KTH-ekot
Pro et contra
Yttranden och remissvar
Stipendier
Pågående upphandlingar
KTH i media

Utbildning Forskning KTHs skolor
Arkitektur och samhällsbyggnad
Bioteknologi
Datavetenskap och kommunikation
Elektro- och systemteknik
Industriell teknik och management
Informations- och kommunikationsteknik
Kemivetenskap
Teknik och hälsa
Teknikvetenskap
Enheten för vetenskaplig information och lärande

Övrigt
Alumni

Studentwebben
Ny på KTH
Mina sidor
Studiehandboken
Program och kurser
Schema
Studievägledning och kontakt
Stipendier
Studera utomlands
Rättigheter och skyldigheter
Examen och kursbevis
Karriär
Forskarutbildning
Bibliotek
Bostad
Studenthälsan
Kartor och adresser
IT-support

Tillhör: Kungliga Tekniska högskolan
Senast ändrad: 2008-02-08
Kontakta innehållsansvarig

Anpassa
Om webbplatsen
Webbansvariga
Om cookies
RSS
Sök på KTHs webbplats
Sök anställd
Kategorier
KTHs inloggningstjänst
Driftsinformation
Förbättra webben och IT på KTH

Organisation Kungliga Tekniska högskolan
Adress SE-100 44 Stockholm
Telefon +46 8 790 60 00
Kontaktuppgifter Kontakt med KTH

63 Biologisk produktion. Jordbruk,
skogsbruk, jakt, fiske
SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
630 Allmänt.
631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi.
632 Växtsjukdomar, växtförädling o d.
633 Växtodling (åkerbruk ) o d.
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling.
635 Trädgårdsodling o d.
636 Djurhållning.
637 Djurprodukter.
638 Biodling, silkesodling o d.
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.
Libris/SAB:
Qd 	

 Lantbruk
Qd(x)Lantbrukslexikon
Qd:bf	

Lantbruksorganisationer och -institutioner
Qd:k 	

Lantbrukets och lantbruksforskningens historia
Qd:oeLantbrukslagstiftning
Qd- 	

 Särskilda länder och områden
Qda 	

 Lantbruksekonomi
Qdb 	

Lantbrukets byggnader, redskap och maskiner
Qdc 	

 Jordbrukslära
Qdd 	

Växtodlingslära
Qde 	

 Växternas sjukdomar och skadedjur, växtskydd

Qdf 	

 Husdjurslära
Qdg	

 Mjölkproduktion
Qdh 	

Äggproduktion
Qdi 	

 Köttproduktion
Qe 	

 Trädgårdsskötsel
Qe(x)	

Trädgårdsexikon
Qe:k 	

Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens historia
Qe- 	

 Särskilda länder och områden
Qec 	

 Trädgårdsarbete
Qed 	

 Köksväxtodling
Qee 	

 Frukt- och bärodling
Qef 	

 Prydnadsväxtodling
Qf	

 Skogsbruk
Qf(x)	

Skogsbrukslexikon
Qf:bf	

Skogsbruksorganisationer och -institutioner
Qf:k 	

Skogsbrukets och skogsforskningens historia
Qf- 	

 Särskilda länder och områden
Qfb 	

 Skogsekonomi
Qfd 	

 Skogsbotanik
Qfe 	

 Skogsvård
Qfh 	

 Avverkning och transport
Qfj 	

 Skogsuppskattning och virkesmätning
Qfk 	

 Flottning och sortering
Qg 	

 Jakt och fiske
Qg- 	

 Allmänt: ärskilda länder och områden
Qga 	

 Jakt
Qgb 	

Fiske
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71
	

och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 63, industrier dock till 66/69)

Landsbygd, djur och livsmedel
	

 •	

	

 •	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Budget 2012: En budget som stärker
landsbygden
Har inte undermenyer Regeringens åtgärder för att stärka
landsbygden
Jordbruk
Skogsbruk
Fiske
Landsbygd, natur och miljö
Djur
Livsmedel
Bioenergi
Har inte undermenyer Ekologisk produktion
GMO
Har inte undermenyer Regelförenkling på
Landsbygdsdepartementet
Har inte undermenyer Utbildning och forskning
Internationellt samarbete

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Eskil Erlandsson Landsbygdsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Landsbygdsdepartementet

Eskil Erlandsson
Landsbygdsminister
Landsbygdsdepartementet
"Sverige erbjuder obegränsade möjligheter. Storslagen natur, god mat
och upplevelser i världsklass är resurser som vi ska bruka utan att
förbruka. Vi ska ta tillvara människors engagemang och företagsamhet
och se till att hela landet tillåts växa och spira. Denna utveckling är
inte möjlig utan de gröna näringarna."

Ansvarsområden
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson ansvarar för följande områden.

	

 •	

 Bioenergi från jord- och skogsbruket
Förnybar energi, etiska aspekter, mål till 2020.

	

 •	

 Djur
Djurskydd, Djurförsök, Djurskyddskontroll, Djuretik,
Djurhälsa, Foder, Hund och katt.

	

 •	

 Ekologisk produktion och konsumtion
Ekologisk odling, Ekologisk djurhållning, Lagstiftning,
Konsument.

	

 •	

 Fiske
Resursförvaltning, Fiskerikontroll, Den nationella
fiskeripolitiken.

	

 •	

 Forskning och utbildning inom de
areella näringarna
SLU, Formas, Den gröna forskningen.

	

 •	

 Internationellt samarbete
FAO, WTO, OECD, Codex Alimentarius, IPPC, OIE.

	

 •	

 Jakt och viltvård
Jaktförordningar, Paragraf 28, Jägarorganisationer.

	

 •	

 Jordbruk
Hälsokontrollen, Marknadsordningar, Jordbruksreformen,
Bioenergi, Sockersektorn, Gårdsstöd.

	

 •	

 Livsmedel
Säkra livsmedel, Märkning, Livsmedelskontroll.

	

 •	

 Landsbygdspolitik
Miljö- och landsbygdsprogrammet, Leader+, Åtgärder norra
Sverige, Miljöförbättrande åtgärder, En ny strategi, Ett nytt
program.

	

 •	

 Matlandet
Visionen Sverige - det nya matlandet

	

 •	

 Naturresurser och miljö
Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, En giftfri miljö,
Jordbrukets miljöeffekter.

	

 •	

 Rennäring
Renskötsel, Rennäringslagen, Konvention om renbete.

	

 •	

 Samer - samepolitik
Ursprungsfolk, Sametinget.

	

 •	

 Skogsbruk
Skogens användning, internationellt arbete, nationella
träbyggnadsstrategin

	

 •	

 Skogsriket
Regeringens vision om Skogsriket - med värden för världen

Om Landsbygdsdepartementet
Ansvarsområden
	

 •	

 Bioenergi från jord- och skogsbruket
	

 •	

 Djur
	

 •	

 Ekologisk produktion och konsumtion
	

 •	

 Fiske
	

 •	

 Forskning och utbildning
	

 •	

 Internationellt samarbete
	

 •	

 Jakt och viltvård
	

 •	

 Jordbruk
	

 •	

 Livsmedel
	

 •	

 Landsbygdspolitik
	

 •	

 Naturresurser och miljö
	

 •	

 Rennäring
	

 •	

 Samer - samepolitik
	

 •	

 Skogsbruk

Landsbygdsdepartementet
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer Framtidstro och tillväxt i hela landet
Budget
Har inte undermenyer Kommittéer
Har inte undermenyer Myndigheter, nämnder m.fl.
Arbetet i EU
Remisser och remissvar
Har inte undermenyer Frågor och svar
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Eskil Erlandsson Landsbygdsminister

Ansvarsområden.
Landsbygdsdepartementet
Landsbygdsdepartementet är en del av Regeringskansliet.
Departementet har huvudansvaret för landsbygdsfrågor och därmed ett
brett verksamhetsområde. Det omfattar landsbygdsutveckling,
jordbruk och miljöfrågor inom jordbruket, skogsbruk, fiske, rennäring,
samefrågor, trädgårdsnäring, djurskydd, livsmedel, jakt och viltvård
samt högre utbildning och forskning inom de areella näringarna.

	

 •	

 Bioenergi från jord- och skogsbruket
Förnybar energi, vad är bioenergi, bioenergi - en förnybar
resurs.

	

 •	

 Djur
Djurskydd, Djurskyddskontroll, Djuretik, Foder, Hund och katt

	

 •	

 Ekologisk produktion och konsumtion
Ekologisk odling, Ekologisk djurhållning, Lagstiftning,
Konsument

	

 •	

 Fiske
Gemensamma fiskeripolitiken, Fritidsfisket

	

 •	

 Högre utbildning och forskning inom
de gröna näringarna
SLU, Formas, Den gröna forskningen

	

 •	

 Internationellt samarbete
FAO, WTO, OECD, Codex Alimentarius, IPPC, OIE

	

 •	

 Jakt och viltvård
Jaktförordningar, Paragraf 28, Jägarorganisationer

	

 •	

 Jordbruk
Hälsokontrollen, Marknadsordningar, Jordbruksreformen,
Sockersektorn

	

 •	

 Livsmedel
Säkra livsmedel, Märkning, Livsmedelskontroll

	

 •	

 Landsbygdspolitik
Landsbygdsprogrammet, Åtgärder norra Sverige,
Miljöförbättrande åtgärder

	

 •	

 Matlandet
Visionen om Sverige - det nya matlandet

	

 •	

 Naturresurser och miljö
Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, En giftfri miljö,
Jordbrukets miljöeffekter

	

 •	

 Rennäring
Renskötsel, Rennäringslagen, Konvention om renbete

	

 •	

 Samer - samepolitik
Ursprungsfolk, Sametinget

	

 •	

 Skogsbruk
Skogens användning, internationellt arbete, nationella
träbyggnadsstrategin

	

 •	

 Skogsriket
Regeringens vision om Skogsriket - med värden för världen.

Bioenergi från jord- och skogsbruket
Förnybar energi är en prioriterad fråga för den svenska regeringen.
Klimatförändringarna visar på behovet av att ställa om från fossil
energi till förnybar energi.
Flis från salix.
Fossil energi kommer en dag att ta slut, och en stor del av dagens
fossila energi hämtas från politiskt instabila regioner vilket även
kortsiktigt kan påverka försörjningstryggheten negativt. Samtidigt är
det viktigt att omställningen till förnybar energi är kostnadseffektiv
och hållbar med bibehållen internationell konkurrenskraft.
Sverige har mycket goda förutsättningar för produktion och
användning av förnybar energi. Många av landets vattendrag används
för produktion av vattenkraft, över 60 procent av landets yta består av
skog och därutöver visar nya beräkningar att vindtillgångarna är goda.
Marknaden erbjuder också många olika alternativ till förnybar energi
som kan bidra till energiomställningen och till att miljömålen uppfylls.
Svensk energipolitik har under lång tid fokuserat på teknikneutralitet,
dvs. att ramar för utveckling sätts upp utan att något särskilt energislag
pekas ut. Detta har varit en av grundpelarna för det framgångsrika
svenska konceptet. Ett tydligt exempel är införandet av
koldioxidskatten på 90-talet som bland annat medfört att stora delar av
användningen av fossila bränslen har ersatts med förnybara bränslen
för fjärrvärmeproduktionen.

EU:s mål
Europeiska rådet enades i mars 2007 om att väsentligt minska EU:s
utsläpp av växthusgaser till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer.
Rådet kom överens om två bindande mål:

	

 •	


20 procent av EU:s energikonsumtion ska komma från
förnybara källor år 2020
	

 •	

andelen biodrivmedel samma år ska vara 10 procent
Dessutom ska EU nå ett mål om 20 procents energieffektivisering till
år 2020. Stats- och regeringscheferna påpekade samtidigt att EU
endast står för 14 procent av utsläppen av växthusgaser och att
utsläppsminskningar i andra länder som USA, Kina och Indien är
nödvändiga.
Kommissionen presenterade i mars 2011 ett meddelande om en
färdplan för EU för en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi
till 2050. Syftet är att uppfylla målet att minska unionens utsläpp med
80-95 procent till 2050. Därför krävs betydande insatser i Sverige,
inom EU och på internationell nivå.

Sveriges mål
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Sverige ska
visa ledarskap i att möta utmaningen både internationellt och genom
de åtgärder vi gör i Sverige. I regeringens proposition En
sammanhållen svensk klimat- och energipolitik (prop. 2008/2009:162)
beskrivs visionen om att Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv
energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären
2050. I propositionen sätts också mål upp om
	

 •	

50 procent förnybar energi,
	

 •	

10 procent förnybar energi i transporter och
	

 •	

20 procent energieffektivisering år 2020.
För 2030 sätts en långsiktig prioritering upp om att Sverige då bör ha
en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. En
kontrollstation ska enligt propositionen genomföras 2015 för att
analysera utvecklingen i förhållande till målen samt kunskapsläget.

Nyckelfråga inför framtiden
En nyckelfråga inför framtiden är hur man på bästa sätt kan utnyttja
jord- och skogsbrukets stora potential för energiproduktion.
Jordbruksmarken är samtidigt grunden för vår livsmedelsproduktion
med en hög grad av förädlingsvärde. Det finns också viktiga etiska
aspekter på att ersätta livsmedelsproduktion med energiodling och att
förbränna mat till energi. På skogssidan finns goda möjligheter att öka
produktionen och uttag av biobränsle. Samtidigt finns konkurrens
kring skogsmarken och skogsråvaran mellan å ena sidan energisektorn,
och å andra sidan svensk skogsindustri och dess stora exportintäkter
och sysselsättning på svensk landsbygd.

Ansvariga myndigheter
Energimyndigheten är den myndighet i Sverige som under regeringen
ansvarar för tillämpningen av energipolitiken. Även Jordbruksverket
och Skogsstyrelsen arbetar med frågor som rör bioenergi.

Ansvarsfördelning
Näringsdepartementet ansvarar för energifrågor i stort.
Relaterat
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 Förnybar energi
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 Informationsmaterial: Bioenergi från jord- och skogsbruket
Externa länkar
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 Energimyndighetens webbplats
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 Jordbruksverkets webbplats
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 Skogsstyrelsens webbplats
	

 •	

 Naturvårdsverkets webbplats
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 SLU:s webbplats
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 Formas webbplats
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 KSLA:s webbplats

Djur
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Har inte undermenyer Budget 2012: Stärkt djurskydd och ett
tryggare fri
Har inte undermenyer Djurskyddskontroll
Hund och katt
Har inte undermenyer Foder
Har inte undermenyer Veterinär service
Har inte undermenyer Översynen av djurskyddet
Har inte undermenyer Verksamhet inom djurens hälso- och
sjukvård
Har inte undermenyer Frågor och svar om slakt
Har inte undermenyer Frågor och svar om djur

Djurfrågor är något som engagerar i Sverige. Djuren har stor betydelse
för produktionen av livsmedel och naturens kretslopp. Många
människor har också sällskapsdjur eller djur som fritidsintresse.
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson hälsar på i en ladugård
För landsbygdsminister Eskil Erlandsson och den svenska regeringen
är djurskydd och djurhälsa viktiga frågor.
- Arbetet med ett gott djurskydd har en lång historia i Sverige och min
ambition är att vi ska fortsätta att vara ett föregångsland inom området,
säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.
Den svenska grundtanken är att alla djur ska må bra, ha god hälsa och
möjlighet att bete sig naturligt. Det ställer också krav på att den miljö
som djuren vistas i ska vara så djurvänlig som möjligt. Målsättningen

är att upprätthålla ett gott djurskydd bland lantbruksdjur, sällskapsdjur,
försöksdjur och vilda djur som hålls i fångenskap.

Ekologisk produktion och konsumtion

- Djur ska ha det bra, oavsett om de finns i Malmö, Madrid eller
Milano. Därför är det oerhört viktigt att vi har bra
djurskyddslagstiftning i EU, och att den lagstiftningen sedan verkligen
efterlevs, menar landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Ekologisk produktion syftar till att få en livsmedelsproduktion som
både värnar om djur och miljö och som är konkurrenskraftig på lång
sikt. Ekologiskt lantbruk innebär att lantbrukarna hushåller med
tillgängliga naturresurser och även tar stor hänsyn till miljön när de
producerar mat. Självförsörjningsgraden inom det ekologiska
lantbruket är hög. Syftet är att få en livsmedelsproduktion som värnar
om djur och miljö och som är konkurrenskraftig på lång sikt.

Ansvariga myndigheter för djurfrågor
De myndigheter som har ett särskilt ansvar för djurfrågor är
Jordbruksverket, länsstyrelser, Statens veterinärmedicinska anstalt och
Livsmedelsverket.

Bestämmelser kring djur
De bestämmelser som reglerar hur djur ska hållas och skötas finns i
djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Det finns även
föreskrifter av centrala myndigheter med ansvar för djurskyddsfrågor,
framförallt Jordbruksverket. Sverige arbetar ständigt med att se över
regelverket för att bestämmelserna ska vara uppdaterade.
Relaterat
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 Rennäring
Externa länkar
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 Jordbruksverkets webbplats
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 Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats
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 Livsmedelsverkets webbplats
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 Länsstyrelsernas webbplats
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I mars 2006 överlämnade den tidigare regeringen skrivelsen Ekologisk
produktion och konsumtion - Mål och inriktning till 2010, till
riksdagen (skr. 2005/06:88). I skrivelsen redovisades målen för
ekologisk produktion och inriktningen för arbetet med konsumtion av
ekologiska livsmedel i offentlig sektor till 2010. Regeringen ska under
år 2012 se över målen för de kommande åren för ekologisk
produktion. Jordbruksverket har därför fått i uppdrag att vidare
analysera behov och utformning av nya mål för ekologisk produktion i
det kommande landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Det ekologiska lantbruket omfattar både odling av växter och
djurhållning.

Ekologisk odling
I den ekologiska odlingen får varken kemiska växtskyddsmedel eller
lättlösligt handelsgödsel användas. Växterna får istället näring genom
till exempel stallgödsel, och skyddas från skadeinsekter bland annat
genom att man varierar växtföljden.

Ekologisk djurhållning

Utöver EU:s lagstiftning finns det även privata organisationer som har
regler för ekologisk produktion; i Sverige finns till exempel KRAV.

I den ekologiska produktionen ställs det särskilda krav på
djurhållningen. Förutom de allmänna djurskyddsbestämmelserna finns
det också krav på till exempel djurens stallmiljö och deras möjlighet
att vara utomhus.

Ekologiskt Forum

Djuren får främst ekologiskt odlat foder. Antalet djur på gården
anpassas efter den areal som gården har för att producera foder. Detta
för att gården ska vara så självförsörjande som möjligt.

Lagstiftning som styr den ekologiska
produktionen
Ekologisk produktion styrs av bestämmelser som är gemensamma för
alla EU-länder. Bestämmelser gäller inte bara odling av växter och
djurhållning utan också förädling, märkning, import och kontroll av
ekologiskt framställda jordbruksprodukter och livsmedel. De sätter en
lägsta nivå som alla som producerar eller hanterar ekologiska
produkter måste följa.
Jordbruksverket har ansvar för den del av ekologisk produktion som
rör jordbruksproduktionen medan Livsmedelsverket har ansvar för
ekologiska livsmedel. Swedac ansvarar för att reglerna följs och de
godkänner även kontrollorgan. I Sverige finns för närvarande fyra
godkända kontrollorgan, Aranea Certifiering AB (ett dotterbolag till
KRAV), HS Certifiering AB, SMAK AB och Valiguard AB. Dessa
kontrollorgan certifierar ekologiska varor så att producenter kan märka
sina produkter som ekologiska.

Ekologiskt Forum vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin har i
uppdrag att vara en mötesplats för utvecklingen av den ekologiska
produktionen och konsumtionen. Ett vägledande handlingsprogram Aktionsplan 2010, för en ökad ekologisk produktion och konsumtion har utarbetats i ett brett samarbete mellan aktörerna på marknaden och
inom ramen för Ekologiskt Forum. Den huvudsakliga utgångspunkten
för handlingsprogrammet är målen och inriktningen om ekologisk
produktion och konsumtion som redovisats i regeringens skrivelse till
riksdagen 2005/06:88. Ekologiskt forum har nyligen tagit fram en
strategi för ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013. Forumet
ska nu utarbeta en ny aktionsplan med åtgärder för att möta
konsumenternas efterfrågan på svensk ekologisk mat med sikte på
2015. Forumet bedriver nu ett särskilt arbete med att följa upp
Aktionsplan 2010 för att möta konsumenternas efterfrågan på svensk
ekologisk mat.

Hur kan konsumenter välja ekologiskt?
Ett sätt att underlätta för konsumenterna att välja ekologiska produkter
är märkning. För att en produkt ska få märkas som ekologisk måste
den vara certifierad enligt EU:s regler av ett godkänt kontrollorgan.
Certifiering ger rätt att använda ordet ekologisk på produkten och även
att använda EU:s logotyp för ekologisk produktion. De producenter
som uppfyller KRAV:s regler får även använda KRAV-märket.

Från den 1 juli 2011 blev EU:s logotyp för ekologisk produktion
obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. Mer
information om detta kan du hitta på Livsmedelsverkets webbplats.

Ansvarigt statsråd
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Eskil Erlandsson

Ansvarigt departement
	

 •	


Landsbygdsdepartementet
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Referat: Diskussion om ekologisk produktion
Ds 2009:27 Ny lag om ekologisk produktion

Fiske
	

 •	

 Den gemensamma fiskeripolitiken
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Har inte undermenyer Fritidsfisket
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Har inte undermenyer Förvaltningsplaner för ett hållbart fiske
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Har inte undermenyer Program för fiskenäringen
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Har inte undermenyer Nationell strategisk plan
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 Intervjuer och reportage
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Har inte undermenyer Frågor och svar om fiske
Regeringens målsättning är att yrkesfisket, fritidsfisket och
fiskeribranschen ska bidra till att skapa arbete, välfärd och levande
kust- och insjösamhällen. Förutsättningen för att det ska lyckas är att
allt fiske bedrivs resurseffektivt och miljömässigt hållbart, med
effektiva fiskeregler och selektiva fångstredskap.

Externa länkar

Delat ansvar för fiskefrågor

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


I Sverige delas ansvaret för genomförandet av fiskeripolitiken mellan
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Jordbruksverket.
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Livsmedelsverkets webbplats
Jordbruksverkets webbplats
Konsumentverkets webbplats
KRAV:s webbplats
Araneas webbplats
HS Certifiering AB:s webbplats
SMAK AB:s webbplats
Valiguard AB: webbplats
Ekologiskt Forum på KSLA:s webbplats
Swedacs webbplats
Centrum för uthålligt lantbruk:s webbplats

HaV har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk
politik för våra hav och vatten samt verka för en hållbar förvaltning av
fiskeresurserna. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att biträda
regeringen såväl nationellt som internationellt i frågor som rör
förvaltning av fiskeresurserna och tillsyn av fiskets bedrivande. Detta
arbete omfattar bland annat sammanställning och tillgängliggörande av
information om fiskbestånden och fisket, tillsyn samt regelgivning.
Jordbruksverket ansvarar för genomförandet av den del av
fiskeripolitiken som syftar till att främja fiskerinäringen, dvs. frågor

om fritidsfiske och vattenbruk samt EU:s strukturstöd till fisket.
Jordbruksverket har även ansvar för marknads-, handels-, konsumentoch livsmedelsfrågor, smittskydd och foder samt statistik inom fiskets
område.

Högre utbildning och forskning inom de
gröna näringarna

De båda myndigheternas verksamheter har flera beröringspunkter, t.ex.
i fråga om dels strukturåtgärder som genomförs i syfte att minska
fiskekapaciteten och som har ett nära samband med den övriga
fiskeriförvaltningen, dels olika miljöåtgärder som finansieras med EUstöd.

Bruka utan att förbruka

Ansvarigt statsråd
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Eskil Erlandsson

Ansvarigt departement
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Landsbygdsdepartementet
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Skr. 2009/10 Redovisning av fiskeripolitiska åtgärder
Prop. 2009/10:227 Fiskevårdsområden
Dir. 2009:100 En framtida administration av vissa fiskefrågor
Frågor och svar om en sammanhållen svensk havspolitik

Externa länkar
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Fiskelag (1993:787) på riksdagens webbplats
Havs- och vattenmyndighetens webbplats
Jordbruksverkets webbplats
Svenskt vattenbruks webbplats
Länsstyrelsens webbplats
Rapport från Expertgruppen för miljöstudier: Att vända skutan
- ett hållbart fiske inom räckhåll (pdf)

Forskningen har en central roll när det gäller våra möjligheter att ställa
om till ett hållbart samhälle och att möta framtidens utmaningar på ett
bra sätt. Globalt ökar livsmedelsbehovet samtidigt som odlingsbar
mark minskar liksom tillgången på vatten. Forskningen kan även
hjälpa oss att hitta metoder som ersätter fossila råvaror med biomassa
från jord- och skogsbruket samt leda utvecklingen mot en så kallad
bio-ekonomi, där råvaror till industrin till största delen baseras på
förnybara resurser.

Sveriges lantbruksuniversitet
Högre utbildning och forskning inom de gröna näringarna bedrivs i
Sverige främst vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningen
och forskningen syftar både till att ta fram och förmedla ny kunskap
och att utbilda kvalificerad personal för näringar och verksamheter
inom skogsbruk, livsmedelsproduktionens hela kedja, trädgårdsbruk,
landskapsvård, rennäring, fiske och vattenbruk. Utbildningar inom
området är till exempel agronom, jägmästare, bioteknolog, veterinär
och landskapsarkitekt. Vid SLU kan man även läsa till djursjukskötare,
lantmästare och skogsmästare. Det går också att komponera ihop en
egen profil till en kandidat- eller magisterexamen eller läsa fristående
kurser.

Formas
Forskningsrådet Formas ska främja forskning för en hållbar utveckling
och forskning om de biologiska naturresurserna, mark- och

vattenresurserna samt samhällets hållbara nyttjande av dessa resurser.
Dessutom ska rådet stödja miljö- och bebyggelserelaterad forskning.
Formas sorterar under Miljödepartementet men cirka hälften av rådets
budget kommer från Landsbygdsdepartementet.

Starkt forskningssamarbete inom EU
Inom EU har forskningsinsatser som rör jord- och skogsbruket blivit
allt viktigare med anledning av klimatfrågan och andra globala
utmaningar. Ett omfattande forskningssamarbete finns mellan EUländerna. De prioriterade områdena är klimateffekter på jord- och
skogsbruket, bioteknik och att säkra livsmedelsförsörjningen i ett
globalt perspektiv. Även forskning om bioenergi och övrig användning
av skogsråvara som förnybar råvara prioriteras.
En del av den gröna forskningen finansieras av EU:s ramprogram för
forskning. Här ryms bland annat projekt om livsmedel, jordbruk, fiske
och bioteknik. Ett viktigt nätverk är Standing Committee on
Agricultural Research (SCAR) där en gemensam
jordbruksforskningsagenda diskuteras.
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SLU:s webbplats
Formas webbplats
ERC: European Research Councils webbplats
Standing Committé on Agricultural Resarch (SCAR) webbplats
Consultative Group on International Agricultural Research
(CGIAR) webbplats
FAO:s webbplats	


Internationellt samarbete inom de areella
näringarna
På den här sidan hittar du länkar till olika internationella
organisationer inom de areella näringarna.

	

 •	

 Codex Alimentarius webbplats
Codex Alimentarius är namnet på det regelverk för livsmedel
som utarbetats inom FN:s ram under namnet FAO/WHO Food
Standards Programme. Codex Alimentarius är en mellanstatlig,
världsomfattande organisation vars uppgift är att ta fram
internationella standarder på livsmedelsområdet. Syftet är att
skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i
internationell handel med livsmedel. De dokument (standarder,
riktlinjer, rekommendationer) som tagits fram av Codex
Alimentarius används som referens i WTO-sammanhang,
varför Codex Alimentarius betydelse har ökat. Samtliga
medlemsstater, liksom EU-kommissionen (gemenskapen) är
medlemmar i Codex Alimentarius. Inför varje Codexmöte sker
koordinering på rådsarbetsgruppsnivå med förberedelse av
gemensamma EU-ståndpunkter.
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 FAO:s svenska webbplats (Food and
Agriculture Organization)
FAO är FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och har
191 medlemmar, inklusive EU. FAO bidrar med kunskap och
kunskapsöverföring om jordbruk, skogs- och fiskefrågor inom
ramen för en hållbar utveckling. FAO:s huvuduppgift är att

trygga tillgången till mat för att människor världen över ska få
leva ett friskt och aktivt liv.
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 Landsbygdsdepartementets temasidor
om FAO
FAO är FN:s fackorgan för jordbruk, skog och fiske och har
inom FN huvudansvar för att leda kampen mot hunger. Med
184 medlemsländer är FAO det största fackorganet i FNfamiljen. FAO har sitt huvudsäte i Rom, men också ett flertal
regionala kontor runt om i världen. FAO har experter och
fältarbetare i ett stort antal länder. Organisationen har en viktig
roll i att samla in fakta och uppgifter om jordbruk, skog och
fiske. FAO ska forska, analysera och ta fram nya rön på
området. Organisationen ska också sprida kunskap och
information till medlemsländerna och bistå med sin
specialkunskap för bästa möjliga resultat på fältet.
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 IPPC:s webbplats
Växtskyddskonventionen (IPPC) trädde i kraft 1951.
Konventionen ligger under FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation (FAO). Konventionens huvuduppgift har
tills SPS-avtalet förändrade bilden varit att se till
signatärstaterna informerar varandra om utbrott av
växtsjukdomar. Det finns i sig inga konventionskrav på att
staterna skall göra något åt sjukdomarna i sitt land. Eftersom
växtskydd till sin natur är regional dvs. förutsättningarna för
sjukdomsspridning skiljer sig avsevärt runt jorden arbetar
konventionen också med 7 regionala växtskyddsorganisationer.
Inom Europa och Medelhavsregionen verkar den europeiska

växtskyddsskonventionen (EPPO). I och med SPS-avtalet fick
IPPC uppgiften tillsammans med OIE och CODEX att ta fram
internationella standarder inom sina respektive områden.
Denna uppgift dominerar numer helt konventionens
arbetsprogram. I standarden för riskanalys ges riktlinjer hur
skador på den omgivande miljön ska värderas. Även de
växtskyddsmässiga riskerna med genetiskt modifierade
organismer hanteras inom konventionens ram.

	

 •	

 OECD:s webbplats (Economic Cooperation and Development)
OECD är organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling. Jordbruksdepartementet deltar bland annat i
Jordbruks- och fiskekommittérna samt i vissa av
Jordbrukskommitténs arbetsgrupper, till exempel i
arbetsgruppen för jordbruk och miljö. På mötena deltar Sverige
aktivt i en policy-dialog med andra OECD-länder kring
jordbrukspolitik och de delar av handels- och miljöpolitiken
som har betydelse för jordbruket. De analyser, rapporter och
statistik som OECD tar fram utnyttjar
Landsbygdsdepartementet i WTO-arbetet, i arbetet med den
gemensamma jordbrukspolitiken samt i utformningen av
kostnadseffektiva politikåtgärder i Sverige.

	

 •	

 OIE:s webbplats (Office International
des Epizooties)
OIE skapades 1921 med syfte att bland annat utbyta
information om sjukdomsförekomst hos djur mellan
medlemsländer. Det högsta organet utgörs av den

internationella kommittén och består av en delegat per
medlemsland. Organisationen har 158 medlemsländer.
Centralbyrån som består av en rad avdelningar, sköter det
dagliga arbetet. Det finns fyra specialistkommissioner
International Animal Health Code Commission, Foot and
Mouth Disease and other Epizootics Commission, Standard
Commission och Fish disease Commission. OIE har också fem
regionala kommissioner: Afrika, Amerika, Asien med fjärran
Östern, Europa och Mellanöstern. Möten i OIEs internationella
kommitté hålls årligen i Paris i maj. En av kommitténs
huvudsakliga uppgifter är att fastställa internationella
standarder inom djurhälsa med speciellt avseende på
internationell handel: Syftet är att fastställa rimliga krav som
ett land kan ställa på ett annat land vid handel med djur för att
förhindra sjukdomsspridning. OIE:s regelverk utgör basen i
SPS-avtalet för de villkor ett land kan ställa vid import av djur
och djurprodukter med avseende på sjukdomsförekomst.

	

 •	

 WTO:s webbplats (World Trade
Organisation)
	

 •	

 WTO:s jordbruksförhandlingar
Världshandelsorganisationen WTO är ansvarig för
internationella handelsregler och grupperar 153
medlemsländer. Sedan november 2001 pågår förhandlingar i
syfte att åstadkomma en liberalisering av världshandeln med uländernas intressen i fokus. Jordbruket utgör en nyckelfråga för
många medlemsländer.

Jakt och viltvård
Jakt är en av människans äldsta kulturyttringar. Antalet jägare uppgår i
Sverige till cirka 260 000 personer som har jakt som fritidsintresse
eller som en del i sin försörjning. Jaktutövandet regleras i jaktlagen
(1987:253), jaktförordningen (1987:905) och i Naturvårdsverkets
föreskrifter, NFS (2002:18), NFS (2008:16) NFS (2011:7) och NFS
(2002:20).

Jakttiden
Alla vilda däggdjur och fåglar är i princip fredade. I jaktförordningen
regleras vilka djur man får jaga och när det får ske. Ett tjugotal
däggdjursarter och ett fyrtiotal fågelarter får jagas under de tider som
anges i förordningen. I allmänhet får ett obegränsat antal individer
fällas under den så kallade allmänna jakttiden, men i vissa fall, bland
annat när det gäller älg, beslutar länsstyrelsen hur många djur som får
fällas. Det ur ekonomisk synpunkt värdefullaste jaktbara viltet är
älgen. Årligen fälls drygt 90 000 djur.
Om en viltart orsakar skada kan länsstyrelsen eller Naturvårdsverket
lämna tillstånd till jakt även under andra tider för att förebygga eller
minska skador av vilt för bland annat lantbrukare.

Rätten att jaga
Man får bara jaga på mark som man äger eller där man fått jakträtt
upplåten genom arrende eller på annat sätt. Medlem i sameby har dock
rätt att jaga inom delar av samebyns betesområde. Med rätten att jaga
följer enligt jaktlagen en skyldighet att bedriva viltvård. Syftet med

viltvården är att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd
och stöd och att jakten anpassas efter tillgången på vilt.

Jordbruk

Två eller flera fastigheter kan efter beslut av länsstyrelsen bilda ett
viltvårdsområde. Ett sådant område har till syfte att främja viltvården
genom en samordning av jakten och genom åtgärder till skydd för
viltet.

Jordbruket är en viktig del av Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna
landskap och en levande landsbygd.

Alla som bedriver jakt måste årligen betala viltvårdsavgift genom att
lösa ett jaktkort. Avgiften för ett jaktkort ligger på 300 kronor per år.
Pengarna används till bland annat viltvård och information i jaktliga
frågor. Undantaget för avgiften är ungdomar under 18 år, vilka saknar
eget tillstånd att inneha skjutvapen.

Delat ansvar

Som medlem i EU omfattas det svenska jordbruket av den
gemensamma jordbrukspolitiken. År 2003 beslutade EU:s
jordbruksministrar att den skulle reformeras. I Sverige inleddes
reformen den 1 januari 2005 och målet är att produktionen av
livsmedel i högre grad ska styras av konsumenternas efterfrågan och
inte av specifika stöd.

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Naturvårdsverket är central myndighet för jakt- och viltvårdsfrågor
medan länsstyrelsen har ansvaret för dessa på det regionala planet.
Däggdjur och fåglar som liksom säl och skarv i huvudsak nyttjar
födoresurser i havet är en förvaltningsfråga för den nya Havs- och
vattenmyndigheten. Svenska Jägareförbundet har regeringens uppdrag
att leda delar av jakten och viltvården i Sverige men båda
jägarorganisationerna Svenska Jägareförbundet och Jägarnas
Riksförbund bidrar med att sprida upplysning och information i jaktoch viltvårdsfrågor.

Eskil Erlandsson

Ansvarigt departement
	

 •	


Landsbygdsdepartementet

Externa länkar
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Jordbruksverkets webbplats
Statistik för jordbruk, skogsbruk och fiske på SCB:s webbplats

Naturresurser och Miljö

Rennäring

Det övergripande målet för det miljöpolitiska arbetet i Sverige är att
nästa generation ska kunna ta över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta.

Rennäringen är en viktig del av det samiska kulturarvet. Staten har ett
övergripande ansvar för att rennäringen kan fortleva som en del av
kulturen. Rennäringen ska bedrivas så att den ger ett rimligt antal
samer en tryggad försörjning på ett ekologiskt, ekonomiskt och
kulturellt långsiktigt bärkraftigt sätt.

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen
beskriver kvalitet och tillstånd för Sveriges miljö, natur- och
kulturresurser som på lång sikt är ekologiskt hållbara. Målen beskriver
också vad miljöarbetet ska inriktas mot. Flera av målen berör
jordbruket. Vissa direkt medan andra berör mer indirekt.
Till de miljömål som har stor eller viss koppling till jordbruket hör:
	

 •	

Ett rikt odlingslandskap
	

 •	

Ingen övergödning
	

 •	

Giftfri miljö
	

 •	

Levande sjöar och vattendrag
	

 •	

Grundvatten av god kvalitet
	

 •	

Myllrande våtmarker
	

 •	

Hav i balans
	

 •	

Levande kust och skärgård
	

 •	

Levande skogar
	

 •	

Ett rikt växt- och djurliv
Bland dessa mål har jordbrukssektorn huvudansvar för "Ett rikt
odlingslandskap". Även för målen "Ingen övergödning", "Giftfri
miljö" och "Myllrande våtmarker" finns tydliga kopplingar till
jordbruket.
Relaterat	

	

Externa länkar	


Miljökvalitetsmålen
Sveriges miljömåls officiella webbportal	


Renskötseln bedrivs i Sverige i stort sett i hela Norrbottens,
Västerbottens och Jämtlands län samt i delar av Dalarnas och
Västernorrlands län. Renbetesmarkerna omfattar omkring en tredjedel
av Sveriges yta.
Det finns cirka 3 500 renägande samer och drygt 900 renskötselföretag
i Sverige, enligt Sametingets statistik från 2009. Därutöver finns det
ungefär 1 000 personer, med icke-samisk härkomst, som främst har
renar i landets koncessionssamebyar i östra Norrbotten. Med renägare
menas alla de individer som är upptagna i samebyarnas renlängder.
Renskötsel bedrivs ofta i kombination med andra näringar vilket gör
att det är svårt att beräkna hur många som helt eller delvis lever av
renskötsel. Vanligtvis brukar anges att cirka 2 500 av 20 000 samer i
Sverige har sin utkomst av renskötsel.

Rennäringslagen
Rennäringen regleras i rennäringslagen där samernas rättigheter har
fått den sammanfattande beteckningen renskötselrätt. Den ger samer
rätt att använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.
Rätten bygger på urminnes hävd och är grundlagsskyddad. Den
tillkommer det samiska folket och får utövas av den som är medlem i
sameby. För rensskötseln finns 51 samebyar med renskötselberättigade
samer som medlemmar. Den som är medlem i en sameby har rätt att

jaga och fiska på utmark på renbetesfjällen i Jämtland samt inom
lappmarkerna. Denna rätt att jaga eller fiska gäller oavsett vem som
äger marken.

En ny rennäringspolitik
Rennäringspolitiska kommittén har i sitt betänkande En ny
rennäringspolitik (SOU 2001:101) föreslagit omfattande förändringar
bland annat beträffande samebyarnas organisation och rennäringens
administration. Betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Därutöver innehåller Gränsdragningskommissionens betänkandet
Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14) och Jakt-och
fiskeutredningens slutbetänkande Jakt och fiske i samverkan av (SOU
2005:116) förslag på hur förvaltningen och nyttjandet av mark och
vatten respektive jakt och fiske kan ske i de traditionellt samiska
områdena. Förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Rennäringen främjas genom statligt pristillägg på renkött, ersättning
för vissa merkostnader till följd av Tjernobylolyckan med mera. De
skador som vilda djur orsakar rennäringen ersätts enligt
viltskadeförordningen (2001:724).

Arbetet mot en ny renbeteskonvention
Sedan 1883 har det gränsöverskridande renbetet reglerats genom
överenskommelser mellan Sverige och Norge. Den senaste
överenskommelsen från 1972 upphörde att gälla 2005. Den dåvarande
regeringen ansåg inte att konventionen skulle förlängas utan valde
istället att tillämpa den så kallade Lappkodicillen från 1751 som grund
för det gränsöverskridande renbetet. En ny renbeteskonvention har
förhandlats fram men har ännu inte trätt i kraft.

Sametinget förvaltar rennäringsfrågorna
Från och med 2007 är Sametinget central förvaltningsmyndighet för
rennäringen.

Skogsbruk
Skogspolitiken består av två jämställda mål, ett produktionsmål och ett
miljömål. Skogspolitikens huvudsakliga lagrum är skogsvårdslagen
som kompletteras av miljöbalken.

Produktionsmålet
Produktionsmålet innebär att skogen och skogsmarken ska utnyttjas
effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning.
Skogsproduktionens inriktning ska ge skogsägaren frihet och eget
ansvar att själv besluta om användningen av vad skogen producerar.

Miljömålet
Miljömålet innebär att skogsmarkens produktionsförmåga samt den
biologiska mångfald och genetiska variationen i skogen ska bevaras.
Naturvårdsarbetet formuleras bland annat genom riksdagens
miljökvalitetsmål Levande skogar, konventionen om biologisk
mångfald samt EU:s direktiv på området.

Den svenska skogsresursen
I EU finns ingen gemensam politik för skog men trots detta påverkas
den svenska skogsresursen av andra politikområden som helt eller
delvis beslutas på EU-nivå. Sveriges riksdag och regering arbetar för
att EU:s insatser på skogsområdet även fortsättningsvis bör vara
begränsade och att produktionsstöd som kan störa marknaden
motverkas. Sverige har en avreglerad skogspolitik vilket innebär att i
princip lämnas endast stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder,
som har en omfattning som går utöver de krav som ställs i lagen.
Regeringen verkar för ett globalt hållbart skogsbruk genom ett
omfattande internationellt samarbete kring skogsfrågor. Sverige

arbetar aktivt i internationella förhandlingar på global och regional
nivå och har undertecknat ett 25-tal konventioner som har påverkan på
skog och skogsbruk. Sverige finns representerat i ett stort antal
processer som hanterar frågor som rör skog och på olika sätt berör
Sverige, bland annat inom
•	

 Konventionen för biologisk mångfald (CBD),
	

 •	

Klimatkonventionen (UNFCCC),
	

 •	

FN:s Skogsforum (UNFF),
	

 •	

Internationella tropiska timmerorganisationen (ITTO),
	

 •	

FAO:s Skogskonferens (COFO),
	

 •	

Europeiska Ministerkonferensen för skydd av Europas skogar
(MCPFE),
	

 •	

Europe and North Asian Forest Law Enforcement and
Governance (ENA FLEG),
	

 •	

FAO/ECE Trävarukommitté,
	

 •	

Nordiska ministerrådet (NMR) och

Skogsriket - med värden för världen
Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för att
skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog
och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i
småortssverige. Skogsriket vilar på det hållbara brukandet och basen
är de jämställda målen miljö och produktion.
Regeringen ser en stor potential i skogen och alla dess värden. Mer
än halva Sveriges yta täcks av skog och skogsnäringen sysselsätter
mer än 100 000 personer. Skogen ger oss produkter som bränsle,
papper, möbler, bostäder, förpackningar och mycket mer. Den är vår
största exportnäring med 128 miljarder i exportvärde. I skogen ryms
också värden i form av rekreation, upplevelser och livsnödvändiga
ekosystemtjänster. Här finns dessutom ingredienser till vår matlagning
i form av vilt, bär och svamp.

Myndigheter, nämnder m.fl. inom
Landsbygdsdepartementet
Följande sorterar under Landsbygdsdepartementet:

	

 •	

 Jordbruksverket
Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det
jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller
jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och
landsbygdsutveckling. SJV är även chefsmyndighet för landets
distriktsveterinärer.

	

 •	

 Ansvarsnämnden för djurens hälsooch sjukvård
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar bland
annat frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal samt
återkallelse av legitimation.

	

 •	

 Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god
djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa
smittsamma sjukdomar hos djur.

	

 •	

 Livsmedelsverket
Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor
som gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift

	

 	


att i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god
kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

	

 •	

 Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata
samiska intressen och är samtidigt en statlig
förvaltningsmyndighet. Den grundläggande uppgiften är att
verka för en levande samisk kultur.

	

 •	

 Styrelsen för samefonden
Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur
och samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i
kontakt hänvisas till Landsbygdsdepartementet.

	

 •	

 Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för
kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning inom
biologiska naturresurser och biologisk produktion.

	

 •	

 Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör
skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar
ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god
avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras.
Myndigheten arbetar också med att lyfta fram skogens värden
för rekreation och friluftsliv.

* Statens jordbruksverk. Jordbruksverket
Från Internet 21 mars 2010. Startsida

Webbkarta

Möjligheter på landsbygden
Stöd
Miljö och klimat
Odling
Djur
Veterinär
Handel
Tillsyn
Mina sidor
Senast uppdaterad: 2009-12-18
Kontakt Skicka e-post: Kundtjänst Ring kundtjänst: 0771-223 223
* Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen
Från Internet 22 mars 2010
Webbkarta
Press
Lagen
Fakta om skog
Statistik
Produkter & tjänster
Min Skog - För skogsägare
Skogen - för alla
Stöd och bidrag
Projekt
Statistik
Bokhandeln
Insektsbekämpning 2010
Arbetsmarknads- och rehabiliteringsprojekt
SkogsEko
Blanketter

Skogsstyrelsen 2009 | Kontakt | Om webbplatsen |
Huvudkontor : Postadress 551 83 Jönköping | Tel 036-35 93 00 | Fax
036-16 61 70 | Besöksadress Vallgatan 8 | Karta |

* Sveriges lantbruksuniversitet
– kunskap för en hållbar utveckling
Start - SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
(En svår webbsida utan Webbkarta som ger översikt)
	

 •	

 Utbildning »
	

 •	

 Forskning »
	

 •	

 Miljöanalys »
	

 •	

 Samverkan »
	

 •	

 SLU-biblioteket »
	

 •	

 Om SLU »
	

 •	

 Universitetsdjursjukhuset »
	

 •	

 Internwebb
	

 •	

 Studentportal
	

 •	

 A-Ö
Sök SLU-anställd
Kontakta SLU
Om webbplatsen
Från Internet 5 april 2011
* Gentekniknämnden
Retzius väg 13A, 171 77 Stockholm
Tfn 08 - 508 846 30
Arbetsområde: nämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en
etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken.
* Stiftelsen Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum
Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com

* Harpsundsnämnden
Besöksadress: Harpsund
Postadress: 640 31 Mellösa Tfn: 0157-600 03 Fax 0157-607 85
E-post: per.rudengren@telia.com
Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften av jor d- och
skogsbruket vid statsministerns representationsbostad Harpsund.
* Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar bland annat
frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal samt återkallelse av
legitimation.
* Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska
intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den
grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.
* Styrelsen för samefonden
Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och
samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt
hänvisas till Landsbygdsdepartementet.
Ganska ny:
* Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra
en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Målet för
havspolitik är att havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett
hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras

64 Hushållsarbeten. Energi- och
hygienförsörjning.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
. 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
. 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
. 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
. 645 Användning av inventarier o d.
. 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
. 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
. 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
. 649 Personvård: barn, hemsjukvård.

Libris/SAB:
Qc 	

 Hem och hushåll (till 640-649)
Qc(x)	

Allmänt: lexikon
Qc- 	

 Särskilda länder och områden
(DC, DK 64, delar 62. DK 687.5)

641 Matlagning. 642 Måltider, servering,
restauranger.
SW . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
Libris/SAB:
Qca 	

 Mat och dryck (inkl kulturhistoriska arbeten)
(DC 641, DK 641). (DC 642, DK 642).
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Livsmedel
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Sverige - det nya matlandet
Har inte undermenyer Hållbar mat
Säkra livsmedel
Har inte undermenyer Märkning
Har inte undermenyer Livsmedelskontroll
Har inte undermenyer Frågor och svar om offentlig
upphandling av mat

Maten är en viktig del av konsumenternas välfärd. Det handlar om
hälsa, välbefinnande och om hushållens ekonomi. I Sverige brukar vi
tala om en helhetssyn på livsmedelsproduktionen "från jord till bord".
Svensk mat har skördat ett antal framgångar under senare år tack vare
till exempel fina svenska råvaror, ett traditionellt svenskt kök och
skicklig industri. Det finns även en förmåga till samverkan mellan
forskning, primärproduktion, livsmedelsindustri, restauranger och
detaljhandel.

Gemensamma EU-regler för livsmedel
En stor del av livsmedelsområdet är totalharmoniserat inom EU. Det
innebär att det inte är tillåtet för enskilda medlemsstater att ha vare sig
strängare eller mer liberala bestämmelser. Arbetet på
livsmedelsområdet i EU omfattar både skapandet av nya lagar och en
modernisering av det nuvarande regelverket. Grunden för all
livsmedelslagstiftning i EU är skydd av konsumenternas hälsa,

mångfald i utbud och underlättande av handeln genom att alla
medlemsstater har samma regler. På EU-nivå finns en överordnad
förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning
och förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

Central myndighet är Livsmedelsverket
Livsmedelsverket är den centrala myndigheten för livsmedelsfrågor.
Myndighetens främsta uppgifter är att utarbeta regler inom
livsmedelsområdet, utöva tillsyn enligt livsmedelslagen samt att leda
och samordna livsmedelstillsynen. Verket genomför också utredningar
samt informerar konsumenter och andra intressenter om
livsmedelsområdet.

Vad kan du hitta här?
Under avdelningen Livsmedel kan du till exempel hitta information
om Sverige - det nya matlandet, säkra livsmedel; dioxiner, tillsatser,
bekämpningsmedel, märkning och livsmedelskontroll

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Eskil Erlandsson

Ansvarigt departement
	

 •	


Landsbygdsdepartementet

Externa länkar
	

 •	

	

 •	


Livsmedelsverkets webbplats
Livsmedel på EU-upplysningens webbplats

Från Landsbygdsdepartementet på område 63

Sverige - det nya matlandet
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Matlandetambassadörer
Har inte undermenyer Landsbygdsministerns expertråd
Har inte undermenyer Budget 2011: Storsatsning på Matlandet
ska ge jobb
Årets matlandethuvudstad
Har inte undermenyer Mer om matlandet
Livsmedelsstrategin
Intervjuer och reportage

Lena Ryberg-Ericsson är Västmanlands nya
Matlandetambassadör
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utsett Lena Ryberg-Ericsson
till ny Matlandetambassadörer för Västmanland. Lena RybergEricsson kommer från Köping och är bonde samt driver verksamheten
Bondesafari i sann matlandet-anda.
	

 •	

 Pressmeddelande: Lena Ryberg-Ericsson är Västmanlands nya
matlandetambassadör
	

 •	

 Västmanland: Lena Ryberg-Ericsson

Bagarlandslaget sätter Sverige på
världskartan
Torsdagen den 2 februari bjuder Bagarlandslaget in till pressträff på
Konditori Vete-Katten i Stockholm med anledning av Bagar-VM i
Paris den 3 - 7 mars. Det svenska bagarlandslaget berättar om och
visar svenska bakverk i världsklass. Landsbygdsminister Eskil

Erlandsson deltar och talar under rubriken "Brödlandet Sverige traditioner och trender".
	

 •	

 Pressmeddelande: Bagarlandslaget sätter Sverige på
världskartan
	

 •	

 Bagarlandslagets webbplats

Mode och mat på export

I samband med Stockholms modevecka lanserade handelsminister
Ewa Björling tisdagen den 31 januari en ny satsning som ska öka
modeexporten till Kina. Vid ett seminarium för svensk och
internationell modepress passade handelsministern på att visa en annan
av regeringens exportsatsningar: Sverige - det nya matlandet.
Ministern bjöd därför på svensk frukost på UD.
	

 •	

 Nyhetsartikel:Ewa Björling satsar på svensk modeexport till
Kina

Hearing om offentliga måltider

Måndagen den 30 januari arrangerade Landsbygds-departementet en
hearing om offentliga måltider inom ramen för visionen Sverige - det
nya matlandet. Några av slutsatserna var att vi är duktiga på offentlig
mat i Sverige, framförallt när det gäller skolmat och att måltiden är så
mycket mer än mat.
	

 •	

 Reportage: Hearing om offentliga måltider
	

 •	

Landsbygdsdepartementet, 24 januari 2012
Landsbygdsministern talar om mat i världsklass på Årets kock
	

 •	

Landsbygdsdepartementet, 13 januari 2012
Matlandetambassadör ny programledare för Meny i P1
Restaurangpromenad med Eskil Erlandsson och Annie Lööf
	

Seminarium om forskning och innovation inom
livsmedelsindustrin
Pengar att söka till Matlandetprojekt
	

Alla notiser

* Livsmedelsverket
Startsida - Livsmedelsverket
Webbkarta
Webbkarta - Livsmedelsverket
Från Internet 3 april 2011

643 Organisation av boende, personalrum
o d, hotell.
SW . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
Libris/SAB:
Qm 	

 Hotell och turistväsen (4 895) (transporter till 656, 	

 	

	

reseskildringar till 91)
Qm(x)Hotell- och turistlexikon
Qm:k Hotell- och turistväsendets historia
Qm- 	

Särskilda länder och områden
(DC 643, DK 643 Bostad).

Turism
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Turismnäringen
Har inte undermenyer Turism i samverkan
Har inte undermenyer Turism kopplat till andra politikområden

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Annie Lööf Näringsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Näringsdepartementet

Turismnäringen
Turismnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med stor
betydelse för sysselsättningen i många regioner. Det är en växande
näring med många små och medelstora företag runt om i hela landet.
Gemensamt sysselsätter dessa företag omkring 160 000 årsanställda,
varav en stor andel unga och många med en utländsk bakgrund.

Turism i samverkan
Turistnäringen har satt en kraftfull vision att fördubbla svensk turism
till 2020. För att stödja visionen satsar regeringen och flera av våra
myndigheter på att bättre koordinera offentliga insatser för att nå en
långsiktigt hållbar utveckling för svensk turism.

Turism kopplat till andra politikområden
Läs mer om turism kopplat till besöksnäringen, den regionala
tillväxtpolitiken, jordbrukspolitiken och transportpolitiken.

Turismnäringen
Turistnäringen har en allt större betydelse för Sveriges välstånd. Det är
en växande näring med många små och medelstora företag runt om i
hela landet. Gemensamt sysselsätter dessa företag omkring 160 000
årsanställda, varav en stor andel unga och många med en utländsk
bakgrund. Med ett exportvärde, mätt som utländska besökares
konsumtion i Sverige, som uppgår till 93,6 miljarder kronor under
2009 och en omsättning på 251,7 miljarder kronor är turistnäringen
idag en av våra nya basnäringar.
Sverige är ett fantastiskt land, och här finns än mer att upptäcka. Från
norr till söder, i storstäder, mindre orter och i Sveriges landsbygder
finns många spännande och intressanta resmål som utvecklas till
attraktiva destinationer för besökare från när och fjärran. Med en
hållbar utveckling, skapas även attraktiva boendemiljöer med ett rikt
kulturliv, intressanta platser, vackra omgivningar och spännande utbud
som även vi som bor här kan njuta av.
Regeringen vill tillsammans med turistnäringen, myndigheter,
organisationer och regionerna fortsätta arbetet med att stärka svensk
turism. Tillsammans kan vi kraftsamla för att göra Sverige till ett av
Europas attraktivaste resmål.

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Annie Lööf

Ansvarigt departement
	

 •	


Näringsdepartementet

Turism i samverkan
Turistnäringen har satt en kraftfull vision att fördubbla svensk turism
till 2020. För att stödja visionen satsar regeringen och flera av våra
myndigheter på att bättre koordinera offentliga insatser för att nå en
långsiktigt hållbar utveckling för svensk turism. För att arbetet ska bli
framgångsrikt kommer det att ske i nära dialog med turistnäringen
men också med regionala aktörer, högskolor och andra som vill bidra
till att stärka svensk turistnäring.

Myndighetssamverkan
Tillväxtverket och VisitSweden har regeringens uppdrag att leda en
samverkansgrupp för destinationsutveckling och ökad tillväxt inom
besöksnäringen. Syftet är att samordna och effektivisera alla initiativ
som rör turism inom olika myndigheter. I samverkansgruppen ingår
Trafikverket, Swedavia, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen,
Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Vinnova,
Invest Sweden, Statens Fastighetsverk, Arbetsförmedlingen och
Tillväxtanalys. Gruppen kommer framöver att utökas med fler
organisationer och näringslivets företrädare på nationell nivå.

Visit Sweden
Regeringen har förstärkt VisitSwedens resurser med 150 miljoner
kronor under perioden 2010-2012. Grundanslaget från staten är 90
miljoner kronor per år. Staten äger VisitSweden AB gemensamt med
besöksnäringen, Svensk Turism AB. Bolagets uppgift är att
marknadsföra Sverige och svenska destinationer i utlandet.

Destinationsutveckling
VisitSweden, Swedavia och Svensk Turism har nyligen startat Svensk
Destinationsutveckling, ett gemensamt bolag som ska driva tillväxt
genom destinationsutveckling. Bolaget kommer att stötta och coacha
destinationer i hela Sverige till att bli intressanta besöksmål av
internationell toppklass.

Utvecklingscenter
Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att starta ett
Utvecklingscenter för turistnäringen. Centret fungerar som en väg in
för företag inom turistnäringen i deras kontakter med olika
myndigheter. Dessutom kommer man inom Utvecklingscentret bland
annat att hjälpa företagen med affärsutveckling, finansiering och
fortbildning.

Sverigefrämjande
Sedan 1995 finns Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet, NSU.
Nämnden representerar de statliga och halvstatliga aktörerna inom
Sverigefrämjandet och är ett forum för diskussion och samordning om
strategi- och policyfrågor kring ett effektivt och långsiktigt
Sverigefrämjande. NSU leds av Utrikesdepartementet. Övriga som
ingår i nämnden är Näringsdepartementet, Exportrådet, Svenska
Institutet (SI), VisitSweden AB och Invest Sweden. Sverigeportalen,
www.sweden.se, är NSU organisationernas gemensamma webbplats
och har en central roll i NSU:s verksamhet.

EU:s turismstrategi
EU-kommissionen har en strategi för europeisk turistpolitik med syfte
att bibehålla Europa som det främsta resmålet i världen. Strategin har

fyra delar:
	

 •	

att öka den europeiska turistsektorns konkurrenskraft
	

 •	

att främja en hållbar utveckling av turistnäringen
	

 •	

att stärka Europas varumärke som hållbart och högkvalitativt
resmål
	

 •	

att maximera nyttan för turistnäringen inom EU:s regelverk på
alla de politikområden som är relevanta för näringen

Utveckling, analys och uppföljning
Just nu genomförs en nationell gränsundersökning för att få fram
värdefull information om hur besökarna upplever sin vistelse i
Sverige. Undersökningen kommer att ge turistföretagen ett bra
underlag för produktutveckling och marknadsföring. Undersökningen
kommer också att få fram siffror till nationalräkenskaperna och
beräkningen av turismens effekter på Sveriges ekonomi. Statistik,
analys och kunskapsutveckling är prioriterade områden i
Tillväxtverkets arbete med turism.

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Annie Lööf

Ansvarigt departement
	

 •	


Näringsdepartementet

Externa länkar
	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


Tillväxtverket
Visit Sweden AB
Svensk Turism AB
Turistnäringens utvecklingscenter
Sverigeportalen

* Boverket Se område 71.
*Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
Statens Bostadsomvandling AB är ett aktiebolag med uppgift att
omvandla tomma bostäder i det kommunala bostadsbeståndet.
*Voksenåsen Kultur og konferansehotell Voksenåsen A/S

644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d.
Drift av energi- och hygiensystem.
SW . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Libris/SAB:
Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av
	

hygien till 644)
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
	

(Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
(DC 644,DK 644 samt delar av 62 som gäller användning av
anläggningar för kraft- o hygienförsörjning o d.).

Miljö, energi och klimat
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•	
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•	
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•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	


Energi
Hav och vatten
Hållbar utveckling
Kemikalier
Klimat
Kretslopp och avfall
Har inte undermenyer Miljöanpassad offentlig upphandling
Miljökvalitetsmålen
Miljölagstiftning
Miljöforskning och miljöövervakning
Har inte undermenyer Miljösamarbete i internationella
organisationer
Naturvård
Strålskydd och kärnsäkerhet

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Lena Ek Miljöminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	


Miljödepartementet
Näringsdepartementet

Miljö, klimat, naturvård ingår i område 71
Energi, avfall, strålskydd ingår i område 644
Kemikalier ingår i område 61

Lena Ek

Kretslopp och avfall

Miljöminister
Miljödepartementet

Det krävs ett utvecklat kretsloppsarbete för att nå flera av Sveriges 16
miljökvalitetsmål. En sund konkurrens och tydlig ansvarsfördelning
mellan aktörerna på avfallsmarknaden är viktiga förutsättningar för att
förebygga produkters negativa påverkan på miljö och människors
hälsa. Avfall kan också vara både en resurs och ett miljöproblem.
Regeringen strävar efter att uppnå giftfria och resurseffektiva
kretslopp som ett led i arbetet med en giftfri vardag.

"Sverige ska fortsätta att vara en ledande miljönation i världen. Genom
en aktiv och framtidsinriktad miljöpolitik som hittar lösningar på både
internationella och lokala miljöproblem ska Sverige bli det land där
det är enklast, billigast och roligast att vara miljövänlig."

Vår produktion och konsumtion leder till stora mängder avfall. En
viktig del i kretsloppsarbetet är därför en ekologiskt god
avfallshantering. Hanteringen är dessutom en nödvändig infrastruktur
som måste fungera i samhället. Producentansvar och nya styrmedel har
under senare år införts samtidigt som engagemanget hos olika aktörer
har ökat kraftigt. Det ställer stora krav på system som är trovärdiga
och lättillgängliga för såväl producenter som konsumenter.

Avfall som en resurs
Regeringens mål är att i så hög grad som möjligt ta tillvara de resurser
som finns i avfall. Samtidigt är det viktigt att minska negativa effekter
i form av utsläpp av metangas från deponering och koldioxid från
förbränning samt utsläpp av tungmetaller och organiska miljögifter.
Det är också viktigt att återvinningen inte sker på ett sätt att avfall som
innehåller farliga ämnen sprids okontrollerat i nya produkter.

Uppdrag om hållbar återvinning av fosfor
Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Naturvårdsverket om
hållbar återföring av fosfor. Uppdraget innebär att verket ska kartlägga
fosforresurser i samhället med potential för återföring, föreslå ett
investeringsstöd för ny teknik, utarbeta kriterier för spridning av slam/
röt- och kompostrester m.m. till olika markområden (åkermark,
skogsmark och övrig mark) i syfte att återföra fosfor, samt föreslå ett
etappmål om återföring av fosfor. Uppdraget ska redovisas till
regeringen i sin helhet senast den 12 augusti 2013. Uppdraget om
förslag till investeringsstöd ska däremot redovisas senast den 31
augusti 2012.

Ny avfallsförordning
Den 9 augusti 2011 trädde en ny avfallsförordning ikraft. I och med
lagen tillämpas EU:s reviderade ramdirektiv om avfall. Det innebär att
nya definitioner införs samt att Naturvårdsverket får ansvaret att
besluta om en nationell avfallsplan och ett program för förebyggande
av avfall.

Utökat arbete mot nedskräpning
Nedskräpningen i samhället är en prioriterad fråga för regeringen. För
att komma till rätta med problemet har Naturvårdsverket getts i
uppdrag att genomföra en särskild satsning för att motverka
nedskräpning. Uppdraget omfattar nedskräpning i stadsmiljö och i
naturen, inklusive längs våra kuster och ska redovisas i april 2013.
Arbetet ska genomföras i dialog med berörda aktörer på lokal, regional
och nationell nivå.
I juli 2011 infördes även en ny straffbestämmelse för nedskräpning
som innebär att böter kan utfärdas på plats vid mindre förseelser.

Ansvaret för avfall från hushåll

Ansvaret för avfall från hushåll är uppdelat på olika aktörer.
Producenterna ansvarar för att samla in och återvinna t ex
förpackningar och tidningar. Kommunerna ska hantera det avfall där
producentansvar inte införts. Producentansvaret ses som en
grundläggande faktor för att Sverige har en relativt sett hög grad av
återvinning.

Ansvarigt departement
	

 •	


Utredare ska se över avfallsområdet

Relaterat
	

 •	


I juni 2011 tog regeringen beslut om att göra en allmän översyn av
avfallsområdet. En särskild utredare tillsattes som bland annat ska se
över utformningen och ansvaret för insamling och omhändertagande
av hushållens avfall, inklusive producentansvaret för förpackningar
och returpapper. Utifrån detta ska utredaren senast 1 juni 2012 föreslå
hur avfallshanteringen bäst bör utformas.

Miljödepartementet

	

 •	

	

 •	


Pressmeddelande: Regeringen vill förbättra återvinningscykeln
för fosfor
Informationsmaterial: Ny straffbestämmelse om nedskräpning
Dir. 2011:66 Särskild utredare för översyn av avfallsområdet

Externa länkar
	

 •	

	

 •	

	

 	


Om produkter och avfall på Naturvårdsverkets webbplats
Miljömålsportalen - Sveriges 16 miljökvalitetsmål

Strålskydd och kärnsäkerhet

Uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Våren 2010 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) ett
särskilt uppdrag om förstärkning av den långsiktiga säkerheten, bland
annat kopplat till åldrande reaktorer och långa drifttider. Det uppdraget
kommer nu att utvidgas med att erfarenheterna från Japan tas till vara i
det svenska säkerhetsarbetet. Det kan till exempel handla om hur
svenska kärnkraftverk klarar ett fullständigt elbortfall som nu hänt i
Japan.

	

 •	


Har inte undermenyer Strålskydd
Har inte undermenyer Kärnsäkerhet
Har inte undermenyer Radioaktivt avfall och använt
kärnbränsle
Remisser

Till Miljödepartementets ansvarsområde hör kärnsäkerhet och skydd
mot strålning. Departementet ansvarar bland annat för lagstiftningen
på området.
Säker strålmiljö är ett av de 16 miljökvalitetsmålen som riksdagen
beslutat om.
Strålskydd och kärnsäkerhet är ett område med stort internationellt
samarbete. Sverige är mycket aktiv i detta arbete och då främst inom
EU, FN:organet IAEA, Internationella strålskyddskommissionen
ICRP samt OECD:s kärnenergibyrå, NEA.
Under Miljödepartementet lyder Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
som har tillsynsansvar för strålskyddet och kärnsäkerheten i Sverige.
Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar också forskning inom området.
Den som bedriver kärnteknisk verksamhet eller annan verksamhet med
strålning har ansvar för att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och
att radioaktivt avfall som uppstår omhändertas på ett säkert sätt. En
god säkerhet och krisberedskap ska garanteras genom en relevant
lagstiftning och stark tillsyn av berörda myndigheter.

Uppdrag om långsiktig säkerhet
Åldrande reaktorer är ett område som säkerhetsmyndigheter världen
över visar särskild uppmärksamhet. Eftersom många länder har
kärnkraftverk med en ålder jämförbar med de svenska bör SSM dra
särskild nytta av detta internationella säkerhetsarbete. Med bakgrund
av bland annat detta gav regeringen i april 2010 SSM i uppdrag att
sammanställa vissa uppgifter som har betydelse för att regeringen ska
kunna få en samlad bild av hur SSM ser på den långsiktiga
säkerhetsutvecklingen hos de svenska kärnkraftverken.
Uppdrag ska redovisas senast den 31 oktober 2012.

Uppdrag om antagonistiska hot
Sedan 11-septemberhändelsen har arbetet med att stärka skyddet runt
de svenska kärnkraftverken intensifierats. I syfte att ytterligare stärka
skyddet fick SSM i juli 2010 tillsammans med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Affärsverket Svenska Kraftnät
samt Rikspolisstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av förmågan att

skydda kärntekniska anläggningar samt transporter av kärnämne mot
antagonistiska hot.
En delredovisning har överlämnats till Regeringskansliet
(Miljödepartementet) den 31 januari 2011. Uppdraget i sin helhet ska
redovisas senast den 31 december 2011.

Anna-Karin Hatt

Ansvarigt departement

"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter

	

 •	


Miljödepartementet

Relaterat
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Frågor och svar om kärnkraftspopositionerna
Kärnkraft
Prop. 2009/10:172 Kärnkraften - förutsättningar för
generationsskifte
Prop. 2009/10:173 Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar

Ladda ner
	

 •	

	

 •	


Uppdrag om antagonistiska hot (pdf 57 kB)
Uppdrag om långsiktig säkerhet (pdf 55 kB)

Externa länkar
	

 •	

	

 •	

	

 	


Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM
Miljömålsportalen: Säker strålmiljö

It- och energiminister
Näringsdepartementet

Sverige ska ta ansvar för att lösa klimatkrisen genom att ställa om till
ett hållbart energisystem, så att konsumenter och svenska företag kan
få tillgång till energi till rimliga priser.
Sverige ska leda utvecklingen av miljöteknik som löser de globala
miljöproblemen, vilket ger jobb, tillväxt och nya företag i vårt land."

Myndigheter
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


E-legitimationsnämnden
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Oljekrisnämnden
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

Affärsverk
	

 •	


Svenska Kraftnät

Ingenjörskonstruktioner ingår i område 62
Energiverksamheter, drift, ingår i område 644
Datoranvändning o d ingår i område 651
Televerksamheter ingår i område 654

Energi

* Energimyndigheten. Energimyndigheten - Start

	

	

	

	

	

	


Webbkarta Energimyndigheten - Webbkarta
Från Internet 3 april 2011
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 •	


Har inte undermenyer Energipolitiken i statens budget
Energieffektivisering
Förnybar energi
Har inte undermenyer Kärnkraft
Energimarknader och infrastruktur
Har inte undermenyer Forskning och innovation inom
energiområdet
Internationellt energisamarbete

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Anna-Karin Hatt It- och energiminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Näringsdepartementet

Energipolitik

Svenska företag och konsumenter måste kunna lita på att det finns en
trygg energiförsörjning. Det förutsätter att energiföretagen får
långsiktiga spelregler och stabila villkor för sin verksamhet. Ständigt
ändrade spelregler leder till otrygghet och uteblivna investeringar,
vilket i sin tur leder till höga elpriser och att den nödvändiga
klimatomställningen uteblir.
Detta är en del i överenskommelse om en långsiktig och hållbar
energi- och klimatpolitik som partierna i regeringen slöt i februari
2009. Till grund för energiöverenskommelsen ligger underlag från
Vetenskapliga Rådet, den parlamentariska klimatberedningen och den
dialog som regeringen fört med samhälle och näringsliv kring energioch klimatfrågorna.
Överenskommelsen slår fast att den svenska energipolitiken ska bygga
på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU; ekologisk
hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

* Elmarknadsinspektionen Start - EI.se
Webbkarta Webbkarta - EI.se
Från Internet 3 april 2011
* Statens va-nämnd
Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna vattenoch avloppsanläggningar samt mål enligt lagen om allmänna
värmesystem.
* Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en fond för
att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle och annat
radioaktivt avfall.
* Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från
Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI,
vilka upphörde den 30 juni 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar
för att skydda människor och miljö från skadlig verkan av strålning, nu
och i framtiden.
* Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom
skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och
elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte

stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
* Oljekrisnämnden
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger
vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
Nämnden nås genom: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00registrator[@]enterprise.ministry.se

645 Användning av inventarier o d.

Birgitta Ohlsson

SW . 645 Användning av inventarier o d.
	


EU-minister
Statsrådsberedningen

Libris/SAB:
(DC 645, DK 645).

"EU ska vara en vakthund för mänskliga rättigheter, i Europa och
övriga världen. Mindre än hälften av jordens befolkning lever i stater
där de får tycka, tänka och tro fritt. Unionen måste vara en stark och
modig röst för frihet, demokrati och rättsstatens principer."

Ansvarsområden
EU-minister Birgitta Ohlsson ansvarar för att leda de horisontella EUfrågorna inom Regeringskansliet.
	

 •	

 Horisontella EU-frågor
Bland de horisontella EU-frågorna hör bland annat EU:s
fördrag, översynen av EU:s långtidsbudget och övergripande
EU-rättsliga frågor.
	

 •	

 EU:s Östersjöstrategi
EU:s strategi för Östersjöregionen antogs under det svenska
ordförandeskapet hösten 2009. Arbetet med att genomföra
strategin har nu påbörjats. Regeringens vision är att EU:s
Östersjöstrategi ska bidra till en förbättrad havsmiljö, stark och
hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och en minskad
gränsöverskridande brottslighet. Östersjöregionen ska vara en
föregångsregion för hela EU.
	

 •	

 EU:s tillväxtstrategi EU2020
EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, tidigare kallad
Lissabonstrategin, kallas nu för EU 2020-strategin.
	

 •	

 Möten i rådet för allmänna frågor
I konstellationen för allmänna frågor representeras vissa

	

 •	


	


•	


	

 •	


medlemsstater av sina utrikesministrar, andra har särskilda
ministrar med ansvar för EU-frågor.
Rådet för allmänna frågor ansvarar för att förbereda och följa
upp Europeiska rådets möten, de så kallade toppmötena,
liksom för att säkerställa samstämmighet och samordning
mellan de olika rådskonstellationernas arbete. Till de allmänna
frågorna räknas även öppenhet och insyn i institutionernas
arbete.

Birgitta Ohlsson är även konsumentminister och
demokratiminister.
Demokratifrågor
Målsättningen med demokratipolitiken är att värna och
fördjupa den svenska demokratin. Individens möjligheter till
inflytande ska förstärkas och de mänskliga rättigheterna
respekteras.

	

 •	

 Konsumentfrågor
Konsumentpolitiken omfattar frågor om konsumenternas makt
och möjlighet att göra aktiva val på marknaden samt erbjuda
ett högt konsumentskydd. Konkret handlar det bland annat om
konsumentinformation, produktsäkerhet, miljömärkning,
marknadsföring och konsumentorganisationer.

EU-frågor ingår i område 354
Demokratfrågor ingår i område 32
Konsumentfrågor ingår i område 645

Konsumentpolitik
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Mål och budget för konsumentpolitiken
Konsumenters rättigheter
Har inte undermenyer Nya regler för säkra leksaker
Har inte undermenyer Produktsäkerhet
Har inte undermenyer Marknadsföring
Har inte undermenyer Ny möjlighet att kontrollera
telekostnader
Har inte undermenyer Miljömärkning
Har inte undermenyer Vart kan konsumenten vända sig?
Har inte undermenyer Konsumentpolitik på EU-nivå
Har inte undermenyer Samarbete i internationella
organisationer

Konsumentpolitikens målsättning är att ge konsumenter makt och
möjlighet att göra aktiva och medvetna val. För detta krävs ett
grundläggande lagstadgat konsumentskydd samt en effektiv och väl
fungerande kontroll av att lagstiftningen efterlevs. Därutöver krävs
information till konsumenterna som är lättillgänglig och tillförlitlig.
Möjligheter till enkel tvistlösning är också en viktig fråga. För den
enskilde konsumenten är det viktigt med ett högt konsumentskydd
även utanför Sveriges gränser, inte minst vid t.ex. resor eller inköp via
Internet.
Inom ramen för konsumentpolitiken finns ett antal myndigheter
som har i uppdrag att verkställa regeringens konsumentpolitik:
•	

 Allmänna reklamationsnämnden,
	

 •	

Fastighetsmäklarnämnden,
	

 •	

Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
	

 •	

Marknadsdomstolen samt
	

 •	

Resegarantinämnden.

Myndigheternas roll är bland annat att informera om det
konsumentskydd som finns samt att kontrollera att lagstiftningen
efterlevs. Eftersom konsumentfrågor berör många olika
samhällsområden arbetar regeringen för att konsumentpolitikens mål
får genomslag inom alla relevanta politikområden. Inom dessa
områden finns det flera andra myndigheter som är viktiga aktörer i
regeringens konsumentpolitiska arbete, t.ex. Finansinspektionen, Postoch telestyrelsen samt Energimarknadsinspektionen.

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Miljömärkningarna Svanen och Blomman
	

 •	

En annan aktör inom konsumentpolitiken är det statliga bolaget
Miljömärkning Sverige AB som på regeringens uppdrag bl.a. driver
miljömärkningarna Svanen och Blomman i Sverige.

Statligt stöd till frivilligorganisationer
Konsumentpolitiken omfattar även statligt stöd till
frivilligorganisationer som arbetar med konsumentrelaterade frågor.
Det statliga stödet till organisationer på konsumentområdet är sedan 1
januari 2008 reglerat i en förordning, som administreras av
Konsumentverket.

Relaterat
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


	

 •	


Samråd om konsumentinflytande inom standardisering
Läs mer om arbetet med konsumentfrågor inom EU
Dir. 2011:38 Framtidens stöd till konsumenter
Prop. 2009/2010:122 Obehöriga transaktioner med
betalningsinstrument
Rapport: Beteendeekonomi och konsumentpolitik

Externa länkar
	

 •	


Konsumentvägledning m.m.
	

 	

De kommunala konsumentvägledarna utgör en viktig länk mellan
myndigheter och enskilda konsumenter. De kommunala budget- och
skuldrådgivarna är andra viktiga aktörer inom konsumentpolitiken,
liksom de branschfinansierade rådgivningsbyråerna.

Eva Westberg ny ordförande och chef för
Fastighetsmäklarnämnden Pressmeddelande, 2 februari 2012
Så ska kunden skyddas mot en aggressiv finansbransch
Debattartikel, 10 januari 2012
Regeringen prioriterar Östersjöfrågorna Pressmeddelande, 13
oktober 2011
Utredning om "appar" och konsumenternas rättigheter
Pressmeddelande, 23 september 2011
Konsumentministern besöker Karlstad Pressmeddelande, 13
september 2011
Visa allt

Förordning (2007:954) om statligt stöd till organisationer på
konsumentområdet

* Konsumentverket
Konsumentverket - Startsida - Konsumentverket
Webbkarta Webbkarta - Konsumentverket
Från Internet 3 april 2011
* Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn 08 - 508 860 00
Arbetsområde: prövar opartiskt - och utan avgift för parterna konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som
har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan
nyttighet.
* Miljömärkning Sverige AB
118 80 Stockholm
Tfn 08-55 55 24 00
Arbetsområde: sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier
samt kontrollera och utfärda licenser för Svanen och Blomman Nordens respektive EU:s officiella miljömärkning.

646 Personlig hygien o d, klädvård
(utom 648 tvätt o d).
SW . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
Libris/SAB:
Qcd 	

 Personlig hygien
Qcc 	

 Kläder och sömnad
(DC 646, DK 646 Kläder, kroppsvård).

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och * Konsumentverket
Konsumentverket - Startsida - Konsumentverket
utgifter mm.
SW . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
Inklusive fastighetsförvltning.
Libris/SAB:
Qci 	

 Privatekonomi
(DC 647, DK 647 Hushållsekonomi

Webbkarta Webbkarta - Konsumentverket
Från Internet 3 april 2011
* Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 Stockholm
Tfn 08 - 508 860 00
Arbetsområde: prövar opartiskt - och utan avgift för parterna konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som
har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan
nyttighet.
* Miljömärkning Sverige AB
118 80 Stockholm
Tfn 08-55 55 24 00
Arbetsområde: sköter det praktiska arbetet med att ta fram kriterier
samt kontrollera och utfärda licenser för Svanen och Blomman Nordens respektive EU:s officiella miljömärkning.
Sven Wimnell 10 maj 2011:
Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

648 Städnings-, rengörings- och
tvättverksamheter o d.
SW . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
Libris/SAB:
Qcb 	

 Hemmets vård
(DC 648, DK 648 Tvätt, rengöring od)

649 Personvård: barn, hemsjukvård.

Från socialdepartementet på område 7951

Äldreomsorg

SW . 649 Personvård: barn, hemsjukvård. o d.
Libris/SAB:
Qcg 	

 Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 	

	

	

förhållanden (Även 7911)
(DC 649, DK 649 Vård i hemmet, gäster).

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Maria Larsson Barn- och äldreminister

Kommuner som utvecklar äldreomsorgen
uppmärksammades
Aktörer som bidrar till att utveckla äldreomsorgen uppmärksammades
av Sveriges Pensionärsförbund (SPF) i Stockholm den 24 januari.
Maria Larsson medverkade som prisutdelare vid ceremonin.
Maria Larsson delar ut pris till Nykvarns kommun som är landets
seniorvänligaste kommun 2011 enligt Sveriges Pensionärsförbund
(SPF)
Maria Larsson framhöll att det är glädjande att Sveriges
Pensionärsförbund i år väljer att fokusera på äldres välbefinnande och
värdighetsfrågor när de utser 2011 års pristagare.
Nykvarns kommun utsågs till landets seniorvänligaste kommun 2011,
för att de har lyckats att omsätta den nationella värdegrunden till
praktisk verklighet genom sitt arbete med att ta fram lokala
värdighetsgarantier. Nykvarn satsar bland annat på trygghet och

välbefinnande för de äldre och kommunen har ett högt kompetenskrav
på personalen inom omsorgen.
Kristianstad uppmärksammades som hedersomnämnd kommun för att
de sätter äldres välbefinnande främst. Författaren Bodil Jönsson
tilldelades utmärkelsen årets senior, med motiveringen att hon skapar
en positiv bild av äldre i samhället och bidrar till att förändra synen på
äldre.

Mål för äldreomsorgen
Målet för äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och
med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till
god vård och omsorg.

Detta vill regeringen
Delaktighet, välbefinnande och valfrihet är regeringens ledord för
utvecklingen inom omsorgen om äldre människor. Alla äldre ska ha
rätt att åldras med värdighet. De ska kunna känna trygghet, gemenskap
och en delaktighet med samhället i övrigt.
Regeringen arbetar bland annat för att äldre människor ska ses som
individer med skilda intressen och bakgrunder samt att de ska mötas
med respekt, behandlas väl och kunna känna välbefinnande.
Regeringens politik syftar vidare till att äldre människor så långt som
möjligt ska kunna bo kvar i sin bostad samt att de ska kunna flytta till

en särskild boendeform om behoven är stora eller om hon eller han
inte känner sig trygg.
Regeringens politik syftar även till att det ska finnas tillgång till vård
och omsorg som är anpassad efter den äldre personens behov. Äldre
människor ska kunna lita på att vården och omsorgen är av god
kvalitet samt att det finns personal med lämplig utbildning och
erfarenhet. God vård och omsorg rymmer också att få avsluta livet
med värdighet.

Prioriteringar 2012
Satsningar på boende
Utveckling av boendeformer sker under mandatperioden genom en
satsning på trygghetsboenden och andra anpassade äldreboenden.
Regeringen beslutar om fortsatt investeringsstöd från och med 2012.
Regeringen bereder ett förslag om att makar och sammanboende ska
kunna fortsätta bo tillsammans i ett särskilt boende för äldre personer
om båda önskar det. Detta även om endast den ena parten har behov av
sådant boende.
Insatser görs även för att förbättra förutsättningarna för att med
bibehållen trygghet och självständighet kunna bo kvar i det ordinära
boendet.

Kunskapsfrämjande
Exempel på kunskapsfrämjande satsningar är utveckling av en
kunskapsportal (www.kunskapsguiden.se) för att samla bästa

tillgängliga kunskap, vägledning och verktyg för utveckling, anpassad
för personal som arbetar med äldre.
Forskning, nationella kompetenscentra för anhörigfrågor och
demensfrågor är ytterligare några exempel. Omvårdnadslyftet,
förstärkt ledarskap och utbildning i värdegrundsarbete är exempel på
kompetenshöjande insatser.

Evidensbaserad praktik
För att främja en evidensbaserad praktik - en verksamhet som bygger
på bästa tillgängliga kunskap - inom äldreområdet ges bland annat
medel till ett antal kommuner som i samarbete med landsting under
perioden 2012-2014 ska utveckla och pröva modeller för hur de
nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med
demenssjukdomar kan genomföras.
En annan satsning är anställning av utvecklingsledare där mellan tre
och fem utvecklingsledare per län får statlig finansiering för
utvecklings- och förbättringsarbete med fokus på de mest sjuka äldre.

Sammanhållen vård för äldre
Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor under mandatperioden för att
förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Regeringen har
en överenskommelse för 2012 med Sveriges Kommuner och
Landsting. Pengarna för olika aktiviteter fördelas efter prestation.
Målet är att ansvariga för omsorg och vård i form av hemsjukvård,
äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård ska samverka bättre kring
de sjuka äldre.

	

 •	


Satsningen de mest sjuka äldre

Värdegrund för äldre
Regeringen fortsätter att stödja kommunernas arbete med att införa
lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgsverksamheterna. Lokala
värdighetsgarantier utgår från den nationella värdegrund för äldre i
socialtjänstlagen som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
Den nationell värdegrund tydliggör de etiska värden och normer som
är grunden för arbetet och ska styra hur en verksamhet inom
äldreomsorgen ska bedrivas.

65 Administration, distribution,
kommunikation, organisation o d

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d.
. 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
. 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
. 6525-6529 Militära verksamheter.
. 653 Handelsverksamheter.
. 654 Telekommunikationsverksamheter.
. 655 Förlagsverksamheter o d.
. 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
. 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
. 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
. 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

Anna-Karin Hatt

SW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.

It- och energiminister
Näringsdepartementet

Libris/SAB:
Bv	

 Informationsteknik (IT) (delar även till 654)
Bv-	

 Särskilda länder och områden
Pu 	

 Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
	

651)(tele även 654)
Qbg 	

Kontorsteknik
(DC, DK 651 mm)

"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter
Sverige ska ta ansvar för att lösa klimatkrisen genom att ställa om
till ett hållbart energisystem, så att konsumenter och svenska företag
kan få tillgång till energi till rimliga priser.
Sverige ska leda utvecklingen av miljöteknik som löser de globala
miljöproblemen, vilket ger jobb, tillväxt och nya företag i vårt land."

Myndigheter
	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


E-legitimationsnämnden
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Oljekrisnämnden
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

Affärsverk
	

 •	


Svenska Kraftnät

Energiverksamheter, drift, ingår i område 644
Datoranvändning o d ingår i område 651
Televerksamheter ingår i område 654
* E-legitimationsnämnden
E-legitimationsnämnden har till uppgift att stödja och samordna elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den offentliga
förvaltningens e-tjänster. Nämnden bildades den 1 januari 2011.

6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
SW .6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
Libris/SAB:
Od 	

 Förvaltning
Od(x)Allmänna förvaltningslexikon
Od:d 	

Allmän förvaltningseori och metodlära
Od:k 	

Allmän förvaltningshistoria
Od.0 	

Allmän central- och lokalförvaltning
Odb 	

Förvaltningsrätt
Odc 	

 Förvaltning: Sverige
Odf 	

 Främmande länders förvaltning
Odg 	

Samhällsplanering (Till 71)
(DC, DK opolitiska delar av 35)

Stat, kommuner och landsting
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Kommuner och landsting
Statlig förvaltning
Offentlig upphandling

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Peter Norman Finansmarknadsminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	


Finansdepartementet
Socialdepartementet

Peter Norman

Lämnade lagförslag och förarbeten

Finansmarknadsminister
Finansdepartementet

Här listas senast publicerade propositioner, lagrådsremisser,
departementsskrivelser och rapporter gällande kommuner och
landsting.

"Tillsammans med företrädare för marknaden ska regeringen lägga
grunden för framtidens finansmarknad. Vi vill öka samhällsnyttan,
men också förtroendet hos allmänheten och kunderna. Regeringen har
också till uppgift att se till att staten är en ansvarstagande och
professionell företagsägare. Förutom att få avkastning för
skattebetalarnas pengar, handlar det om att driva frågor kring socialt
ansvarstagande och hållbar utveckling. Men i princip anser regeringen
att staten inte ska äga företag som verkar på marknader där
konkurrensen fungerar och det inte heller finns något samhällsuppdrag
som motiverar ett statligt ägande."

Ansvarsområden
Finansmarknadsminister Peter Norman har följande ansvarsområden:
	

 •	


Finansmarknad

	

 •	

 Kommuner och landsting
	

 •	

	

 •	


Spelfrågor
Företag med statligt ägande

Företag med statligt ägande	

 Ingår i område 658
Kommuner och landsting 	

 Ingår i område 6520-6524
Spelfrågor	

 	

	

Ingår i område 794

Pågående utredningar om kommuner och
landsting
Just nu utreds bland annat åtgärder för att utveckla det kommunala
beslutsfattandet och möjligheter att främja en stabil kommunal
verksamhet över konjunkturcykeln.

Ekonomi och utveckling i den kommunala
sektorn
Staten har ett övergripande ansvar för att den offentliga verksamheten
utvecklas på ett sätt som är förenligt med samhällsekonomisk balans.
Här finns fakta om ekonomin och utvecklingen i den kommunala
sektorn.
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Kommunal ekonomi
Det kommunala utjämningssystemet
Den kommunala finansieringprincipen
Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Kommunal organisation och styrning
Vad styr hur kommuner och landsting får bedriva sina verksamheter?
Vilka verksamheter är obligatoriska och vilka är frivilliga? Hur ser
indelningen i kommuner och landsting ut? Svaren finns här.
	

 •	

 Kommunal lagstiftning
	

 •	

 Indelning i kommuner och landsting
	

 •	

 Kommuner och landstings uppgifter

Internationellt samarbete
Genom att kommuner och landsting ansvarar för en så stor del av den
offentliga verksamheten i Sverige påverkas de av EU:s politik när det
gäller till exempel införlivande av ny lagstiftning. De områden som
berörs är framför allt miljöarbete, offentlig upphandling och regional
utveckling.

Grundläggande lagar och dokument
Här listas några av de grundläggande lagar och dokument gällande
kommuner och landsting.

Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet
"Vi har under alltför många år byggt alldeles för få bostäder i Sverige.
Mitt jobb är att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande."

Ansvarsområden
Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för:
	

 •	

 Bostadsmarknad
Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk
samt med sunda och förutsägbara villkor för byggande, ägande och
förvaltning av bostäder i alla upplåtelseformer är målsättningen.
Bostäder med god kvalitet ska eftersträvas och konkurrens ska råda
inom byggsektorn och bostadsmarknaderna. Utbudet ska styras av
efterfrågan och bidra till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av
landet.
•	

Plan- och byggande
Den fysiska miljön och sättet vi använder marken på är grundläggande
för samhället. Planering, byggande och förvaltning ska utformas på ett
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Samhällsplanering
och regelverk anpassas för att uppfylla dessa behov.
	

 •	

 Lantmäteri
Det statliga lantmäteriet är en rikstäckande myndighet - Lantmäteriet.
Lantmäteriverksamheten omfattar frågor om fastighetsbildning,
inskrivning enligt jordabalken och informationsförsörjning.

	

 •	

 Statlig förvaltning
Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att genomföra regeringens politik
inom olika områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till nytta
för medborgare och företag. Inom området finns även
information om länsstyrelserna, staten som arbetsgivare, staten
som fastighetsägare och begravningsverksamhet.

	

 •	

 Offentlig upphandling
Upphandlingslagstiftningen ska underlätta varors och tjänsters
fria rörlighet inom den Europeiska unionen. Det ger svenska
företag nya affärsmöjligheter. Genom att använda sig av
konkurrens mellan företag kan den offentliga sektorn skapa
mera värde för skattepengarna.
	

 •	


Trossamfund
Staten stöder trossamfund för att öka likställigheten mellan
dem. Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad
religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård,
undervisning och omsorg.

Statlig förvaltning, offentlig upphandling ingår i område
6520-6524,
Trossamfund ingår i område 20,
Bostadsmarknad, plan och byggande, lantmäteri ingår i
område 71

Statlig förvaltning
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut som rör statlig förvaltning. Det senaste
ligger överst.

	

 •	

 Omstrukturering av statens bestånd av
försvarsfastigheter (januari 2012)
Torsdagen den 26 januari 2012 tillsatte regeringen Ingemar
Skogö, landshövding i Västmanland, till särskild utredare med
uppdrag att lämna förslag på hur statens försvarsfastigheter ska
förvaltas och vilka försvarsfastigheter staten inte längre
behöver äga. Uppdraget ska redovisas senast den 3 december
2012.

	

 •	

 Omstrukturering av statens bestånd av
vissa kulturfastigheter (januari 2012)
Torsdagen den 26 januari tillsatte regeringen Inger Liliequist,
genreraldirektör vid Riksantikvarieämbetet, som utredare för
en utredning som ska se över vilka fastigheter av

kulturhistoriskt värde som staten bör äga.
Uppdraget ska redovisas senast den 3 december 2012.

	

 •	

 Skrivelsen Riksrevisionens rapport om
statliga myndigheters tjänsteexport
(december 2011)
Torsdagen den 22 december beslutade regeringen om
skrivelsen Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters
tjänsteexport. Skrivelsen lämnades till Sveriges riksdag
torsdagen den 29 december.

	

 •	

 Propositionen Några
begravningsfrågor överlämnad till
riksdagen (december 2011)
Regeringen beslutade den 15 december om propositionen
Några begravningsfrågor. Propositionen lämnades till
riksdagen tisdagen den 20 december.

	

 •	

 Uppdrag till Skatteverket att förbereda
överföring av verksamhet till Statens
servicecenter (december 2011)
Regeringen beslutade den 8 december ge Skatteverket i
uppdrag att förbereda överföring och bistå med inordnandet av
delar av ekonomienheten inom Skatteverkets verksamhetsstöd i
Gävle till Statens servicecenter.

	

 •	

 Uppdrag till Försäkringskassan att
förbereda överföring av verksamhet till
Statens servicecenter (december 2011)
Regeringen beslutade den 8 december ge Försäkringskassan i
uppdrag att förbereda överföring av verksamhet inom
Försäkringskassans verksamhetsstöd till Statens servicecenter.

	

 •	

 Uppdrag till några länsstyrelser att
inordna prövning av miljöfarlig
verksamhet (december 2011)
Regeringen beslutade torsdagen den 1 december 2011 ge vissa
länsstyrelser i uppdrag att förbereda och genomföra
inordnandet av verksamhet som gäller prövning av ansökan om
tillstånd till mindre miljöfarlig verksamhet.

	

 •	

 Proposition om ändring i
länsstyrelsernas arbetsuppgifter
(november 2011)
Regeringen beslutade den 10 november om propositionen
Ändring av viss länsstyrelseverksamhet. Förslaget innebär
bland annat att vissa av länsstyrelsernas arbetsuppgifter ska
utföras på sju istället för på 21 länsstyrelser.

	

 •	

 Tilläggsdirektiv till utredningen Ett
myndighetsgemensamt servicecenter
för en effektivare statlig
administration, Fi 2010:08 (november
2011)
Regeringen ger utredaren för utredningen "Ett
myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig
administration" i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att
servicecentret ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juni
2012.

	

 •	

 Gotland kan bli region (oktober 2011)
Regeringen beslutade torsdagen den 13 oktober om
propositionen Prop. 2011/12:21 Användning av beteckningarna
regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun där
regeringen föreslår att lagen ändras så att Gotlands kommun får
använda uttrycken regionfullmäktige och regionstyrelse.

	

 •	

 Ökade resurser till länsstyrelsernas
kärnberedskap (september 2011)
För att säkra länsstyrelsernas roll i krishanteringssystemet och
lägga grund för ett fullgott säkerhetssystem föreslår regeringen
i budget 2012 att länsstyrelsernas arbete med kärnberedskap
permanent stärks med sex miljoner kronor från och med år
2012.

	

 •	

 Tre länsstyrelser får utökade resurser
för arbete mot penningtvätt
(september 2011)
Regeringen föreslår i budget 2012 att länsstyrelserna i Skåne
län, Västra Götalands län och Stockholms län permanent får
ytterligare fem miljoner kronor för att arbeta med att motverka
penningtvätt.

	

 •	

 Uppdrag till kärnkraftslänen att se
över samverkansmöjligheter
(september 2011)
Regeringen beslutade den 1 september 2011 ge länsstyrelserna
i Hallands, Kalmar, Uppsala och Skåne län i uppdrag att se
över möjligheterna till fördjupad samverkan mellan
länsstyrelserna inom kärnberedskapen.

	

 •	

 Uppdrag till länsstyrelser förbereda
inornandet av havs- och
vattenverksamhet (september 2011)
Regeringen uppdrog den 15 september 2011 länsstyrelserna i
Norrbotten, Västernorrland och Västra Götaland att ta över det
mesta av verksamheten vid Havs- och vattenmyndighetens
arbete som gäller de regionala utredningskontoren i
Norrbottens, Västernorrlands och Västra Götalands län.

	

 •	

 Statskontoret ser över myndigheters
samverkan för service (mars 2011)
Regeringen gav den 31 mars Statskontoret i uppdrag att ta fram
ett underlag om medborgares och företags behov av
myndighetssamverkande service och hur det behovet uppfylls i
dag. Uppdraget ska ligga till grund för att bedöma vilka krav
regeringen ska kunna ställa på den service som myndigheterna
ger, till exempel på tillgänglighet.

	

 •	

 Uppdrag utveckla kvinnors
karriärutveckling i staten (mars 2011)
Regeringen gav den 10 mars Kompetensrådet för utveckling i
staten (Krus) att leda och samordna ett fortsatt program för
kvinnors karriärutveckling i staten.

Mål för statliga förvaltningen
Statsförvaltningen ska samverka samt vara rättssäker och effektiv.
Foto: Ester Sorri

Förvaltningspolitiken
Mål
Alla statliga myndigheter ska bidra till att uppnå det
förvaltningspolitiska mål riksdagen fastställt:
	

 •	

En innovativ och samverkande statsförvaltning som är
rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och
tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges
utveckling och ett effektivt EU-arbete.

Statsförvaltningen har en central roll i Sveriges utveckling. En
rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin och har en
avgörande betydelse för utvecklingen av en hållbar ekonomisk tillväxt.
En väl fungerande och tillgänglig förvaltning tillsammans med
välskötta offentliga finanser ligger till grund för ett starkt och
välmående Sverige.
Myndigheter under regeringen förverkligar regeringens politik inom
många områden med stora skillnader.

Detta vill regeringen
Ständigt pågående utveckling och förnyelse av statsförvaltningen är en
förutsättning för att regeringens politik ska få genomslag inom alla
områden. Regeringen genomför hela tiden åtgärder utifrån den
inriktning 2010 års förvaltningspolitiska proposition slog fast.

Prioriteringar 2012
För att stärka förvaltningens förmåga att uppfylla de politiska
målsättningarna har regeringen under 2012 prioriterat några särskilda
områden.

Stärkt utveckling av innovation och kvalitet i offentlig
verksamhet
Ett Nationellt råd för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet
initierar och analyserar innovations- och förändringsarbetet i offentlig
verksamhet. Rådet fokuserar på nya idéer för produktion av
välfärdstjänster och förbättringar av myndigheternas kvalitetsarbete.
Syftet är att nå betydande förbättringar för medborgare och företag
samt effektivisera befintliga processer.

	

 •	

	

 •	


Dir. 2011:42 Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i
offentlig verksamhet
Innovationsrådets webbplats

behoven, beskriva hur statliga och kommunala myndigheter i dag gör
sin service tillgänglig genom att samverka med varandra.
	

 •	


Fokusering på kärnverksamheten
De statliga myndigheterna ska utföra sina uppgifter med god kvalitet.
Uppdraget kräver tydligt fokus på kärnverksamheten, en förmåga till
fortlöpande omställning och en ständigt pågående effektivisering.
En viktig del av en sådan effektivisering är att minska kostnaderna för
olika administrativa processer. För att öka effektiviteten och minska
statsförvaltningens administrationskostnader påbörjar en ny
myndighet, Statens servicecenter, sin verksamhet den 1 juni 2012.
	

 •	


Statens servicecenters webbplats

Lokal service
Regeringen arbetar hela tiden med att förbättra förutsättningarna för
myndigheternas utveckling av medborgarkontakter, företagskontakter
och service.
Lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor ger
förutsättningar för myndigheter och kommuner att samverka i lokala
servicekontor. Den lokala samverkan vissa myndigheter inlett om
medborgarkontakter utvidgas och fördjupas.
Statskontoret tar fram underlag om myndigheternas service i
samverkan. Statskontoret ska redovisa en samlad bild av medborgares
och företags behov av service i samverkan och, med utgångspunkt i de

Myndigheternas service i samverkan på Statskontorets
webbplats

Statlig regional samordning
Regeringen tar flera initiativ till att skapa en tydligare, effektivare och
mer samlad myndighetsorganisation. Men statsförvaltningens
geografiska indelning skiljer sig åt vilket är en utmaning i samarbetet
mellan de statliga myndigheterna, och mellan staten och kommunerna.
En utredning ser över staten på regional nivå. Uppdraget omfattar
bland annat organisationen av länsstyrelserna, länsstyrelsernas
samordnade uppgifter och de statliga myndigheternas geografiska
indelningar (Dir. 2009:62).
	

 •	


Dir. 2009:62 Översyn av statlig regional förvaltning m.m.

Budget
Den statliga förvaltningspolitiken genomförs inom hela
statsförvaltning. Det finns inte någon specifik budget avsatt för
förvalningspolitiken.
Kostnaderna för statens egen verksamhet (personal, lokaler,
avskrivningar) uppgick 2010 till 223 miljarder kronor vilket motsvarar
21 procent av statens totala kostnader.

Arbetsgivarpolitiken
Mål
Regeringens mål för området Statliga arbetsgivarfrågor är en
samordnad statlig arbetsgivarpolitik som säkerställer att kompetens
finns för att nå verksamhetens mål.
Regeringen har angivit följande delmål för de statliga arbetsgivarna:
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	


Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara löneledande.
Andelen kvinnor på ledande befattningar i staten ska öka.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i staten ska minska.
Den etniska och kulturella mångfalden bland anställda i staten
ska öka på alla nivåer.
Arbetsmiljön i staten ska vara god.
De statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för
grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som
statstjänsteman.

Detta vill regeringen
Staten ska vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare.
Statliga myndigheterna ska bedriva ett strategiskt arbete med sin
kompetensförsörjning.
Statsanställda ska avspegla befolkningens sammansättning. Det har
betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga
förvaltningen. Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten
har också betydelse för förtroendet.

Prioriteringar 2012
Under 2012 prioriterar regeringen särskilt följande projekt, samtliga
under ledning av Kompetensrådet för utveckling i staten , Krus:

Värdegrundsprojektet Ett offentligt etos
Projektet handlar om att myndigheterna ska arbeta med värdegrundsoch etikfrågor och att med detta stärka de anställdas kunskaper om och
förståelse för grundläggande värden i statförvaltningen och rollen som
statstjänsteman.
Arbetet sker med utgångspunkt i grundläggande värden som
medborgarorientering, rättsäkerhet och effektivitet. Kraftsamlingen
vänder sig till alla medarbetare i statsförvaltningen med särskilt fokus
på cheferna i staten.
Ambitionen är att erbjuda utbildning och ett ökat engagemang för 15
000 statliga chefer.
	

 •	


Offentligt etos - en god förvaltningskultur på KRUS webbplats

Kompetenssatsning i statsförvaltningen i syfte att
motverka sexköp med mera
Syftet är att Krus ska stödja myndigheternas arbete med att utveckla
rutiner och policys för att hantera frågor som rör köp av sexuella
tjänster, konsumtion av pornografi med mera bland anställda i
samband med tjänsteutövning.
Krus disponerar total 10 miljoner kronor för uppdraget.

Länsstyrelserna

Statens fastighetsförvaltning

Mål

Mål

Det övergripande målet för länsstyrelserna är att länen ska utvecklas
genom att de nationella målen får genomslag samtidigt som hänsyn tas
till olika regionala förhållanden och förutsättningar. Målet gäller för
samtliga län, oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan stat och
kommun.

Målet för statens fastighetsförvaltning är en kostnadseffektiv statlig
fastighetsförvaltning. Förvaltningen ska ske med rimligt risktagande
samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra
alternativ.
De fastighetsförvaltande myndigheterna har följande delmål:
	

 •	

Fastigheterna ska förvaltas så att god hushållning och hög
ekonomisk effektivitet uppnås.
	

 •	

Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och
brukaren långsiktig lämplig nivå.
	

 •	

Hyresgästerna ska ges ändamålsenliga och konkurrenskraftiga
lokaler, markområden och anläggningar.
	

 •	

Myndigheterna ska uppfattas som kompetenta och
serviceinriktade hyresvärdar.
	

 •	

Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden ska i tillämpliga
delar motsvara vad som gäller för andra stora
fastighetsförvaltare.

Detta vill regeringen
Länsstyrelserna ska samordna de statliga intressena i de frågor som
statsmakten har lagt på länsstyrelsen och att vara statens företrädare på
regional nivå.

Prioriteringar 2012
Under 2012 prioriterar regeringen följande initiativ.

Fördjupad samverkan mellan kärnkraftslänen
Regeringen vill att kärnkraftslänen ytterligare förbättrar sin beredskap
inför och under en eventuell kärnkraftsolycka. Därför har regeringen
givit länsstyrelserna i kärnkraftslänen och i Skåne län i uppdrag att se
över vilka möjligheter de har att samverka inom kärnberedskapen.

Penningtvätt
För att motverka och förhindra penningtvätt prioriterar regeringen att
länsstyrelserna i Skåne län, Västra Götalands län och Stockholms län
genomför det så kallade penningtvättdirektivet. Regeringen har därför
givit de tre storstadslänen i uppdrag att genomföra direktivet.

Budget
Länsstyrelsernas verksamhet finansieras av ett förvaltningsanslag som
finansierar ungefär hälften av länsstyrelsernas verksamhet. Anslaget
uppgår 2012 till 2,4 miljoner kronor. Övrig finansiering sker med
andra anslag och inomstatliga bidrag.

Detta vill regeringen
Statens fastighetsförvaltning bör bland annat vara skiljd från brukandet
av lokaler och mark.
Statens fastighetsförvaltning bör bedrivas med ett så långt som möjligt
marknadsmässigt avkastningskrav.
De fastigheter som av historiska eller andra skäl är olämpliga att föra
över till bolag bör läggas i en samordnad förvaltning i
myndighetsform.

Prioriteringar 2012
Regeringen har för avsikt att under 2012 lämna en proposition om den
statliga fastighetsförvaltningen till Sveriges riksdag.
Propositionen kommer att innehålla förslag till principer för den
statliga fastighetsförvaltningen samt förslag om styrningen av den
statliga fastighetsförvaltningen och statliga myndigheters
lokalförsörjning.

Omstrukturering av statens bestånd av
försvarsfastigheter
Regeringen har för avsikt att låta förbereda en omstrukturering av
statens bestånd av försvarsfastigheter som idag förvaltas av
Forifikationsveket.

Offentlig upphandling
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut som rör offentlig upphandling. Det
senaste ligger överst.

Statens bestånd av kulturfastigheter
Under 2012 kan det finnas behov för regeringen att låta analysera
statens bestånd av kulturfastigheter.

Budget
Statens fastighetsverks och Fortifikationsverkets verksamheter
finansieras genom hyresintäkter samt med lån från Riksgäldskontoret
för investeringar i fastigheter och anläggningstillgångar. För 2012 är
budgeten för de totala intäkterna 6,2 miljarder kronor.

•	

 Lag om upphandling på försvars- och
	

säkerhetsområdet (november 2011)
	

Sedan 1 november 2011 gäller en ny lag om upphandling på
	


försvars och säkerhetsområdet.

	

 •	

 Ett samordnat och effektivare statligt
upphandlingsstöd (september 2011)
Regeringen beslutade den 8 september 2011 att ge en särskild
utredare i uppdrag att utreda hur upphandlingsstödet bör
samordnas.

	

 •	

 Proposition om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet (maj
2011)
Tisdagen den 24 maj 2011 lämnade regeringen propositionen
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet till riksdagen.
Huvudsakligen genomför lagen Europaparlamentets och rådets
direktiv om samordning av förfarandena vid tilldelning av
vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av
upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och
säkerhetsområdet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 november
2011.

	

 •	

 Sverige besvarar grönbok om
upphandlingsregler (april 2011)
Den 20 april 2011 lämnade regeringen sitt svar på
kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s
upphandlingsregelverk. Grönboken är ett diskussionsunderlag
inför eventuellt framtida förändringar i EU-lagstiftningen på
området.

Mål för den offentliga upphandlingen
Målet för den offentliga upphandlingen är att den ska vara effektiv och
rättssäker och ha till syfte att tillvarata konkurrensen på marknaden så
att skattemedlen används på bästa sätt till nytta för medborgarna, den
offentliga sektorn och näringslivet.

Detta vill regeringen
Regeringen vill
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


verka för att reglerna om offentlig upphandling ska vara
effektiva och rättssäkra samt att små och medelstora företags
deltagande i offentlig upphandling ökar
verka för att den offentliga upphandlingen främjar politiska
målsättningar som innovation, miljöhänsyn och sociala hänsyn
aktivt medverka i Europeiska unionens översyn av
upphandlingsdirektiven, inte minst för att kunna påverka
regeländringarna
aktivt medverka i Europeiska unionens arbete med att följa upp
den grönbok om elektronisk upphandling som kommissionen
presenterat
följa upp Kammarkollegiets arbete med det nationella
upphandlingsstödet och e-upphandling.

Prioriteringar 2012
Enligt marknadens aktörer finns det ett stort behov av stöd inom
området offentlig upphandling. Nuvarande organisation är inte
optimal. Med anledning av detta låter regeringen genomföra insatser
under 2012.

Effektiviserat upphandlingsstöd
För att samordna myndigheternas upphandligsstöd låter regeringen
under 2012 utreda åtgärder som ska effektivisera upphandlingsstödet.

	

 •	


Dir 2011:78 Ett samordnat och effektivt statligt
upphandlingsstöd

Goda ekonomiska affärer genom att tillvarata
konkurrensen
Regeringen låter under 2012 utreda om upphandlingsreglerna i
tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och
enheter att göra goda ekonomiska affärer genom att tillvarata
konkurrensen på marknaden.
Utredningen klarlägger också de effekter den offentliga upphandlingen
medför för den offentliga sektorns ekonomi och de berörda
marknaderna.
	

 •	

 Dir. 2010:86 Utvärdering av upphandlingsregelverket och
översyn av upphandlingsstatistiken

Budget
Kammarkollegiet får år 2012 sammanlagt 22 miljoner kronor. 12
miljoner kronor går till upphandlingsstöd. 10 miljoner kronor går till
frågor som rör elektronisk upphandling.
År 2012 får Konkurrensverket 5 miljoner kronor för arbete med att
främja små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling
och 10 miljoner kronor för arbete med tillsyn över den offentliga
upphandlingen.

Utrikespolitik och internationellt samarbete

Ambassader, konsulat och reseråd
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Utrikes- och säkerhetspolitik
Bistånd och utveckling
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Länder och regioner
Organisationer och samarbeten

Ansvarigt departement
	

 •	


Utrikesdepartementet

Statsråd :
	

 •	

Carl Bildt Utrikesminister
	

 •	

Gunilla Carlsson Biståndsminister
	

 •	

Ewa Björling Handelsminister

Ambassader och konsulat
UD avråder från resor
Reseinformation från Sveriges ambassader
Inför din resa
Under din resa
Vid kriser och katastrofer
Har inte undermenyer EU-samarbete om konsulära frågor och
vid kris
Bortförda barn
Legalisering
Vigsel på ambassad
Har inte undermenyer Hedersbrott utomlands
Frågor och svar om resan

Ansvarigt departement
Handelsverksamheter ingår i område 653,
där Ewa Björling har ansvar.
Biståndsverksamheter ingår i område 7951,
där Gunilla Carlsson har ansvar.

	

 •	


Utrikesdepartementet

Carl Bildt

Om Utrikesdepartementet

Utrikesminister
Utrikesdepartementet

Ansvarsområden
	

 •	

 Ambassader och konsulat
	

 •	

 UD:s reseinformation
	

 •	

 UD avråder från resor
	

 •	

 Utrikes- och säkerhetspolitik
	

 •	

 Bistånd och utveckling
	

 •	

 Handelspolitik
	

 •	

 Främjandepolitik
	

 •	

 Mänskliga rättigheter
	

 •	

 Länder och regioner

"Sveriges utrikespolitik ska medverka till frihet, fred och försoning
såväl i vår egen som i andra delar av världen. Den förs med tydlig
utgångspunkt i de värderingar som bär upp vårt eget samhälle och i de
intressen som är våra."

Ansvarsområden
Utrikesminister Carl Bildt ansvarar för:

	

 •	

 Utrikes- och säkerhetspolitik
Målet för utrikes- och säkerhetspolitiken är att säkerställa
Sveriges förbindelser med andra länder.

	

 •	

 Mänskliga rättigheter
Internationell rätt och respekt för de mänskliga rättigheterna är
hörnstenar i svensk utrikespolitik.

	

 •	

 EU:s utvidgning
Utvidgningen av EU är en unik möjlighet att skapa fred och
säkerhet i Europa som medför politiska, ekonomiska och
miljömässiga fördelar för alla inblandade länder.

	

 •	

 Hjälp till svenskar utomlands
En av de viktigaste uppgifterna för utrikesförvaltningen är att
hjälpa svenskar som råkat illa ut i utlandet.

Utrikesdepartementet
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Har inte undermenyer Stämningsfull ceremoni i Kammaren
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Har inte undermenyer UD i sociala medier
Har inte undermenyer Ansvarsområden
Organisation, myndigheter och mål
Har inte undermenyer Diplomatprogrammet
Utrikesdeklarationen
Arbetet i EU
Vanliga frågor och svar
Har inte undermenyer Webb-tv
Almedalen 2011
Carl Bildt Utrikesminister
Gunilla Carlsson Biståndsminister
Ewa Björling Handelsminister

Utrikes- och säkerhetspolitik

Handel och främjande

Utrikespolitik handlar i bred bemärkelse om Sveriges politik gentemot
andra länder. Att förebygga risker och hot är en viktig del av
säkerhetspolitiken som är en del av utrikespolitiken.

Den svenska handelspolitiken handlar därför om att underlätta export
och import till och från andra länder. Främjande handlar om att skapa
gynnsamma förutsättningar för svenska intressen och att profilera
Sverige.
•	

Handel och främjande
•	

Sveriges handelspolitik
	

 •	

 Sveriges främjandepolitik
	

 •	

 EU:s handelspolitik
	

 •	

 Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
	

 •	

 Exportkontroll av krigsmateriel
	

 •	

 Världshandelsorganisationen (WTO)
	

 •	

 OECD
	

 •	

 Globalt Ansvar
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Utrikes- och säkerhetspolitik
Sveriges säkerhetspolitik
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
Nedrustning och icke-spridning
Humanitärt bistånd
Länder och regioner
Frågor och svar
Budget och mål: Internationell samverkan

Bistånd och utveckling
Svenskt bistånd ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga
människor att förbättra sina levnadsvillkor. Utvecklingssamarbetet
består av biståndet från stat till stat och biståndet genom
internationella organisationer så som FN, de internationella
utvecklingsbankerna och EU.
	

 •	

 Bistånd och utveckling
	

 •	

 Vart går det svenska biståndet?
	

 •	

 Vad vill Sverige med biståndet?
	

 •	

 Politik för global utveckling
	

 •	

 Humanitärt bistånd
	

 •	

 Länder och regioner
	

 •	

 Frågor och svar om bistånd
	

 •	

 Budget och mål: Internationellt bistånd 2012

Din resa utomlands
En viktig uppgift för UD och ambassaderna är ge hjälp och råd till
svenskar som råkat i svårigheter utomlands. UD arbetar med frågor
som rör konsulärt bistånd, konsulär krisberedskap och civilrättsliga
frågor.
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Din resa utomlands
Ambassader per land
Hjälp till svenskar utomlands
Resklar? Förbered dig inför utlandsresan
Reseinformation från Sveriges ambassader
UD avråder från resor
Bortförda barn
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Vigsel på ambassad
Juridiska frågor och legalisering
Länder och regioner
Frågor och svar om resan

Folkrätt och mänskliga rättigheter

Länder och regioner
Sveriges utveckling är nära förbunden med andra länders, såväl i vår
del av världen som globalt. Här kan du läsa mer om Sveriges
samarbete med omvärlden.
	

 •	

 Länder och regioner

Organisationer och samarbeten

Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna är en
prioriterad uppgift som ska genomsyra alla delar av utrikespolitiken,
såväl det internationella utvecklingssamarbetet som
migrationspolitiken, säkerhetspolitiken och handelspolitiken.

Här hittar du information om en rad olika internationella
organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller
samverkar med.
	

 •	

 Organisationer och samarbeten

	

	

	

	


Vanliga frågor och svar

•	

•	

•	

•	


Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Läs mer om folkrätt och mänskliga rättigheter
Internationella domstolar
Internationella överenskommelser (SÖ)

Arbetet i EU
UD:s arbete präglas i hög grad av Sveriges medlemskap i EU. Nästan
alla UD:s ansvarsområden berörs. Tjänstemän på alla nivåer ägnar sig
åt EU-arbetet och såväl UD i Stockholm som utlandsmyndigheterna
engageras.
	

 •	


Arbetet i EU

Här hittar du svar på vanliga frågor om UD:s ansvarsområden.
	

 •	

 Vanliga frågor och svar

Budget och mål
UD ansvarar för fyra politikområden i statsbudgeten: Utrikes- och
säkerhetspolitik, Internationellt utvecklingssamarbete,
Reformsamarbete i Östeuropa och
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.
	

 •	

 Budget och mål: UD

Kommittéer
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag
kan tas fram. Vid behandling av sådana frågor kan regeringen välja att
tillsätta en utredning, en kommitté.

Myndigheter
Till UD:s verksamhetsområde hör myndigheter som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen.Till UD hör elva
myndigheter.
	

 •	

 Myndigheter

Projektbidrag och forskningsstöd
Projektbidrag för information och studier om global och europeisk
säkerhetspolitik samt stöd till forskning om Raoul Wallenberg kan
sökas av regeringen.
	

 •	

 Bidrag till information och studier om säkerhetspolitik och
fredsfrämjande utveckling
	

 •	

 Stöd till forskning om Raoul Wallenberg

Myndigheter. Utrikesdepartementet
Till Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör
myndigheter som svarar för den löpande verksamheten inom
statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och
fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet, men
bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i
olika ärenden. Till UD hör elva myndigheter.

	

 •	

 Exportkreditnämnden, EKN
Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av
svenska varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064 103 61 Stockholm Tel: 08-788 00 00
Fax: 08-411 81 49

	

 •	

 Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell
konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och
katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda
och samträna personal som ska medverka i internationella
katastrof-, krishanterings- och fredsinsatser.
872 64 Sandöverken Tel: 0612-823 00 Fax: 0612-823 99

	

 •	

 Inspektionen för strategiska produkter,
ISP
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges
export av vapen och produkter som kan användas såväl i civil
verksamhet som för försvarsändamål. ISP övervakar också

bestämmelserna i FN:s konvention om förbud mot kemiska
vapen.
Box 70252 107 22 Stockholm Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00

	

 •	

 Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsssamarbete, Sadev
Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete ska bland annat utvärdera det svenska
bilaterala och multilaterala utvecklingssamarbetet samt
analysera det internationella utvecklingssamarbete.
Box 1902 651 19 KarlstadTel: 054-10 37 00

	

 •	

 Invest Sweden
(Myndigheten för utländska investeringar i Sverige)
Invest Sweden ska genom information och kontakter aktivt
medverka till att utländska företag investerar eller samverkar
med svenska företag för att få till stånd nyetableringar och
nyinvesteringar i Sverige.
Box 90 101 21 Stockholm Tel: 08-402 78 00
Fax: 08-402 78 78

	

 •	

 Kommerskollegium
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för
utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en öppen
handel, både inom och utanför EU. Box 6803 113 86
Stockholm Tel: 08-690 48 00 Fax: 08-30 67 59

	

 •	

 Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva
vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och
kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
Box 1703 751 47 Uppsala Tel: 018-56 22 00 Fax: 018-56 22 90

	

 •	

 Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll, SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central
myndighet för teknisk kontroll och fungerar bland annat som
ackrediteringsorgan för laboratorier, certifieringsorgan och
miljökontrollanter.
Box 878 501 15 Borås Tel: 033-17 77 00 Fax: 033-10 13 92

	

 •	

 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete, Sida
Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala
utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till
länder i Central- och Östeuropa för att främja säkerhet,
demokrati och en hållbar utveckling.
105 25 Stockholm Tel: 08-698 50 00 Fax: 08-20 88 64

	

 •	

 Svenska institutet, SI
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och
svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning,
forskning och samhällsliv i övrigt. Box 7434 103 91
Stockholm Tel: 08-453 78 00 Fax: 08-20 72 48

Om Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningens ansvarsområden

Förvaltningsavdelningen

Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs
och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.
Förvaltningschefen i Statsrådsberedningen är chef för
Förvaltningsavdelningen.

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer Kontaktinformation

Förvaltningsavdelningen:
	

 •	


Ansvar för övergripande förvaltningsfrågor
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs
och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor. Det
innefattar bland annat förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi,
arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, IT-stöd, arkiv och diarier,
bibliotek samt information och kommunikation.
Förvaltningsavdelningen ansvarar också för den gemensamma
servicen i Regeringskansliet.
	

 •	

 Förvaltningsavdelningens ansvarsområden

	

 •	

	

 •	


	

 •	


Ger förvaltningschefen stöd i uppgiften att ansvara för
administrativa frågor som rör flera departement eller
kommittéer
Ansvarar för planering och uppföljning av Regeringskansliets
ekonomiska redovisning
Samordnar, utvecklar och ger stöd till departementen kring
arbetsgivar- och personalpolitik, personaladministrativt stöd,
kompetensförsörjning, arbetsmiljö, IT-stöd, arkiv och diarier,
bibliotek, information och kommunikation, lokalförsörjning,
upphandling, kommittéservice, säkerhetsskydd och beredskap,
telefonservice, lokalvård samt expeditions- och
distributionsservice
Driver och samordnar förändrings- och förnyelsearbetet i
Regeringskansliet och utvecklar nya styr- och arbetsformer

* Sveriges Kommuner och Landsting.
Från Internet 15 mars 2011. http://www.skl.se/
* Länsstyrelserna

(21 st)

Startsidan - Länsstyrelserna

Webbkarta Webbkarta - Länsstyrelserna
Från Internet 3 april 2011
* Statskontoret

Statskontoret — Start

Webbkarta Webbkarta — Statskontoret
Från Internet 3 april 2011
* Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus)
Kompetensrådet för utveckling i staten är en stabsmyndighet som ska
bistå regeringen i frågor som rör strategisk kompetensförsörjning i
statsförvaltningen. Detta innebär att Krus ska uppmärksamma
regeringen på behov av samlade stödinsatser inom området, men också
att Krus ska ge myndigheterna en kvalificerad hjälp i arbetet med att
skaffa rätt kompetens för att lösa sina viktiga samhällsuppdrag, på kort
såväl som lång sikt.
* Offentliga sektorns särskilda nämnd
* Statens Personadressregisternämnd
Statens personadressregisternämnd, (SPAR-nämnden), är huvudman
för det statliga personadressregistret SPAR. Nämnden är också
personuppgiftsansvarig för SPAR.

6525-6529 Militära verksamheter o d.
SW . 6525-6529 Militära verksamheter.
Libris/SAB:
S 	

 Militärväsen
S(x) 	

Militära lexikon
S:bf 	

 Militära institutioner
S:do 	

Allmänt: militär psykologi
S:k 	

 Allmän krigshistoria och krigskonstens historia
S:oa 	

Allmänt: militär sociologi
S.0 	

 Allmänt: särskilda militära aspekter
S- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Sa	

 Lantkrigsväsen
Sb 	

 Sjökrigsväsen
Sc 	

 Luftkrigsväsen
Se 	

 Total krigföring
Sf 	

 Kärnvapenkrigföring
Sg 	

 Kemisk och biologisk krigföring
Sh 	

 Psykologiskt försvar
Si 	

 Civilförsvar
Sj 	

 Ekonomiskt försvar
Sk 	

 Frivilligt försvarsarbete
Sv 	

 Vapen
(DC, DK opolitiska delar av 355-359)

Försvar, skydd och säkerhet
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•	


Krisberedskap
Militära försvaret
Fredsfrämjande insatser
Nordiskt samarbete
Europas försvarspolitik
Har inte undermenyer Sveriges säkerhetspolitik
Internationell verksamhet
Har inte undermenyer Kvinnor i konfliktområden
Har inte undermenyer Folkrätt: krigets lagar
Har inte undermenyer Underrättelsefrågor

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Sten Tolgfors Försvarsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Försvarsdepartementet

Räddningstjänst och skydd mot olyckor ingår i område 61.
Asnitten om sådant på område 6525-659 finns också på område 61

Sten Tolgfors

	

 •	

 Försvarsreformen
I det svenska försvaret pågår en av de största militära reformer
som Sverige genomfört i modern tid från ett invasionsförsvar
till ett rörligt, flexibelt insatsförsvar som både kan försvara
Sverige och medverka vid internationella insatser.

Försvarsminister
Försvarsdepartementet
"Regeringen och riksdagen har beslutat om den största förnyelsen av
försvaret på flera decennier. Resultatet är ett användbart försvar där
Sveriges försvarsförmåga avsevärt ökar. Vi stärker samhällets
krishanteringsförmåga genom att ta bort det tidigare stuprörstänkandet
och har samlat krisberedskapen i en ny myndighet."

Ansvarsområden

	

 •	

 Totalförsvaret
I Sverige har vi ett totalförsvar som består av det civila och
militära försvaret.
	

 •	


Det civila försvaret omfattar hela samhället med alla dess
funktioner som måste fungera under kris och krig. Kommuner,
landsting, länsstyrelser, statliga myndigheter, många företag
och organisationer har viktiga uppgifter inom det civila
försvaret. Det civila försvaret är inte en organisation utan olika
slag av verksamheter i samhället som genomförs för att stärka
samhällets förmåga att kunna hantera höjd beredskap och krig.

	

 •	


Det militära försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av
Försvarsmakten och delar av den verksamhet som bedrivs av
de totalförsvarsgemensamma myndigheterna.

Sten Tolgfors är som försvarsminister och departementschef ansvarig
för den verksamhet och ansvarsområden som Försvarsdepartementet
har. Det innebär allt som omfattas av utgiftsområde 6 i budgeten:
Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

	

 •	

 Krisberedskap
Krisberedskap och krishantering handlar om att hela samhället
ska kunna klara extrema situationer. Det pågår ett kontinuerligt
arbete med att förebygga hot och risker samt förberedelser som
ska stärka krishanteringsförmågan

	

 •	

 Skydd och beredskap mot olyckor
Skydd mot olyckor omfattar åtgärder för att förebygga olyckor
och begränsa konsekvenserna av olyckor. Med olyckor menas
både olyckor vållade av människor och naturolyckor där
människor, egendom eller miljö kan skadas.

	

 •	

 Säkerhetspolitik inom försvarsområdet
Sverige verkar på många olika sätt för fred, säkra samhällen
och internationellt samarbete runt Östersjön, i Europa och i
världen. Sveriges säkerhetspolitik syftar till att bevara vårt
lands frihet och nationella självständighet, bidra till stabilitet
och säkerhet i vårt närområde, samt stärka internationell fred
och säkerhet.

	

 •	

 Internationell verksamhet
Det internationella engagemanget är en av de viktigaste
uppgifterna inom det svenska totalförsvaret. Genom
internationella fredsfrämjande och humanitära insatser bidrar
vi till en säkrare omvärld.

	

 •	

 Jämställdhet
Jämställdhet är ett verktyg för att främja fred och lösa
konflikter.

	

 •	

 Folkrätt: krigets lagar
Försvarsdepartementet ansvarar för det nationella införandet av
den internationella humanitära rättens regler i Sverige, dvs. den
del av folkrätten som är tillämplig vid väpnad konflikt.

Om Försvarsdepartementet
Ansvarsområden
	

 •	

 Försvar, skydd och säkerhet

Försvarsdepartementet
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Ansvarsområden
Organisation
Budget och mål
Har inte undermenyer Myndigheter
Har inte undermenyer Nämnder, delegationer och stiftelser
Arbetet i EU
Har inte undermenyer Försvarsberedningen
Har inte undermenyer Kalendarium
Reportage
Utredningar
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Har inte undermenyer Regelförenkling för företag
Sten Tolgfors Försvarsminister

Försvarsdepartementets ansvarsområden
Försvarsdepartementet ansvarar för två huvudsakliga politikområden:
Försvar och samhällets krisberedskap.
De är båda omfattande och rymmer många olika verksamhetsområden.
Försvarsdepartementets ansvar är att bistå regeringen i såväl
utformandet som förverkligandet av de politiska besluten inom
ovanstående områden. Nedan finns en presentation som ger en
översiktlig bild av vad försvar och samhällets krisberedskap
inbegriper.

	

 •	

 Militära försvaret
Försvaret omfattar den verksamhet som bedrivs av
Försvarsmakten och de så kallade stödmyndigheterna, dvs.
Rekryteringsmyndigheten, Materielverket,
Försvarsexportmyndigheten och Försvarets forkningsinstitut.
	

 •	


Försvarsmakten ansvarar för Sveriges militära försvar och ska
därigenom ha en ändamålsenlig organisation som klarar den
uppgiften. Det innebär bland annat:
- rekrytering av soldater och sjömän,
- adekvat utbildning till rekryter och officerare
- upprätthållandet av en bred försvarsförmåga, (armén, marinen
och flygvapnet, men också underrättelsekapacitet m.m.)

	

 •	


Försvarsmakten ska också ha beredskap och förmåga att kunna
genomföra internationella insatser. Försvarspolitiken sträcker
sig även utanför vårt lands gränser och syftar till att kunna bistå
andra länder i sin kamp för fred och stabilitet.

	

 •	

 Krisberedskap
Krisberedskap är förmågan att, genom den organisation och de
strukturer som skapas före, under och efter en kris, kunna
förebygga och hantera krissituationer. Det pågår ett
kontinuerligt arbete med att förebygga hot och risker samt
förberedelser som ska stärka krisberedskapsförmågan.

	

 •	

 Skydd mot olyckor
Skydd mot olyckor är del av krisberedskapen och omfattar
åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa
konsekvenserna av olyckor. Med olyckor menas både olyckor
vållade av människor och naturolyckor där människor,
egendom eller miljö kan skadas. Skydd mot olyckor är ett
område som främst syftar till att förebygga och hantera
vardagens olyckor. De olika räddningstjänsterna är här den
viktigast aktören.

	

 •	

 Sveriges säkerhetspolitik
Sveriges säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra.
Hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan
med andra länder och organisationer. I enlighet med denna
doktrin deltar Sverige aktivt i olika internationella samarbeten
inom försvarsområdet. Vi står fortfarande utanför Nato men
samarbetar istället i det Nato-relaterade Partnerskap för fred,
PFF. Inom EU finns den gemensamma säkerhets- och
försvarspolitiken, GSFP, som stipulerar försvarssamarbetet
mellan EU-länderna.
Sverige är också mycket engagerat i det nordiska

försvarssamarbetet (Nordefco), där Norden utvecklat ett djupt
samarbete för att stärka såväl den nationella som den nordiska
säkerheten. Detta samarbete inkluderar i vissa delar även
Baltikum.

	

 •	

 Internationell verksamhet
Det internationella engagemanget är en av de viktigaste
uppgifterna inom det svenska försvaret. Genom internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser bidrar vi till en säkrare
omvärld.

	

 •	

 Fredsfrämjande insatser
Sveriges engagemang i internationella fredsfrämjande insatser
syftar ytterst till att bidra till att upprätthålla internationell fred,
och säkerhet och därmed underlätta för en rättvis och hållbar
global utveckling. Svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser
handlar i förlängningen också om att främja vår nationella
säkerhet och svenska intressen: Ökad säkerhet i vår omvärld
ökar även säkerheten på hemmaplan.

	

 •	

 Nordiskt försvarssamarbete
De nordiska länderna har, sedan länge ett mycket nära och väl
fungerande samarbete på försvars- och krisberedskapsområdet.
Samarbetet är byggt på ett ömsesidigt förtroende, vilket gör det
unikt och tillåter att även frågor av känslig karaktär diskuteras.
De nordiska länderna är överens om att vi har mycket att vinna
genom erfarenhetsutbyte, samverkan, gemensamma lösningar
och gemensamt agerande.

	

 •	

 Kvinnor i konfliktområden
I krigsregioner har mannen av tradition en särställning och
kvinnans rättigheter och betydelse för stabilitet i ett land
förbises. År 2000 upprättade därför FN "Resolution 1325".
Den angriper problemet och kräver att kvinnors situation i
konflikter ska beaktas särskilt och att de involveras i arbetet
med att skapa fred och återuppbygga landet.

	

 •	

 Europas försvarspolitik
EU har sedan 2001 en gemensam säkerhets- och
försvarspolitik. Den syftar till att utveckla unionens förmåga att
förebygga och hantera kriser och konflikter utanför EU:s
gränser. Detta görs via gemensamma miltära insatser men
också civila humanitära räddningsinsatser.

	

 •	

 Folkrätt: krigets lagar
Försvarsdepartementet ansvarar för det nationella införandet av
den internationella humanitära rättens regler i Sverige, det vill
säga den del av folkrätten som är tillämplig vid väpnad
konflikt.

	

 •	

 Underrättelsefrågor
Underrättelsetjänst bedrivs till stöd för svensk säkerhets,
utrikes- och försvarspolitik. Underrättelsetjänsten bidrar till att
stärka Sveriges långsiktiga utrikes- och säkerhetspolitiska
handlingsfrihet och vår försvarspolitiska förmåga.

Myndigheter. Försvarsdepartementet
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedan finns
Försvarsdepartementet myndigheter.

	

 •	

 Försvarsmakten (FM)

	

 •	


	

 •	

 Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten (tidigare Totalförsvarets pliktverk)
genomför på uppdrag av Försvarsmakten urvalstester av dem
som sökt till Försvarsmaktens utbildningar. Vi kan också utföra
andra uppdrag för Försvarsmaktens räkning.
	

 •	


Inom vårt sakområde kan vi också göra urvalstester åt andra
myndigheter, kommuner, landsting och enskilda. Vi testar
bland annat polisaspiranter, personal till Kriminalvården, tullen
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

	

 •	


Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09

Försvarsmaktens uppgift är att:
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på
vårt eget territorium, i närområdet och utanför närområdet,
	

 •	


- upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet
och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter
och nationella intressen i områden utanför detta och

	

 •	


- med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället
och andra myndigheter vid behov.

	

 •	


Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78

	

 •	

 Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets materielverk har till uppgift är att styra
utformningen och upphandlingen av ny materiel, där
produkterna ska anpassas till insatsförsvaret.

Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99

	

 •	

 Försvarets radioanstalt (FRA)
FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag
av regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. FRA:s
underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitiska arbete.
	

 •	

	

 •	


FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och
statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.
Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53

	

 •	

 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
	

 •	


Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med forskning,
metod- och teknikutveckling samt utredningar för
totalförsvaret.
Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00

	

 •	

 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret
avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.
Uppdraget spänner över hela hot- och riskskalan, från
vardagens olyckor till stora katastrofer.
	

 •	


Myndigheten har en viktig samordnande roll över
sektorsgränser och ansvarsområden.
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte
över andra aktörers ansvar.

	

 •	


MSB bedriver verksamhet både i Stockholm, Karlstad och
Kristinehamn samt på två skolor, belägna i Sandö och Revinge.

	

 •	


Myndighetens ledning är placerad i Stockholm.
Telefon växel: 0771-240 240 Faxnummer: 010-240 56 00
E-post: registrator@msbmyndigheten.se Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD

	

 •	

 Kustbevakningen (KBV)
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad
gäller säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust.
Kustbevakningen har ett väl utvecklat samarbete såväl
nationellt som internationellt.
	

 •	


Besöksadress:Stumholmen. Postadress: Box 536, 371 23
Karlskrona Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21

	

 •	

 Statens haverikommission (SHK)
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor
i syfte att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen
utreder dels flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med
spårbunden trafik, dels andra allvarliga olyckor. Även olyckor i
militär verksamhet undersöks.
	

 •	


Besöksadress: Teknologgatan 8 C Postadress: Box 12538, 102
29 Stockholm Telefon 08-508 862 00,

	

 •	

 Försvarsexportmyndigheten (FXM)
Försvarsexportmyndigheten främjar export av såväl stora och
komplexa materielsystem som mindre system och
delkomponenter där det är av försvars- och säkerhetspolitiskt
intresse. Det innebär ett stöd till både större
försvarsindustriföretag och små- och medelstora företag,
utifrån ett regionalt perspektiv.
	

 •	


Myndigheten ska också främja export av militär teknologi för
civila tillämpningar, säkerhetsteknologier, samt företräda
svenska staten vid förhandlingar och avtal mellan länder.

Verksamheten bedrivs inom ramen för den statliga
exportkontrollen.
	

 •	


Besöksadress: Östermalmsgatan 87 Box 56081, 102 17
Stockholm Telefon vxl: 08-587 13 300

	

 •	

 Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt
Signalspaningsnämnden. Domstolen ska pröva frågor om
tillstånd till signalspaning enligt lagen om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka enligt lagen
om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag också
fattat beslut om regleringsbrev för 2009 avseende domstolen.
	

 •	


Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097 164 25 KISTA Tel:08-55504500

	

 •	

 Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten
(SIUN)
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och ska
kontrollera de myndigheter som bedriver
försvarsunderrättelseverksamhet. Nytt är att SIUN ska se till att
försvarsunderrättelsedomstolens beslut verkställs samt att
SIUN på begäran av enskilda ska utreda om något otillbörligt
skett i samband med signalspaning.
	

 •	


BOX 1140, 164 22 Kista Besöksadress: Gullfossgatan 12 Kista
Telefon vxl: 08-555 04 550

* Försvarsmakten

http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Webbkarta http://www.forsvarsmakten.se/sv/Webbkarta/
Från Internet 3 april 2011
* SIPRI

Stockholm International Peace
Research Institute Welcome to SIPRI — www.sipri.org
* Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och
upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till
insatsförsvaret.
	

 •	

Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99
* Försvarets radioanstalt (FRA)
FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag av
regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. FRA:s
underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiska arbete.
	

 •	

FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och
statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.
	

 •	

Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53
* Försvarsexportmyndigheten (FXM)
Försvarsexportmyndigheten främjar export av såväl stora och
komplexa materielsystem som mindre system och delkomponenter där

det är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. Det innebär ett stöd
till både större försvarsindustriföretag och små- och medelstora
företag, utifrån ett regionalt perspektiv.
	

 •	

Myndigheten ska också främja export av militär teknologi för
civila tillämpningar, säkerhetsteknologier, samt företräda svenska
staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs
inom ramen för den statliga exportkontrollen.
	

 •	

Besöksadress: Östermalmsgatan 87
Box 56081, 102 17 Stockholm
Telefon vxl: 08-587 13 300
* Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden.
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag
också fattat beslut om regleringsbrev för 2009 avseende domstolen.
	

 •	

Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 KISTA
Tel:08-55504500
* Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
(SIUN)
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och ska
kontrollera de myndigheter som bedriver
försvarsunderrättelseverksamhet. Nytt är att SIUN ska se till att
försvarsunderrättelsedomstolens beslut verkställs samt att SIUN på
begäran av enskilda ska utreda om något otillbörligt skett i samband
med signalspaning.

	

 •	

BOX 1140, 164 22 Kista
Besöksadress: Gullfossgatan 12 KistaTelefon vxl: 08-555 04 550
* Statens försvarshistoriska museers webbplats
Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja
kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets
roll i samhällsutvecklingen. SFHM har ett omfattande samarbete så väl
nationellt som internationellt. Särskild tonvikt ligger på samarbete
mellan de nordiska ländernas militär- och vapenhistoriska museer samt
motsvarande institutioner i Baltikum. De två museer som hör till
myndigheten är Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i
Linköping.
* Fortifikationsverket
Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. De är en av landets största
fastighetsägare och specialiserade på försvarsfastigheter.
* Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell
konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och
katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och
samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-,
krishanterings- och fredsinsatser.
872 64 Sandöverken Tel: 0612-823 00 Fax: 0612-823 99
* Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av
vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som
för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s
konvention om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252 107 22 Stockholm Tel: 08-406 31 00 Fax: 08-20 31 00

Ganska ny:
* Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten (tidigare Totalförsvarets pliktverk)
genomför på uppdrag av Försvarsmakten urvalstester av dem som sökt
till Försvarsmaktens utbildningar. Vi kan också utföra andra uppdrag
för Försvarsmaktens räkning.
Inom vårt sakområde kan vi också göra urvalstester åt andra
myndigheter, kommuner, landsting och enskilda. Vi testar bland annat
polisaspiranter, personal till Kriminalvården, tullen och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09
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Näringsliv, handel och regional tillväxt
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Allmänt: lexikon och uppslagsverk
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Handelns historia
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Handelslagstiftning
Qi- 	

 Särskilda länder och områden
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 Handelsteknik
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Handel med speciella varor
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Qiv 	

 Handelskammare, handelsrepresentation
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Handelspolitik
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Konsumentpolitik
Näringslivsutveckling
Företag med statligt ägande
Regional tillväxtpolitik
Turism
Spelmarknaden

Ansvarigt departement
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Utrikesdepartementet
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet
Finansdepartementet

I område 653 ingår handelsverksamheter.
Ansvarigt statsråd är handelsminister Ewa Björling, som tillhör
Utrikesdepartementet på område 6520-6524.

Ewa Björling

	

 •	

 Ewa Björling är även nordisk
samarbetsminister och ansvarar för:

Handelsminister
Utrikesdepartementet

	

 •	

 Nordiskt samarbete

"Handel, investeringar och influenser från omvärlden är centrala
förutsättningar för jobben, välfärden och tillväxten - samtidigt som det
gynnar viktiga mål som fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter,
fred och stabilitet."

Närområdet och grannländerna har en självklar ställning för
Sverige. Banden mellan våra folk går sekler tillbaka och här
finns flera av Sveriges viktigaste handels- och
samarbetspartners.

Ansvarsområden
Handelsminister Ewa Björling ansvarar för:

	

 •	

 Handelspolitik
Frågor om handeln med utlandet, internationella
handelsförhandlingar och EU:s inre marknad.

	

 •	

 Handels-, investerings- och
Sverigefrämjande
Främjande av export, import och utländska investeringar i
Sverige samt Sverigebilden i utlandet.

	

 •	

 EU:s inre marknad
Arbetet med EU:s inre marknad syftar i stort till en öppen
handel, avveckling av handelshinder, konkurrens och
regelförbättring i företagens och konsumenternas intresse.

Handel och främjande
Den svenska handelspolitiken handlar därför om att underlätta export
och import till och från andra länder. Främjande handlar om att skapa
gynnsamma förutsättningar för svenska intressen och att profilera
Sverige.
•	

Handel och främjande
•	

Sveriges handelspolitik
	

 •	

 Sveriges främjandepolitik
	

 •	

 EU:s handelspolitik
	

 •	

 Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
	

 •	

 Exportkontroll av krigsmateriel
	

 •	

 Världshandelsorganisationen (WTO)
	

 •	

 OECD
	

 •	

 Globalt Ansvar

Handel bygger det svenska välståndet
Handel med vår omvärld har byggt och bygger fortfarande det svenska
välståndet. Den svenska handelspolitiken handlar därför om att
underlätta export och import till och från andra länder.
Sverige arbetar bland annat i internationella handelsförhandlingar för
öppna, enkla och rättvisa villkor för internationell handel och
investeringar. Politiken ska bidra till tillväxt, sysselsättning och hållbar
utveckling.
Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i utformningen av
handelspolitiken för en av de mest betydelsefulla aktörerna på den
internationella handelspolitiska arenan.

Sveriges handelspolitik
Sveriges handelspolitik bygger på frihandel. Meningen "Sveriges
utveckling - från fattigdom till välfärdssamhälle - är avregleringarnas
och frihandelns historia" inleder regeringens handelspolitiska
deklaration som presenterades i Riksdagen den 14 april 2010.
	

 •	

 Sveriges handelspolitik
	

 •	

 Handelsdeklarationen 2010

EU:s handelspolitik
EU:s handelspolitik är dels reglerna för handeln inom EU, den inre
marknaden, dels EU:s gemensamma agerande i skapandet av globala
och regionala regler för import och export till exempel i
Världshandelsorganisationen WTO.
	

 •	

 EU:s handelspolitik

Världshandelsorganisationen WTO
I världshandelsorganisationen (WTO) med säte i Genève förhandlar
världens länder om villkoren för internationell handel.
	

 •	

 Världshandelsorganisationen (WTO)

OECD
OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development,
med säte i Paris, är en internationell samarbetsorganisation för
ekonomisk utveckling, främst för de 30 medlemsländerna.
	

 •	

 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD)

Globalt Ansvar
Globalt Ansvar arbetar för att främja svenska företags arbete för
mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av
korruption och en bättre miljö.
	

 •	

 Globalt Ansvar

Organisationer och samarbeten
Här hittar du information om en rad olika internationella
organisationer och samarbeten som Sverige stödjer, deltar i eller
samverkar med.
	

 •	

 Organisationer och samarbeten

Handels-, investerings- och
Sverigefrämjande

Exportfinansiering

Sveriges ambassad i Washington, "House of Sweden" har etablerat sig
som en unik mötesplats i USA för att främja svenska intressen.
Fotograf: Åke E:son Lindman.

Statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier spelar en central
roll för att skapa konkurrenskraftiga förutsättningar för ökad svensk
export och samtidigt erbjuda svensk exportindustri konkurrensmässigt
likvärdiga finansieringsvillkor som motsvarar vad konkurrerande
företag i andra länder kan erhålla.
	

 •	

 Exportfinansiering

Handels- och investeringsfrämjande

Handelshinder

Främjande handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för
svenska intressen och att profilera Sverige. UD och Sveriges
ambassader och konsulat arbetar tillsammans med myndigheter som
exempelvis Exportrådet och Invest in Sweden Agency och privata
företag för att underlätta för svenskt näringsliv att hävda sig på
internationella marknader, bidra till ökad svensk handel och ökade
utländska investeringar i Sverige.

Sverigefrämjande
UD arbetar också tillsammans med VisitSweden och Svenska Institutet
kring ett långsiktigt Sverigefrämjande (Sverigeprofilering) där man
bland annat genom utbyte inom kultur, utbildning och vetenskap
främjar samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.

Sveriges främjandepolitik
Att främja svenska ekonomiska intressen och bilden av Sverige är en
kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen.
	

 •	

 Sveriges främjandepolitik

Globaliseringen skapar nya möjligheter för svenska företag och
enskilda. Nya exportmarknader ger nya tillväxtmöjligheter.
	

 •	

 Handelshinder

SymbioCity
Regeringskansliets Projektexportsekretariat (PES) fungerar som en
kontaktpunkt inom UD för konceptet SymbioCity.
	

 •	

 SymbioCity

EU:s inre marknad
Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och
personer, är en av grundstenarna i EU-samarbetet. Arbetet med att
utveckla EU:s inre marknad och den grund som den bidrar med till den
externa handelspolitiken är av stor betydelse för att främja export och
import. Tydliga regler och villkor underlättar handeln och bidrar till
ökad tillväxt och ekonomisk utveckling i Sverige och i EU.
- Den inre marknaden utgör språngbrädan för våra företag och innebär
fördelar för konsumenterna i form av bättre, säkrare och mer prisvärda
produkter och tjänster. Den pågående översynen av den inre
marknaden är ett utmärkt tillfälle att undanröja återstående svagheter,
ta bort handelshinder och frigöra den inre marknadens fulla potential,
säger handelsminister Ewa Björling.
Den inre marknaden består av EU-länderna samt EES-länderna Norge,
Island och Liechtenstein. Arbetet på den inre marknaden syftar till en
öppen handel, avveckling av handelshinder, konkurrens och
regelförbättring i företagens och konsumenternas intresse. Den inre
marknaden ska ge konkreta fördelar i form av ett större utbud av varor
och tjänster till konkurrenskraftiga priser utan att ge upphov till
onödiga och negativa effekter på miljön och människors hälsa. Det ska
vara enkelt att flytta kapital över landgränserna och lika självklart är
att personer ska kunna röra sig fritt för att studera eller arbeta utan
onödiga och krångliga hinder.
I ministerrådet, som sammanträder i nio olika rådskonstellationer, är
det konkurrenskraftsrådet som behandlar inremarknadsfrågorna.

Aktuella frågor
Den 27 oktober 2010 presenterade kommissionen den så kallade inre
marknadsakten (Single Market Act). Akten omfattar 50 förslag som
syftar till att utveckla och fördjupa den inre marknaden. Fram till den
28 oktober 2011 får alla som vill lämna synpunkter på förslagen. Via
länken till höger kan du läsa mer om hur du lämnar dina synpunkter.

Fakta om EU:s inre marknad
- 30 länder (EU-länderna samt EES-länderna Norge, Island och
Liechtenstein)
- 500 miljoner konsumenter
- 20 miljoner företag
- Samlad BNP 2006: 11 860 miljarder euro
- Cirka 80% av Sveriges import kommer från inre marknaden
- Cirka 70% av Sveriges export går till den inre marknaden

Nordiskt samarbete
Närområdet och grannländerna har en självklar ställning för Sverige.
Banden mellan våra folk går sekler tillbaka och här finns flera av
Sveriges viktigaste handels- och samarbetspartners.
Det nordiska samarbetet utgår från ett gemensamt kulturarv och en
språklig gemenskap och vilar på gemensamma värderingar ifråga om
demokrati, rättvisa och rättsstat. Samarbetet mellan de nordiska
länderna spänner över alla samhällsområden. På många sätt är det
nordiska samarbetet unikt vid en internationell jämförelse.
Det nordiska samarbetet har stärkts genom att samtliga nordiska länder
deltar i den europeiska inre marknaden. Sveriges, Danmarks och
Finlands medlemskap i EU, Islands ansökan om EU medlemskap,
under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 och Norges och
Islands tillhörighet till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES), påverkar det nordiska samarbetet positivt. Genom
Öresundsförbindelsen har möjligheterna till integration främjats i
Öresundsregionen och Sverige kommer att öka insatserna ytterligare.
De baltiska ländernas EU-medlemskap skapar ytterligare dynamik i
det nordiska samarbetet med närområdet. I det nordiska samarbetet
deltar även de självstyrande områdena Åland, Grönland och Färöarna.
En viktig angelägenhet i det nordiska samarbetet har alltid varit att
främja integrationen mellan de nordiska länderna och underlätta för
nordiska medborgare att röra sig över gränserna. Arbetet med att
främja integrationen är även en central del i ambitionen att stärka
Nordens förmåga att på ett bra sätt möta globaliseringens utmaningar
och möjligheter. Globaliseringsinitiativet lanserades av de nordiska
statsministrarna 2007.

Nordiska ministerrådet har ett ettårigt roterande ordförandeskap.
Ordförandelandet har ett stort inflytande över hur arbetet i
fackministerråden genomförs och vilka frågor som prioriteras. När
Sverige var ordförande senast, år 2008, prioriterades bland annat
nordiskt samarbete kring rivande av gränshinder, konkurrenskraft,
klimatfrågor, stärkande av nordisk forskning och den kreativa sektorns
villkor. Under 2010 innehas ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet
av Danmark.
Det nordiska samarbetet intar även en aktiv roll i Östersjöregionen,
bland annat inom ramen för närområdessamarbetet med Estland,
Lettland, Litauen och Nordvästra Ryssland samt inom ramen för den
av EU under det svenska EU-ordförandeskapet, hösten 2009, antagna
Östersjöstrategin.

Nordiska rådet
Nordiska rådet som bildades 1952 är parlamentarikernas
samarbetsforum. Det leds av ett ettårigt ordförandeskap, som roterar
mellan de fem länderna. Sverige var senast ordförande under 2009.
Rådet har 87 medlemmar, representerande av de fem länderna och de
tre självstyrande områdena. Rådsmedlemmarna sitter i ländernas
parlament, nomineras av respektive parti och väljs av parlamentet.
Direkta val till Nordiska rådet förekommer således inte.
Nordiska rådet, som leds av ett presidium, möts från och med 1996 till
en ordinarie session på hösten. Dessemellan kan så kallade
temasessioner arrangeras. Det löpande politiska arbetet i Nordiska
rådet sker i fem utskott och fyra partigrupper.

Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet som bildades 1971 är de nordiska
regeringarnas samarbetsorgan. Samarbetet koordineras av de nordiska
samarbetsministrarna.
Flertalet nordiska fackministrar möts inom ramen för Nordiska
ministerrådet ett par gånger om året. Från och med 2006 har antalet
fackministerråd minskats från 18 till 11 i syfte att fokusera och
effektivisera verksamheten. Knutet till respektive ministerråd finns det
en ämbetsmannakommitté, bestående av nationella tjänstemän, med
uppdrag att förbereda och följa upp fackministerrådets ärenden. En del
ministerkretsar, som utrikes- och försvarsministrarna, ingår inte i den
formella ministerrådsorganisationen. Flera av dessa ministerkretsar
möts ändå regelbundet för att diskutera nordiska frågor.

* Exportkreditnämnden EKN

Startsida - EKN

Sitemap Sitemap - EKN
Från Internet 3 april 2011
* Kommerskollegium

Kommerskollegium - Startsidan

Webbkarta
Kommerskollegium Från Internet 3 april 2011
* Konkurrensverket Start - Konkurrensverket
Webbkarta Webbkarta - Konkurrensverket
Från Internet 3 april 2011
* Systembolaget AB
Systembolaget AB har ensamrätt i Sverige på att sälja alkoholhaltiga
drycker i detaljhandelsledet.

654 Telekommunikationsverksamheter.

Anna-Karin Hatt

SW . 654 Telekommunikationsverksamheter.

It- och energiminister
Näringsdepartementet

Drift av televerksamheter.
Libris/SAB:
Bv	

 Informationsteknik (IT) (delar även till 654)
Bv-	

 Särskilda länder och områden
Pu 	

 Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
	

651)(tele även 654)
Qjg 	

 Televäsen
(DC 384, del 621. DK 654 del 621).

"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter
Sverige ska ta ansvar för att lösa klimatkrisen genom att ställa om
till ett hållbart energisystem, så att konsumenter och svenska företag
kan få tillgång till energi till rimliga priser.
Sverige ska leda utvecklingen av miljöteknik som löser de globala
miljöproblemen, vilket ger jobb, tillväxt och nya företag i vårt land."

Myndigheter
	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


E-legitimationsnämnden
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Oljekrisnämnden
Post- och telestyrelsen
Statens energimyndighet

Affärsverk
	

 •	


Svenska Kraftnät

Energiverksamheter, drift, ingår i område 644
Datoranvändning o d ingår i område 651
Televerksamheter ingår i område 654
* Post-

och telestyrelsen PTS - Startsida

Webbkarta PTS - Webbkarta
Från Internet 3 april 2011

655 Förlagsverksamheter o d.
SW . 655 Förlagsverksamheter o d.
Libris/SAB:
Ad 	

 Bokförlag och bokhandel
(DC delar 07, 686. DK del 655)

656 Transportverksamheter, resbyrå,
lagring o d.
SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Drift av transportverksamheter.
Libris/SAB:
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
	

(konstruktion till 62, tillverkning av transportmedel till 68)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt 	

 Transportväsen
Qjf 	

 Postväsen
(Delar om användning av transportmedel: DC 383, 385-387, delar 62.
DK656, delar 62)

Kommunikationer, infrastruktur och IT
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Transporter och infrastruktur
Informationssamhället
Nyhetsartiklar
Har inte undermenyer Frågor och svar om tågtrafik på vintern
Har inte undermenyer Transporter och infrastruktur i statens
budget
Transportpolitiska mål
Nationell plan 2010-2021
Transportinfrastrukturen
Ny myndighetsstruktur
Forum - transportområdet
EU och internationellt
Nyhetsbrev: transporter och infrastruktur
Utredningar, förslag och remisser
Läs mer om åtgärdsplanering för nationell infrastrukturplan

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Näringsdepartementet

I område 656 ingår transportverksamheter o d.
Ansvarigt statsråd är Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister

Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister
Näringsdepartementet
"Infrastruktur är livsnerven för att människors vardagsliv och arbetsliv
ska fungera samt för att näringsliv och industri ska kunna verka och
växa. Varje trafikslag för sig ska kunna fungera väl, men ännu hellre
samverka ihop för att hela resan eller transporten ska bli optimal."

Ansvarsområden
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd ansvarar för transportoch infrastrukturfrågorna.
I politikområdet ingår järnvägar, spårvägar och tunnelbana, vägar
och vägtrafik, broar och färjor, sjöfart, farleder och hamnar, luftfart,
transport- och kommunikationsforskning.
Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektivt och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet.
Transporter och infrastruktur

Myndigheter
•	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
VTI, Statens väg- och tranportforskningsinstitut

Affärsverk
•	

	

 •	


Luftfartsverket
Sjöfartsverket 	


•	


Statens järnvägar

Transportinfrastrukturen
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Järnväg
Kollektivtrafik
Har inte undermenyer Luftfart
Vägtrafik
Sjöfart
Har inte undermenyer Godstrafik

Transporter och infrastruktur berör dagligen miljoner svenskar och vi
ställer höga krav på att kommunikationen ska fungera. Ett pålitligt
trafiksystem, där de olika transportslagen samverkar och stödjer
varandra, är en förutsättning för att minska utanförskapet i samhället
och gynna företagens växtkraft. Transportinfrastrukturen utgör en
helhet.
Många resor och transporter omfattar flera färdmedel. En
godstransport kanske startar med lastbil till en terminal där man lastar
om till tåg som sedan går vidare till en hamn där godset skickas vidare
till ett annat land. En pendlingsresa kan starta med en cykeltur till
hållplatsen, en bussresa till stationen, en tågresa till en annan ort och
till sist en promenad till arbetsplatsen.
Det behövs också attraktiva transportalternativ så att människor och
företag kan välja klimateffektiva resor och transporter. Såväl
användarfokus som klimatproblematiken talar för transportlösningar
som kan omfatta flera transportslag.
Ett viktigt steg var regeringens beslut om en nationell plan för
transportinfrastrukturen som beslutades i april 2010. Bildandet av de
nya myndigheterna Transportstyrelsen, Trafikverket och Trafikanalys
var också ett steg i den riktningen.

Järnväg
Ett välutvecklat järnvägssystem innebär snabba, säkra och
miljövänliga resor och transporter med hög kapacitet och
tillförlitlighet. Persontrafiken på järnväg knyter samman regioner och
utgör en hörnsten i det svenska kollektivtrafiksystemet. Väl
fungerande järnvägstransporter är en förutsättning för att tillgodose
näringslivets behov av långväga transporter och för en effektiv och
konkurrenskraftig kollektivtrafik i hela landet.
Intresset för den svenska järnvägen har förändrats under historiens
gång. Sveriges första järnväg, mellan Örebro och Nora, öppnades för
trafik år 1856. Under sina första decennier drev de omfattande svenska
järnvägssatsningarna fram vårt moderna samhälle. Järnvägen
påverkade samhällsplaneringen och erbjöd den enskilde medborgaren
ett helt nytt sätt att resa snabbt och effektivt.
I och med ett ökat fokus mot biltrafik, minskade järnvägens
betydelse under ett antal årtionden, främst under den senare delen av
1900-talet. Idag har intresset åter vänt och järnvägen betraktas av
många som ett långsiktigt hållbart och effektivt transportsystem.
Järnvägen, och möjligheterna till tågpendling, har gjort att
arbetsmarknadsregioner har vuxit och att människor kan ha hemmet
allt längre ifrån arbets- eller studieorten. Det regionala tågresandet är
det som ökat mest under det senaste decenniet. Men detta kräver också
att järnvägens punktlighet och effektivitet förbättras.
I dag transporteras mer gods på järnväg än någonsin tidigare. Det
finns också en ökad efterfrågan på godstransporter på järnväg, och
järnvägstransporterna utgör ofta en viktig länk i transportkedjorna av
gods till och från hamnarna eller till lastnings- och lossningsplatser,
varifrån godset transporteras vidare.

Myndigheter och affärsverk
Trafikverket, som bildades den 1 april 2010, ansvarar bland annat för
den samlade trafikslagsövergripande långsiktiga
infrastrukturplaneringen för väg, järnväg, sjö och luft samt för
planering, byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och
järnvägarna.
Transportstyrelsen, som sedan 1 januari 2009 ersätter
Järnvägsstyrelsen, utövar tillsyn över järnvägs-, tunnelbane- och
spårvägssystemen. Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god
tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom
järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Myndigheten har det samlade
ansvaret för att ta fram regler och se till att myndigheter, företag,
organisationer och medborgare följer dem.
Statens järnvägar är ett affärsverk som har följande uppgifter:
	

 •	

Förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden
	

 •	

Fordonsförvaltning
	

 •	

Administration och avveckling av diverse åtaganden

Fakta järnvägen
*Det svenska järnvägsnätet omfattar 11 138 km, varav 7 963 km är
elektrifierat.
*Trafikverket äger och förvaltar cirka 90 procent av det svenska
järnvägsnätet.
*Persontrafiken på tåg har ökat med 70 procent på 20 år.
*Det sker ungefär 500 000 resor dagligen.
*Det finns cirka 600 järnvägsstationer.
*På ett tåg ryms lika många resenärer som på sex bussar.
*Ett godståg klarar lika mycket last som 30 långtradare.
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Infrastrukturpropositionen 2008
SOU 2009:20 Mer järnväg för pengarna
Promemoria: Regional medfinansiering av Citybanan ger
regeringen möjlighet till fler satsningar på infrastrukturen

Kollektivtrafik

Flyget minskar avstånden

Kollektivtrafik är en viktig del av transportsystemet. Den skapar
tillgänglighet för människor runt om landet, den minskar trängsel i
städer och den är ofta mindre energikrävande än biltrafik.

Flygtrafiken skapar tillgänglighet i ett land med stora avstånd - och
mellan länder och kontinenter. I vissa regioner är flyget det enda
alternativet när det gäller att resa längre sträckor.

Illustratör: Ola Skogäng
Kollektivtrafikens marknadsandel är knappt en femtedel av allt
persontransportarbete om man även inkluderar inrikesflyget och
färjetrafiken till kollektivtrafiken.

Flyget har betydelse för att uppnå målet för den regionala
tillväxtpolitiken. Möjligheten att etablera och bedriva företagsamhet i
alla delar av landet är i många fall beroende av att det går att ta sig till
och från den aktuella orten över dagen. Staten följer utvecklingen på
luftfartsmarknaden och kan stödja luftfarten där marknaden inte
bedömer det kommersiellt lönsamt att bedriva luftfart. I stödet ingår ett
statligt flygplatsstöd och upphandling av flygtrafik till ett antal orter i
landet.

Statens viktigaste ansvar för kollektivtrafiken är att:
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


se till att det finns bra övergripande infrastruktur
fastställa ansvar och befogenheter för kommunal sektor
se till att det finns ändamålsenliga regler för
kollektivtrafikföretagen avseende bland annat
marknadstillträde
främja samordning och forskning

Myndigheternas roll och ansvar
Staten har i lag delegerat ansvaret att se till att det finns en
tillfredställande trafikförsörjning av lokal- och regional kollektivtrafik
till kommunal sektor. Trafikverket har ett stort ansvar för statens arbete
med kollektivtrafik. Myndigheten har till uppgift att verka för
kollektivtrafikens utveckling. Det betyder att den ska driva på
utvecklingen och träffa överenskommelser som främjar
kollektivtrafikens utveckling.
Statens kostnad för interregional kollektivtrafik är 800-900 miljoner
kronor per år.

Tio flygplatser i statens basutbud
Genom att fastställa tio flygplatser i ett nationellt basutbud säkerställs
ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som ger en
grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. Följande
flygplatser ingår:
	

 •	

Göteborg/Landvetter
	

 •	

Kiruna
	

 •	

Luleå
	

 •	

 Malmö
	

 •	

Ronneby
	

 •	

Stockholm/Arlanda
	

 •	

Stockholm/Bromma
	

 •	

 Umeå
	

 •	

Visby
	

 •	

Åre/Östersund

De statliga flygplatser som idag förvaltas av LFV och som inte föreslås
ingå i det nationella basutbudet, bör på sikt kunna övertas av regionala
och lokala intressen.

Mer utrikes, mindre inrikes
Flygmarknaden är en i princip avreglerad marknad inom Europeiska
unionen. Statens uppgift är att ta ett ansvar för att flyget ges goda
förutsättningar för att öka säkerheten och bidra till en långsiktigt
hållbar utveckling. Utgångspunkten är de transportpolitiska målen med
en helhetssyn på resor och transporter.
Utrikesflyget ökar kraftigt och får en allt större betydelse. Den
internationella turismen växer, liksom behovet av effektiva
internationella transporter för att motsvara näringslivets krav. Behovet
av flygfrakt kommer att öka. Inrikesflyget har däremot minskat i
omfattning de senaste åren. Utvecklingen bedöms vara av långsiktig
strukturell karaktär.

Myndigheter
Ansvariga myndigheter inom verksamhetsområdet är
Transportstyrelsen och affärsverket LFV. Myndigheterna har i uppdrag
att skapa förutsättningar för ett tillgängligt, säkert, effektivt, jämställt,
och miljöanpassat flyg och med hög transportkvalitet som kan
tillgodose privatpersoners och näringslivets grundläggande behov av
resor och godstransporter.
Transportstyrelsen utformar regler, prövar och ger tillstånd samt
granskar den civila luftfarten med särskild inriktning på säkerhet.
Transportstyrelsen följer också utvecklingen på flygmarknaden.
LFV svarar för att på ett företagsekonomiskt sätt driva och utveckla
statens flygtrafiktjänst och ansvara för driften och utvecklingen av
kostnadseffektiva, säkra och väl fungerande flygplatser och

flygtrafiktjänst därmed sammanhängande verksamhet. Verket driver 16
flygplatser och svarar för flygtrafikledningen i Sverige.

Fakta svensk luftfart
- Det finns 52 flygplatser i Sverige.
- 13 flygplatser drivs av staten genom Swedavia - övriga är
kommunala eller privata.
- Det skedde drygt 370 000 landningar år 2009.
- LFV har flygtrafiktjänst för civila och militära kunder på ca 40
platser.
- Det sker fler än 600 000 flygningar i svenskt luftrum varje år.

Godstrafik
Ett fungerande transportsystem är en viktig förutsättning för
näringslivets möjligheter att skapa fler jobb i fler och växande företag.
Näringslivets och medborgarnas behov av pålitliga transporter ökar.
Sverige har ett omfattande utbyte av handel med utlandet och de även
stora avstånden inom landet ställer krav på effektiva transporter av
gods.
Transportsystmet behöver utvecklas såväl i de etablerade stråken och
noderna, men också längre ut i systemet. De starka nord-sydliga
stråken dominerar idag godstransportflödena. Ökningen av transporter
till och från Öst- och Sydosteuropa pekar på behov av utvecklade
förbindelser

Vägtrafik
En väl fungerande vägtrafik är viktig för medborgarna och näringslivet
och för att tillgodose lokala, regionala, interregionala och
internationella transportbehov. Vägtrafikens dominerande problem är
de negativa effekter som vägtrafiken ger på miljön och folkhälsan.

Proposition om införande av tredje
körkortsdirektivet
Regeringen har beslutat om en proposition till riksdagen om införande
av reglerna i det tredje körkortsdirektivet (Europaparlamentets och
rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort).
Syftet bakom de nya reglerna är en ökad harmonisering av
körkortsreglerna inom EU vilket gör det lättare att röra sig och arbeta
inom EU, en ökad dokumentsäkerhet och en ökad trafiksäkerhet.
Det föreslås bland annat en delvis ny indelning av körkortspliktiga
fordon i behörigheter och vissa nya ålderskrav för körkort. Principen
om så kallat stegvist tillträde till mer krävande fordon förstärks.
Körkortsbehörigheterna C1, C1E, D1 och D1E, som tidigare varit
frivilliga för medlemsstaterna att införa, föreslås bli obligatoriska. En
ny motorcykelbehörighet A2 föreslås, liksom en möjlighet att få
framföra tyngre släp än tidigare med B-körkort (så kallad utökad Bbehörighet) efter ett körprov. Det föreslås vidare nya harmoniserade
bestämmelser om administrativ giltighetstid och förnyelse i fråga om
körkort.
Nya krav på anknytning till den medlemsstat som förnyar körkortet
föreslås införas, liksom att vissa medicinska krav ska uppfyllas för att
behörighet att köra buss eller lastbil ska fortsätta att gälla efter
körkortsförnyelse. Direktivet genomförs i lagstiftningen

huvudsakligen genom ändringar i körkortslagen (1998:488) men
följdändringar görs även i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.
Regeringen föreslår också några andra ändringar. Åldersgränserna för
att få övningsköra ses över. Vidare föreslås att förhandsbesked om
körkortstillstånd och bevis om att körkort har utfärdats avskaffas.
Möjligheten att begära upphävande av ett godkännande som
handledare föreslås tas bort. Vidare föreslås en utökad
anmälningsskyldighet enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och
körkortslagen för läkare. Slutligen lämnas vissa kompletterande
förslag i fråga om tillsyn och kontroll inom det permanenta system
med alkolås som införs den 1 januari 2012.
Författningsförslagen föreslås huvudsakligen träda i kraft den 19
januari 2013, då tredje körkortsdirektivets regler ska träda i kraft
samtidigt inom hela EU. Vissa ändringar som inte har samband med
direktivet föreslås emellertid träda i kraft den 1 februari 2012.

Ökad användning av alkolås i förebyggande syfte
Varje år dör eller skadas ett stort antal personer i alkoholrelaterade
trafikolyckor. För att förhindra att rattfyllerister återfaller införs från
och med den 1 januari 2012 ett permanent system som innebär att det i
princip blir obligatoriskt för dömda rattfyllerister att använda fordon
med alkolås om de vill köra.
Regeringen arbetar också för att få till stånd en ökad användning av
alkolås i förebyggande syfte. Den långsiktiga ambitionen är att alkolås,
eller annan teknik som förhindrar påverkade förare från att köra, blir
standard i alla nya fordon. Det frivilliga införandet av alkolås i fordon
för att som arbetsgivare kunna garantera nyktra transporter ökar
stadigt. För att stödja en ökad användning av alkolås i förmånsbilar,
och därmed bredda marknaden för alkolåsen, har alkolås från och med
den 1 juli 2011 undantagits från förmånsvärdet vid värderingen av
bilförmån.

Myndighet
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg,
järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll
av de statliga vägarna och järnvägarna.

Fakta om det svenska vägnätet
Det svenska vägnätet består av:
*Cirka 98 400 kilometer statliga vägar
*46 500 km kommunala gator och vägar
*75 900 km enskilda vägar med statlig medfinansiering
*15 700 broar
*Cirka 20 tunnlar
*37 färjeleder

Relaterat
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Pressmeddelande: Nya körkortsbestämmelser
Frågor om ändring av körkortsregler
Pressmeddelande: Ändringar av körkortsregler för läkares
anmälningsplikt och introduktionsutbildning
Prop. 2011/12:25 Genomförandet av det tredje
körkortsdirektivet
Prop. 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor
Lagrådsremiss: Vissa körkortsfrågor
Informationsmaterial: Alcohol ignition interlocks - Swedish
strategy 2007

Sjöfart
Sjöfartens internationella regelverk
Har inte undermenyer En konkurrenskraftig sjöfart
Har inte undermenyer En miljövänlig sjöfart
Har inte undermenyer En säker sjöfart
Sverige är en nation som är beroende av sin sjöfart. Med en av
Europas längsta kuststräckor och ganska goda djupförhållanden i
hamnar, svarar sjöfarten för den dominerande delen av transporterna i
den svenska utrikeshandeln.
Till den svenska sjöfartssektorn räknas de svenskbaserade rederierna
med omkringliggande stöd- och servicefunktioner såsom
underleverantörer, skeppsmäklare, speditörer, varv, banker och
försäkringsbolag samt infrastrukturhållare, godshanteringsföretag med
hamn- och terminalanknutna servicefunktioner, för att nämna några.
Utanför dessa verksamheter finns olika omgivningsnäringar.
Den svenska sjöfartssektorn är starkt geografiskt koncentrerad. De tre
största sjöfartsklustren finns i Stockholms-, Göteborgs- och
Helsingborgsregionerna. Dessa kluster sysselsätter tillsammans drygt
80 procent av alla verksamma personer inom näringen.
För närvarande är utvecklingen inom den internationella
handelssjöfarten positiv. En ökande handel betyder en större
efterfrågan på transporter. Inrikessjöfarten verkar sedan länge i en
tämligen stabil marknad för distribution av petroleumprodukter och
transporter av mer lågvärdiga varuslag. Det inrikes resandet till sjöss
är en marknad med tillväxtpotential. Förutom Gotlandstrafiken sker ett

omfattande resande i form av lokal och regional kollektivtrafik med
fartyg i framför allt svenska skärgårdsområden.

Myndighet
Sjöfartsverket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet.
Sjöfartsverket ska se till att sjöfart ska kunna bedrivas året runt i
svenska farvatten och på samtliga svenska hamnar av betydelse under
säkra och effektiva former. Sjöfartsverket ska också verka för hög
säkerhet ombord på svenska fartyg och att sjöfarten ska bli mer
miljöanpassad.

Fakta svenska farleder och hamnar
- Det finns ca 700 farleder
- Det finns ett 50-tal allmänna hamnar
- Det finns ett antal privatägda industrihamnar
- Över 90% av svenska utrikeshandeln passerar genom hamnarna
- 161 miljoner ton gods år 2009
- 30 miljoner passagerare år 2009

Ambassader, konsulat och reseråd
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Ambassader och konsulat
UD avråder från resor
Reseinformation från Sveriges ambassader
Inför din resa
Under din resa
Vid kriser och katastrofer
Har inte undermenyer EU-samarbete om konsulära frågor och
vid kris
Bortförda barn
Legalisering
Vigsel på ambassad
Har inte undermenyer Hedersbrott utomlands
Frågor och svar om resan

Ansvarigt departement
	

 •	


Utrikesdepartementet

I område 656 ingår transportverksamheter o d.
Ansvarigt statsråd för reseråd o d är Carl Bildt, se område
6520-6524

* Trafikverket

Startsida - Trafikverket

Privat Företag
Kontakta oss Aktuellt Jobb & framtid
Från Internet 3 april 2011

Webbkarta Webbkarta - Tullverket
Hittar du inte vad du söker? Prova Tullguiden - För dig som för varor
över gränsen. Från Internet 3 april 2011

* Trafikanalys
Trafikanalys
Från Internet 3 april 2011
* Transportstyrelsen

Start - Transportstyrelsen

Webbkarta Webbkarta - Transportstyrelsen
Från Internet 3 april 2011

Statens väg- och
transportforskningsinstitut

* VTI,

http://www.vti.se/

Om VTI
Forskning & utredning
Mätning & provning
Bibliotek
Kurser & seminarier
Transportforum
Publikationer
För media
Kontakt
Från Internet 3 april 2011
* Post-

och telestyrelsen PTS - Startsida

Webbkarta PTS - Webbkarta
Från Internet 3 april 2011

* Tullverket www.tullverket.se - Tullverket

* Kustbevakningen (KBV)
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller
säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har
ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
	

 •	

Besöksadress:Stumholmen.
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21
* Statens haverikommission (SHK)
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte
att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels
flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra
allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
	

 •	

Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 StockholmTelefon 08-508 862 00,
* Resegarantinämnden
Box 2218, 103 15 Stockholm
Tfn 08-700 08 00
Arbetsområde: beslutar om hur stor ersättning resenärerna är
berättigade till när en paketresa har blivit inställd eller avbruten på
grund av researrangörers konkurs. Resegarantinämnden finns hos
Kammarkollegiet.

657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Libris/SAB:
Ok 	

 Försäkring
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon
Ok- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oka 	

 Försäkringsteknik
Okb 	

Försäkringsrätt
Okc 	

 Socialförsäkring
Okd 	

Livförsäkring
Oke 	

 Skadeförsäkring
Okz 	

 Särskilda försäkringsföretag
Qae 	

 Penning- och bankväsen
Qaf 	

 Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc 	

 Redovisning
(DC, DK 657, 368, delar 336)

Samhällsekonomi och statsbudget
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Finanspolitik och statens budget
Finanspolitiskt ramverk
Prognoser och nyckeltal
Finansmarknad
Skatter
Internationellt ekonomiskt samarbete
Långtidsutredningar
Har inte undermenyer Regelförenkling för företag

Ansvarigt statsråd
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 •	


Anders Borg Finansminister
Peter Norman Finansmarknadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Finansdepartementet

Företag med statligt ägande	

 Ingår i område 658
Kommuner och landsting 	

 Ingår i område 6520-6524
Spelfrågor	

 	

	

Ingår i område 794

Anders Borg

Peter Norman

Finansminister
Finansdepartementet

Finansmarknadsminister
Finansdepartementet

"Vi ska arbeta för en god ekonomisk utveckling i Sverige med ordning
och reda i de offentliga finanserna. Att få fler i arbete och motverka
utanförskapet är den största utmaningen, både utifrån ett mänskligt och
ekonomiskt perspektiv. Det ökar möjligheterna för människor att
påverka sin egen vardag och skapar större utrymme för ökad välfärd."

Finansminister Anders Borg ansvarar för:

"Tillsammans med företrädare för marknaden ska regeringen lägga
grunden för framtidens finansmarknad. Vi vill öka samhällsnyttan,
men också förtroendet hos allmänheten och kunderna. Regeringen har
också till uppgift att se till att staten är en ansvarstagande och
professionell företagsägare. Förutom att få avkastning för
skattebetalarnas pengar, handlar det om att driva frågor kring socialt
ansvarstagande och hållbar utveckling. Men i princip anser regeringen
att staten inte ska äga företag som verkar på marknader där
konkurrensen fungerar och det inte heller finns något samhällsuppdrag
som motiverar ett statligt ägande."
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 Finanspolitik

Ansvarsområden

	

 •	

 Internationellt ekonomiskt samarbete

Finansmarknadsminister Peter Norman har följande ansvarsområden:

	

 •	

 Skatter

	

 •	

 Finansmarknad

Ansvarsområden

	

 •	

 Statens budget
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 •	
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Kommuner och landsting
Spelfrågor
Företag med statligt ägande

Företag med statligt ägande	

 Ingår i område 658
Kommuner och landsting 	

 Ingår i område 6520-6524
Spelfrågor	

 	

	

Ingår i område 794

Om Finansdepartementet

Finansdepartementets ansvarsområden

Finansdepartementets ansvarsområden
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 Finanspolitik
	

 •	

 Finansmarknad
	

 •	

 Företag med statligt ägande	

 Ingår i område 658
	

 •	

 Internationellt ekonomiskt samarbete
	

 •	

 Kommuner och landsting	

 Ingår i område 6520-6524
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 Långtidsutredningar
	

 •	

 Prognoser och nyckeltal
	

 •	

 Skatter
	

 •	

 Spelfrågor	

 	

	

Ingår i område 794
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 Statens budget
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 Finanspolitik

Finansdepartementet
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Har inte undermenyer Kort om våra ansvarsområden
Organisation
Har inte undermenyer Pågående utredningar/kommittéer
Har inte undermenyer Planerade propositioner och skrivelser
Har inte undermenyer Myndigheter m.m.
Har inte undermenyer Arbetet i EU
Har inte undermenyer Kalendarium
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Anders Borg Finansminister
Peter Norman Finansmarknadsminister

Finanspolitik är en sammanfattande benämning på åtgärder
som regering och riksdag genomför för att påverka
förhållanden i ekonomin. I statsbudgeten anger regeringen
inriktningen för finanspolitiken.

	

 •	

 Finansmarknad
Finansdepartementet har ansvaret för regleringen av de
finansiella marknaderna och för arbetet i EU inom det
finansiella området. Departementet verkar för ett effektivt
finansiellt system som är stabilt och där konsumenternas
intresse skyddas. Systemet skall även ge utrymme för
produktutveckling, nyetablering och ökad konkurrens

	

 •	

 Företag med statligt ägande
Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom
Regeringskansliet förvaltas ca 60 företag.

•	

 Internationellt ekonomiskt samarbete
Finansdepartementet ansvarar för Sveriges medverkan i
internationellt och finansiellt samarbete och förbereder vilken
ståndpunkt Sverige ska ha i olika ekonomiska politiska frågor.
Läs mer om det ekonomiska samarbetet inom EU, EUbudgeten, EMU och euron och internationella finansiella
organisationer.

	

 •	

 Kommuner och landsting
Finansdepartementet ansvarar för allmänna bidragen och
statliga bidrag till kommuner och landsting och kommunala
utjämningssystemet.

	

 •	

 Skatter
Finansdepartementet ansvarar för arbetet med att utforma
förslag till lagar om skatter och sociala avgifter.

	

 •	

 Spelfrågor
Den svenska spelpolitiken är en avvägning mellan att
förebygga spelberoende och att ta tillvara konsumenternas
intresse av ett bra spelutbud.

	

 •	

 Statens budget
Varje vår presenteras ekonomiska vårpropositionen där
ramarna för statens budget fastställs. På hösten presenteras den
egentliga budgetpropositionen.

Myndigheter m.m. Finansdepartementet
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Utöver myndigheternas
befogenheter och skyldigheter samt styrning som sker i samband med
budgetprocessen, beslutar regeringen om förutsättningarna för de
enskilda myndigheternas verksamhet. Det grundläggande
styrdokumentet för varje myndighet är en instruktion, i form av
förordning som beslutas om regeringen. Regeringen kan även besluta
om andra förordningar, eller fatta särskilda beslut, för att styra
myndigheterna. Årliga regleringsbrev anger myndigheternas
ekonomiska ramar samt i förekommande fall verksamhetens mål och
krav på återrapportering. Dessutom utnämner regering chefer för
myndigheter. Regeringen bestämmer inte hur myndigheterna ska
tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Finansdepartementet har 12 myndigheter, 6 myndigheter i form av
allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och några nämnder m.m. samt
en stiftelse.

	

 •	

 Första AP-fonden
Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna
förvaltar, tillsammans med Sjätte AP-fonden, det fonderade
kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska
förvaltas till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet.
Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag är att uppnå långsiktigt
hög avkastning till låg risk i placeringarna.

	

 •	

 Andra AP-fonden
Se Första AP-fonden.

	

 •	

 Tredje AP-fonden
Se Första AP-fonden.

	

 •	

 Fjärde AP-fonden
Se Första AP-fonden.

	

 •	

 Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden förvaltar en del av det fonderade kapitalet
inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska förvaltas till
nytta för inkomstpensionssystemet genom placeringar på
riskkapitalmarknaden. Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa
långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande
riskspridning.

	

 •	

 Sjunde AP-fonden
Sjunde AP-fondens förvaltar fonder inom
premiepensionssystemet, bl.a. förvalsalternativet för de
premiepensionssparare som inte har gjort ett aktivt val.

	

 •	

 Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden, BFN, har till uppgift att utveckla god
redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och
informationsmaterial om tillämpningen av framför allt
bokföringslagen och årsredovisningslagen.

	

 •	

 Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, ESV, ska utveckla och förvalta den
ekonomiska styrningen av statlig verksamhet samt utföra
revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja en
effektiv och korrekt hantering av dessa medel.

	

 •	

 Finansinspektionen
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och
finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att
följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet.
Myndighetens verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl
fungerande finansiellt system och verka för ett gott
konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.

	

 •	

 Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådets centrala uppgift är att stödja långsiktigt
hållbara offentliga finanser. Som en del av rådet väktarfunktion
ska rådet analysera hur väl regeringen uppfyller de
budgetpolitiska målen och om de offentliga finanserna är
långsiktigt hållbara. Rådets analyser presenteras i en rapport i
maj varje år.

	

 •	

 Forskarskattenämnden
Forskarskattenämnden beslutar i det enskilda fallet om
skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra
nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige.

	

 •	

 Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom
det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik,
kapitalförvaltning, riskhantering och administration.
Kammarkollegiet har dessutom uppgifter kring bland annat
miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av
trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom
begravningsområdet, fastställande av resegarantier,
auktorisation av tolkar och översättare, statlig
inköpssamordning och upphandlingsstöd. Kammarkollegiet
bevakar Allmänna arvsfondens rätt till arv och förvaltar
fondens kapital.

	

 •	

 Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som används som
beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. KI
analyserar den ekonomiska utvecklingen i Sverige och
internationellt och forskar inom områdena svensk ekonomi och
miljöekonomi.

	

 •	

 Krigsförsäkringsnämnden
Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor
om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen
(1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller
krigsfara m.m.

	

 •	

 Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor om

verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande och
handräckning, skuldsanering och tillsyn i konkurs.

	

 •	

 Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen ska säkerställa att lotterier, kasinospel och
annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och
tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska
även medverka till att minska riskerna för de sociala
skadeverkningar som spelande kan medföra.

	

 •	

 Prövningsnämnden för stöd till
kreditinstitut
Prövningsnämnden har till uppgift att pröva tvister enligt 3 och
4 kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.
Prövning kan då ske i prövningsnämnden avseende villkor för
statligt stöd i vissa fall och avseende inlösen av aktier.
Kammarkollegiet utför vissa administrativa uppgifter åt
nämnden.

	

 •	

 Riksgälden
Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens
finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens
internbank med ansvar för det statliga betalningssystemet. I
rollen som statens finansförvaltning tar Riksgälden upp lån och
förvaltar statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat om.
Riksgälden ger också statliga garantier och lån, efter beslut av
riksdag och regering. Riksgälden ansvarar även för
insättningsgarantin och investerarskyddet samt hanteringen av
statligt stöd till banker.

	

 •	

 Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked i
skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för
frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller
praxis.

	

 •	

 Skatteverket
Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter,
socialavgifter, folkbokföring och vissa borgenärsuppgifter.

	

 •	

 Statens Personadressregisternämnd
Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en av
regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar
i vissa frågor kring Statens personadressregister (SPAR) och
ska särskilt vaka över frågor som har att göra med den
personliga integriteten och användandet av SPAR. Skatteverket
är huvudman och personuppgiftsansvarigt för SPAR.

	

 •	

 Statens skaderegleringsnämnd
Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i
ärenden som rör ersättning för personskada eller annan skada
på begäran av statliga myndigheter.

	

 •	

 Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för officiell statistik och
för annan statlig statistik. Utöver det som följer av
förordningen om den officiella statistiken ska SCB utveckla,
framställa och sprida statlig statistik. SCB ska även samordna

det statliga statistiksystemet och samordna överlämnandet av
statistiska uppgifter till internationella organisationer.

	

 •	

 Sparbankernas säkerhetskassa
För sparbankerna i riket ska det finnas en gemensam fond
(sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att enligt lag
(1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa trygga
sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.

	

 •	

 Tullverket
Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket
fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter
samt avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.
Tullverket övervakar och kontrollerar trafiken till och från
utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.

	

 •	

 Stiftelser
	

 •	

 Stipendiestiftelsen för studier av
japanskt näringsliv
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder
svenska medborgare ett antal stipendier för studiebesök i
Japan. Stipendierna utgår för studier och forskning i japanologi
eller japanskt samhällsliv.

Ulf Kristersson

Pensioner

Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet

	

 •	

	

 •	

	

 •	


"Att kunna försörja sig själv är grunden för självständighet och
trygghet. Socialförsäkringarna ska därför både stötta när vi är sjuka
och inte kan arbeta, och göra vägen tillbaka så kort och framgångsrik
som möjligt."

Ansvarigt statsråd

Ansvarsområden

Detta gör regeringen

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson ansvarar för:

	

 •	

 Socialförsäkring
Socialförsäkringen omfattar sjukförsäkring, pensioner samt
föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar. Ulf Kristersson är
ansvarig för de två förstnämnda områdena och för
socialförsäkringens administration.

	

 •	

 Sjukförsäkring
I området ingår bland annat frågor som gäller sjukpenning,
sjukersättning, aktivitetsersättning och arbetsskadeförsäkring.

	

 •	

 Pensioner
Området omfattar bland annat frågor som rör bostadstillägg till
pensionärer, efterlevandepension, garantipension,
inkomstpension och premiepension.

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister

Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut inom pensionsområdet. Det senaste ligger
överst.

	

 •	

 Höjt bostadstillägg till pensionärer från
2012 (januari 2012)
År 2012 får alla ålderspensionärer som har bostadstillägg till
pensionärer (BTP) höjt BTP med 170 kronor i månaden.
Motsvarande förbättring görs även för personer som får särskilt
bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Bostadstillägget kan
även påverkas av ändrade pensioner och hyreskostnader.

	

 •	

 Höjt bostadstillägg till pensionärer
föreslås (september 2011)
Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2012 att alla
ålderspensionärer som har bostadstillägg till pensionärer (BTP)
får höjt BTP med 170 kronor i månaden. Motsvarande
förbättring görs även för personer som får särskilt

bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Kostnaden för detta
beräknas till 500 miljoner kronor per år.

	

 •	

 Propositionen Vissa
socialförsäkringsfrågor (maj 2011)
I propositionen föreslås bland annat att Försäkringskassan inte
längre ska överföra ålderspensionsavgifterna till Första-Fjärde
AP-fonderna. I stället ska överföring göras till
Pensionsmyndigheten som i sin tur ska överföra dem till de
nämnda AP-fonderna.

	

 •	

 Uppdrag till Pensionsmyndigheten att
vidta IT-tekniska åtgärder inom
premiepensionssystemet (maj 2011)
Regeringen uppdrar åt Pensionsmyndigheten att vidta ITtekniska åtgärder som omöjliggör massfondbyten inom
premiepensionssystemet.

	

 •	

 Överyns av pensionsrelaterade
åldersgränser och möjligheter för ett
längre arbetsliv (april 2011)
Den 14 april fattade regeringen beslut och bekräftade
Pensionsgruppens beslut om direktiv samt utredare till
utredningen om pensionsrelaterade åldersgränser. Utredningen
ska ta fram förslag och alternativa strategier för hur de
pensionsrelaterade åldersgränserna ska hanteras och även

lämna förslag till åtgärder inom arbetsmiljö eller andra
områden som ger förbättrade förutsättningar för att arbeta
längre upp i åldrarna.

Mål för pensionerna
Målet för området är att personer med låg eller ingen inkomstrelaterad
pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make
ska ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett
dödsfall.
Foto: Johnér bildbyrå/Plattform
Administration och förvaltning av ålderspensionssystemet ska
bedrivas med låga kostnader och till nytta för pensionärer och
pensionssparare. Informationsgivningen ska ge pensionsspararna goda
möjligheter att bedöma sin samlade framtida pension och vad som
påverkar den.

Detta vill regeringen
Sverige har ett politiskt stabilt pensionssystem som bygger på en
överenskommelse över partigränserna. Pensionssystem är mycket
långsiktiga åtaganden där det är centralt med ett stort förtroende. För
detta krävs även politiskt stabila regler och god omvårdnad.
Regeringens fortsatta avsikt är därför att fortsätta värna och vårda
pensionssystemet. för att skapa trygghet, förutsägbarhet och
långsiktighet.

År 2012 ökar inkomstpensionen med 3,5 procent till följd av
följsamhetsindexeringen och garantipensionen ökar med 2,8 procent
till följd av att prisbasbeloppet stiger. För en pensionär med en
månatlig allmän pension på 12 000 kronor höjs pensionen med 420
kronor per månad (före skatt).

motsvarande längre arbetsliv. För pensionerna och pensionssystemet är
en central uppgift för Pensionsgruppen nu därför att verka för att
arbetslivet förlängs. Pensionsgruppen består av företrädare för de fem
partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen (S, M, FP, C
och KD)

Regeringen anser att det är viktigt för varje blivande pensionär att ha
god kunskap om sin blivande pension och om vilka effekter olika
beslut såsom att arbeta längre, pensionsspara privat eller gå i förtida
pension får för den samlade pensionen. Förutom den allmänna
pensionen, har även tjänstepension och privat sparande betydelse för
hur stor den totala pensionen blir. För att medborgarna ska kunna göra
rationella val mellan arbete, sparande och fritid krävs en samlad
pensionsinformation från alla inblandade parter, inte bara från staten.
Att samla information om pensionerna på ett och samma ställa är en
prioriterad fråga för regeringen.

Detta är också en angelägenhet för hela samhället för att lättare kunna
finansiera den framtida välfärden. Det handlar om att se över
nuvarande åldersgränser som är knutna till pensionssystemet och att
vidta åtgärder i arbetsmiljö och arbetsvillkor som stimulerar och
underlättar för människor att stanna kvar i arbete. En utredning om
översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och ett möjligheter för ett
längre arbetsliv har tillsatts. Ett delbetänkande kommer under år 2012.

Prioriteringar 2012
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Dir. 2011:34 Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och
möjligheter för ett längre arbetsliv
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av
pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre
arbetsliv (S 2011:05)

Höjt bostadstillägg till pensionärer (BTP)

Budget

Att alla ålderspensionärer som har bostadstillägg till pensionärer
(BTP) får höjt BTP. Motsvarande förbättring görs även för personer
som får särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.
Förändringarna gäller från den 1 januari 2012.

Budgeten för 2012 omfattar drygt 41 miljarder kronor till området
ekonomisk trygghet vid ålderdom. Området omfattar: garantipension
till ålderspension, efterlevandepension till vuxna, bostadstillägg till
pensionärer, äldreförsörjningsstöd och Pensionsmyndigheten.

Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser
Ett längre arbetsliv ger tryggare pensioner. Medellivslängden stiger nu
snabbare än vad vi tidigare trott men balanseras inte av ett

Pensionssystemet är fristående från statsbudgeten och uppgår till cirka
241 miljarder kronor. Ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget omfattar fördelningssystemet (inkomstpension och
tilläggspension) och premiepensionssystemet (premiepension).

Sjukförsäkring
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 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut inom sjukförsäkringsområdet. Det
senaste ligger överst.

	

 •	

 Förändringar i sjukförsäkringen
(januari 2012)
Ökade möjligheter till individuella bedömningar för den som
når den bortre tidsgränsen efter 2,5 år i sjukförsäkringen. Två
nya ersättningar införs: sjukpenning respektive
rehabiliteringspenning i särskilda fall. Ett nytt bostadsstöd
(boendetillägg) införs. Ökad legitimitet och förtroende för
sjukförsäkringen. Ytterligare satsning på rehabilitering, tidiga
och aktiva insatser.

	

 •	

 Miljardsatsning på rehabilitering och
förbättrade sjukskrivningar (dec 2011)
Regeringen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har kommit överens om en fortsättning på arbetet med att

förbättra sjukskrivningsprocessen och ge fler kvinnor och män
möjlighet till rehabilitering. Två miljarder kronor avsätts under
2012 inom sjukskrivningsmiljarden och rehabiliteringsgarantin.

	

 •	

 Förbättringar i sjukförsäkringen
(september 2011)
Regeringen föreslår ett antal förbättringar i sjukförsäkringen i
budgetpropositionen för 2012. Syftet är dels att komma till
rätta med icke avsedda effekter av sjukförsäkringsreformen,
dels att ytterligare stärka förutsättningarna för en väl
fungerande sjukförsäkring.

	

 •	

 Översyn av sjukförsäkringen - förslag
till förbättringar (april 2011)
Måndagen den 11 april, presenterade socialförsäkringsminister
Ulf Kristersson departementsskrivelsen "Översyn av
sjukförsäkringen - förslag till förbättringar" som ligger till
grund för de förändringar och förbättringar regeringen avser
göra på sjukförsäkringsområdet. Förslagen har varit ute på
remiss fram till den 1 juli 2011.

	

 •	

 Seminarium om unga
förtidspensionärer (mars 2011)
Tisdagen den 29 mars 2011 startade seminarieserien Svensk
välfärdspolitik 100 år. Socialförsäkringsminister Ulf
Kristersson bjuder fram till 2013 in till kunskapsseminarium
för att få ett öppet samtal om välfärdspolitikens olika delar

samt inhämta kunskap inför kommande reformarbete. Först ut
var ett seminarium om unga förtidspensionärer under rubriken:
Sysselsättning - eller bara aktivitetsersättning?

	

 •	

 1000 miljoner till rehabilitering
(december 2010)
Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har
förlängt sin överenskommelse om rehabiliteringsgarantin till
att gälla även 2011. Regeringen avsätter 1000 miljoner kronor
under 2011 varav 40 miljoner kronor ska gå till forsknings- och
utvecklingsinsatser i anslutning till rehabiliteringsgarantin.

	

 •	

 Satsning på rehabiliteringsgaranti och
sjukskrivningsmiljard (oktober 2010)
Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2011, som lämnades
till riksdagen den 12 oktober 2010, en fortsättning av de
åtgärder som vidtagits för att förstärka hälso- och sjukvårdens
medverkan i sjukskrivningsprocessen, bland annat
rehabiliteringsgarantin och sjukskrivningsmiljarden. För 2011
avsätts närmare 2 miljarder kronor för dessa båda
verksamheter.

Mål för sjukförsäkringen
Målet för området är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom
ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.
Foto: Mattias Alm

Detta vill regeringen
Legitimitet och förtroende
En viktig uppgift och en av de största utmaningarna för
sjukförsäkringen de närmaste åren är att uppnå ett ökat förtroende hos
medborgarna. En modern försäkring är trygg och förutsägbar och
bygger på att de som är inblandade känner en tillit till att svåra beslut
fattas på bästa sätt och att besluten alltid kan bli föremål för en
rättssäker prövning. Reglerna ska vara tydliga och förutsägbara och
det ska gå att lita på att de tillämpas rättssäkert, enhetligt och lika över
landet.
En annan del av legitimiteten för socialförsäkringarna ligger i att rätt
person får rätt ersättning. Det är orimligt att ersättning betalas ut
felaktigt, både uppenbart missbruk och oavsiktliga fel orsakade av
myndigheten eller enskilda.

Tidiga och aktiva insatser
Regeringen kan konstatera att sjukskrivningsprocessen har blivit mer
aktiv genom införandet av rehabiliteringskedjan med fasta tidpunkter
för prövningen av arbetsförmågan. Förutsägbarheten i processen har
också ökat.

Insatser och samverkan i olika former ska komma tidigt, vara
anpassade till rehabiliteringskedjans olika tidsgränser och erbjuda ett
stöd anpassat till behoven hos de människor som berörs. Det är ett
viktigt mål att säkerställa att Försäkringskassan, hälso- och sjukvården
och Arbetsförmedlingen har en aktiv samverkan för dem som befinner
sig i sjukförsäkringen.

Prioriteringar 2012
Förbättringar i sjukförsäkringen
I budgetpropositionen för 2012 föreslog regeringen ett antal
förbättringar för stärka förutsättningarna för en väl fungerande
sjukförsäkring. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2012. De
handlar bland annat om ökade möjligheter till individuella
bedömningar för den som når den bortre tidsgränsen efter två och ett
halvt år i sjukförsäkringen.
Ett nytt bostadsstöd och två nya ersättningar införs - sjukpenning
respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall speciellt för dem som
lämnat tidsbegränsad sjukersättning och saknar sjukpenninggrundande
inkomst.
Det handlar också om ytterligare satsningar på rehabilitering samt
tidiga och aktiva insatser.

Behov av åtgärder för unga med aktivitetsersättning
Aktivitetsersättning kan utbetalas till personer mellan 19-29 år. Det
faktum att många unga har aktivitetsersättning är ett kvarstående
problem inom sjukförsäkringen. Antalet personer med aktivitets-

ersättning har ökat kraftigt under flera år och har ofta blivit en
inkörsport till vad som riskerar att bli ett livslångt utanförskap i form
av förtidspension.
Regeringens ambition är att de unga som har aktivitetsersättning ska få
hjälp för att om möjligt hitta en väg in på arbetsmarknaden. Detta kan
till exempel gälla åtgärder som bedrivs i samverkan mellan
myndigheter, genom samordningsförbund och andra aktörer.
Regeringen anser det vara angeläget att vidtagna åtgärder bidrar till att
ge ökad kunskap om effektiva metoder i arbetet med unga med
aktivitetsersättning.

Budget
Budgeten för 2012 omfattar 85 miljarder kronor till sjukförsäkringen.
Med myndigheterna Försäkringskassan och Inspektionen för
socialförsäkringen omfattar budgeten totalt drygt 93 miljarder kronor
för området.
Budgeten för området ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
omfattar sjukpenning, samverkansmedel, rehabiliteringspenning,
medel för och köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster med
mera, medel för företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti,
närståendepenning, aktivitets- och sjukersättning, handikappersättning,
ersättning vid arbets- och kroppsskador samt bidrag för arbetet med
sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården.

2010-2014 (den första allmänna pensionen 1913). Detta
uppmärksammas genom en serie framåtblickande seminarier
om vår egen tids välfärdsutmaningar. Läs mer om de
seminarier som ägt rum under länken Svensk välfärdspolitik
100 år.

Socialförsäkring
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 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut som rör socialförsäkringsområdet som
helhet. Det senaste ligger överst. Initiativ som bara rör sjukförsäkring,
föräldraförsäkring eller pensioner finns på de särskilda sidorna för
dessa områden.

	

 •	

 Resurser till Försäkringskassan
(september 2011)
Regeringen föreslår att Försäkringskassan tillförs 180 miljoner
kronor för 2012 för att säkerställa genomförandet av
förändringarna i sjukförsäkringen, tredje steget i
tandvårdsreformen och genomförandet av den förenklade
jämställdhetsbonusen och möjligheten för föräldrar till samtida
uttag av föräldrapenning.

	

 •	

 Seminarieserien Svensk välfärdspolitik
100 år (2011-2013)
Svensk välfärdspolitik fyller 100 år den här mandatperioden

Mål för socialförsäkringen
Socialförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp, vid ålderdom och till barnfamiljer.
Det finns inget politiskt mål för socialförsäkringen som helhet, utan i
stället särskilda mål för de tre områden som ingår i den. Dessa är
föräldraförsäkringen och bidrag till föräldrar, pensionerna och
sjukförsäkringen.
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 •	
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Mål för föräldraförsäkringen och bidragen till föräldrar
Mål för pensionerna
Mål för sjukförsäkringen

* Sveriges Riksbank

* Statens

bostadskreditnämnd Startsida - BKN

Sveriges Riksbank/Riksbanken - Svensk startsida
Översikt Sveriges Riksbank/Riksbanken - Översikt

* Ekonomistyrningsverket

Från Internet 6 april 2011

Webbkarta Webbkarta - ESV
Från Internet 3 april 2011

* Riksgälden Start - Riksgälden
Webbkarta Webbkarta - Riksgälden
Från Internet 3 april 2011
* Riksrevisionen.
Startsida - Riksrevisionens externa webbplats
Sajtkarta Sajtkarta - Riksrevisionens externa webbplats
Sajtkartan ger en klickbar översikt av webbplatsens innehåll.
Använd denna sida för att lättare hitta information på webbplatsen.
Från Internet 7 april 2011

* Skatteverket Startsida | Skatteverket
Startsida
Privat
Företag & organisationer
Rättsinformation
Om Skatteverket
Kontakta oss
Press
Jobba hos oss
Om oss
Från Internet 3 april 2011

* Finansinspektionen

FI

ESV - ESV

http://www.fi.se/

Webbkarta Webbkarta - Finansinspektionen
Från Internet 3 april 2011
* Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet - Konjunkturinstitutet
Webbkarta Webbkarta - Konjunkturinstitutet
Från Internet 3 april 2011
* Försäkringskassan
Försäkringskassan Detaljmeny
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 Förälder
	

 •	

 Pension
	

 •	

 Sjuk
	

 •	

 Funktionsnedsättning
	

 •	

 Egen företagare
	

 •	

 Utomlands
	

 •	

 Arbetssökande
	

 •	

 Studerande
	

 •	

 Ny i Sverige
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 Tandvård

Privatperson -
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 Om självbetjäning
	

 •	

 Blanketter och intyg
	

 •	

 Broschyrer och faktablad
	

 •	

 Bra att veta
	

 •	

 Alla förmåner
	

 •	

 Nyhetsarkiv
	

 •	

 Kontakt
	

 •	

 Kundundersökningar
Från Internet 3 april 2011

* Sjunde AP-fonden
Sjunde AP-fondens uppgift är att förvalta premiepensionsmedel för
svenska folket.

* Första AP-fonden
Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har i
uppdrag att förvalta det fonderade kapitalet inom
inkomstpensionssystemet. Fonderna ska förvaltas till största möjliga
nytta för pensionssystemet. Målet är hög långsiktig avkastning i
förhållande till risken i placeringarna.

* Forskarskattenämnden
Forskarskattenämnden är en myndighet under Finansdepartementet
som beslutar i det enskilda fallet om skattelättnader för utländska
experter, forskare eller andra nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i
Sverige. Nämndens ledamöter utses av regeringen.

* Andra AP-fonden
Se Första AP-fonden.

* Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom det
statliga området, främst avseende ekonomi, juridik, kapitalförvaltning,
riskhantering och administration. Kammarkollegiet har dessutom
uppgifter kring bland annat miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning,
registrering av trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom
begravningsområdet, fastställande av resegarantier och auktorisation
av tolkar och översättare. Kammarkollegiet bevakar Allmänna
arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

* Tredje AP-fonden
Se Första AP-fonden.
* Fjärde AP-fonden
Se Första AP-fonden.
* Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning och
hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital
i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till
utvecklingen av det svenska näringslivet.

* Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden, BFN, är ett statligt expertorgan med uppgift att
utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och
informationsmaterial om tillämpningen av framför allt
bokföringslagen och årsredovisningslagen.

* Krigsförsäkringsnämnden
Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om
försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om
försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

* Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten är sedan den 1 juli 2006 en myndighet som
finns i hela landet med huvudkontor i Solna. Kronofogdemyndigheten
ansvarar bland annat för frågor om verkställighet, indrivning,
betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering och tillsyn
konkurs.
* Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked i skattefrågor.
Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för frågor där svaret inte
omedelbart framgår av lagtext eller praxis.
* Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet den 31
januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA), samt
överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat enligt lagen
(1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.
* Statens tjänstepensionsverk
Statens tjänstepensionsverk, SPV, skall sköta tjänstepensioner med
statlig anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. SPV
administrerar tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för stat och
statliga bolag. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna
pensionen.
* Statens skaderegleringsnämnd
Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i ärenden som
rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran av statliga
myndigheter.
* Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd, PGN, inrättades 1988

enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S).
Myndigheten leds av en nämnd som består av en opartisk ordförande
och företrädare för arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga
arbetsmarknaden. Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag
från reglerna om grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva
arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga
pensionsbestämmelser. Nämndens verksamheten regleras i Förordning
med instruktionen för Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd.
Nämndens kansli har sitt säte hos Statens pensionsverk i Sundsvall.
* Sparbankernas säkerhetskassa
För sparbankerna i riket ska det finnas en gemensam fond
(sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att enligt lag (1934:300)
om sparbankernas säkerhetskassa trygga sparbankernas verksamhet
och insättarnas rätt.
* Revisorsnämnden
Box 24014, 104 50 Stockholm
Tfn 08 - 783 18 70
Arbetsområde: Besluta om godkännande och auktorisation av revisorer
samt registrering av revisionsbolag och att utöva tillsyn över dessa
revisorer och revisionsbolag.
* Arvsfondsdelegationen
Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar make
eller närmare släktingar än kusiner, såvida inte de avlidna har skrivit
ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer
ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som
vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar
och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
Arvsfondsdelegationen beslutar om vilka projekt som ska få stöd och

följer upp dessa projekt. Delegationen ser också till att erfarenheterna
från verksamheten sprids och informerar om arvsfondens ändamål och
medlens användningsområde.
* Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning
stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet
och skapa ökad tilltro hos medborgarna.
* Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten handhar den allmänna pensionen och har i
uppdrag att förenkla information till pensionssparare och pensionärer.
* Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd (PGN)
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd inrättades 1988 enligt
avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Myndigheten leds
av en nämnd som består av en opartisk ordförande och företrädare för
arbetsgivare och arbetstagarparter på den statliga arbetsmarknaden.
Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag från reglerna om
grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva arbetsgivarens
befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens
verksamheten regleras i Förordning med instruktionen för Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd. Nämndens kansli har sitt säte hos
Statens pensionsverk i Sundsvall.
* Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Statens tjänstepensionsverk ska sköta tjänstepensioner med statlig
anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt sätt. SPV
administrerar tjänstepensioner och andra avtalsförmåner för stat och
statliga bolag. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna
pensionen.

Ganska ny:
* Prövningsnämnden

för stöd till

kreditinstitut
Prövningsnämnden har till uppgift att pröva tvister enligt 3 och 4 kap.
lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Prövning kan då
ske i prövningsnämnden avseende villkor för statligt stöd i vissa fall
och avseende inlösen av aktier. Kammarkollegiet utför vissa
administrativa uppgifter åt nämnden.

658 Allmän företagsekonomi.
Arbetsförmedling och arbetsmarknad

Arbete
	

 •	

	

 •	


Arbetsliv
Arbetsmarknad

SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SvenWimnell 080225+100227: LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv
och Företagarna 2010. Statistik om arbete och näringar.
Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt Internet 100227.(http://
wimnell.com/omr658f.pdf)

Ansvarigt statsråd

Libris/SAB:
Oha 	

 Arbete och arbetsmarknad
Om 	

 Kooperation
Om- 	

Allmänt: särskilda länder och områden
Oma 	

Konsumentkooperation
Omb 	

Producentkooperation
Q(x) 	

Ekonomiska lexikon
Qb 	

 Företagsekonomi
Qb(x)Företagsekonomiska lexikon
Qb:bf	

Allmänt: Organisationer och institutioner
Qb:d 	

Företagsteori, metodlära
Qb:k 	

Företagsekomomins historia
Qb- 	

 Särskilda länder och områden
Qba 	

 Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning
Qbb 	

Standardisering
Qbd 	

Anläggningar och inventarier
Qbf 	

 Personaladministration
Qbi 	

 Driftsorganisation
Qbk 	

Materialadministration
Qz 	

 Särskilda företag
(DC, DK 658, delar 331)

Ansvarigt departement
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Hillevi Engström Arbetsmarknadsminister

	

 •	


Arbetsmarknadsdepartementet

	

 •	

	

 •	


Hillevi Engström Arbetsmarknadsminister
Erik Ullenhag Integrationsminister

Det Erik Ullenhag svarar för gäller i hög grad invandrare och
minoriteter o d:
	

 •	

 Integration
	

 •	

 Diskriminering
	

 •	

 Mänskliga rättigheter
	

 •	

 Svenskt medborgarskap
	

 •	

 Minoritetspolitik
Det är placerat på område 7958

Hillevi Engström

Erik Ullenhag

Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsdepartementet

Integrationsminister
Arbetsmarknadsdepartementet

"Arbetsmarknadspolitiken har ett tydligt fokus på jobb och effektiva
insatser för dem som står allra längst från arbetsmarknaden. Allas vilja
till arbete måste tas till vara och utanförskapet brytas. Regeringens
ambition är att människor ska ha möjlighet till ett arbete och vara
arbetslösa så kort tid som möjligt."

"Jag tänker aldrig kompromissa med att Sverige ska fortsätta att vara
ett öppet och tolerant land. Som liberal välkomnar jag invandring,
oavsett om man kommer som flykting eller om man söker sig till
Sverige för att arbeta eller studera. Men integrationen måste fungera
bättre - människor som kommer till vårt land ska snabbt kunna komma
i arbete och lära sig svenska."

Ansvarsområden
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har följande
ansvarsområden:

Ansvarsområden

	

 •	

 Arbetsliv

Integrationsminister Erik Ullenhag har följande ansvarsområden:

Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvillkor och
möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.
Arbetslivspolitiken ska bidra till att nå målen för den
ekonomiska politiken och därmed även medverka till att skapa
förutsättningar för en hög och uthållig tillväxt samt full
sysselsättning.

	

 •	

 Arbetsmarknad
Målet för området Arbetsmarknad är att insatserna ska bidra till
en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsmarknadspolitiken ska
verka för att förbättra matchningen mellan dem som söker
arbete och dem som söker arbetskraft, stadigvarande öka
sysselsättningen på lång sikt, och säkerställa att
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en
omställningsförsäkring.

	

 •	

 Integration
Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Ansvarsområdet omfattar nyanlända invandrares etablering på
arbetsmarknaden och i samhället i övrigt, ersättning till
kommunerna för flyktingmottagande, svenskt medborgarskap
samt urban utveckling.

	

 •	

 Diskriminering
Ett samhälle fritt från diskriminering är regeringens mål.
Området omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Åtgärder mot
rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans samt
frågor om situationen för HBT-personer är också kopplade till
området.

	

 •	

 Mänskliga rättigheter på nationell nivå
Ansvaret för mänskliga rättigheter handlar om samordning och
utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell
nivå. I det ingår även ett ansvar för rapportering till FNkommittéer om efterlevnaden av vissa konventioner.

	

 •	

 Svenskt medborgarskap
Den svenska medborgarskapslagstiftningen grundar sig på
härstamningsprincipen som innebär att medborgarskap
förvärvas vid födelsen om någon av föräldrarna är svensk
medborgare. En annan grundprincip är att undvika statslöshet.
Sedan 2001 accepterar Sverige dubbelt medborgarskap..

	

 •	

 Minoritetspolitik
Minoritetspolitiken handlar om stöd för de nationella
minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. De
nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt
gemensamma svenska kulturarv. Att stärka skyddet för de
nationella minoriteterna ingår i Sveriges arbete att värna om de
mänskliga rättigheterna.
Erik Ullenhags verksamheter är placerade på område 7958

Om Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
	

 •	

 Arbetsliv
	

 •	

 Arbetsmarknad
	

 •	

 Integration
	

 •	

 Diskriminering
	

 •	

 Mänskliga rättigheter
	

 •	

 Svenskt medborgarskap
	

 •	

 Minoritetspolitik

Arbetsmarknadsdepartementet
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Har inte undermenyer Ansvarsområden
Arbetet i EU
Har inte undermenyer Budget
Frågor och svar
Har inte undermenyer Internationellt arbete
Har inte undermenyer Kalendarium
Har inte undermenyer Kommittéer
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Har inte undermenyer Myndigheter
Har inte undermenyer Organisation
Har inte undermenyer Remisser
Har inte undermenyer Regelförenkling
Hillevi Engström Arbetsmarknadsminister
Erik Ullenhag Integrationsminister

Ansvarsområden
Ansvarsområden för Arbetsmarknadsdepartementet

	

 •	

 Arbetsliv
Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvillkor och
möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.
Arbetslivspolitiken ska bidra till att nå målen för den
ekonomiska politiken och därmed även medverka till att skapa
förutsättningar för en hög och uthållig tillväxt samt full
sysselsättning.

	

 •	

 Arbetsmarknad
Målet för området Arbetsmarknad är att insatserna ska bidra till
en väl fungerande arbetsmarknad. Insatserna ska även bidra till
den ekonomiska politikens huvuduppgift och regeringens mål
om full sysselsättning. För att nå målet om en väl fungerande
arbetsmarknad ska matchningen förbättras, den stadigvarande
sysselsättningen på sikt öka och arbetslöshetsförsäkringens roll
som omställningsförsäkring säkerställas.

	

 •	

 Integration
Integrationspolitiken omfattar frågor om allas lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell
bakgrund. Den omfattar också nyanlända invandrares
etablering på arbetsmarknaden och i samhället, ersättning till
kommunerna för flyktingmottagande, urban utveckling och
svenskt medborgarskap.

	

 •	

 Diskriminering
Målet för regeringens politik mot diskriminering är ett
samhälle fritt från diskriminering. Politiken mot diskriminering
omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I området ingår
även åtgärder mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och
liknande former av intolerans.

	

 •	

 Mänskliga rättigheter på nationell nivå
Ansvaret för mänskliga rättigheter handlar om samordning och
utveckling av frågorna på nationell nivå. I det ingår även ett
ansvar för rapportering till FN-kommittéer om efterlevnaden av
vissa konventioner.

	

 •	

 Svenskt medborgarskap
Den svenska medborgarskapslagstiftningen grundar sig på
härstamningsprincipen som innebär att medborgarskap
förvärvas vid födelsen om någon av föräldrarna är svensk
medborgare. En annan grundprincip är att undvika statslöshet.
Sedan 2001 accepterar Sverige dubbelt medborgarskap.

	

 •	

 Minoritetspolitik
Minoritetspolitiken handlar om stöd för de nationella
minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. De
nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt
gemensamma svenska kulturarv. Att stärka skyddet för de
nationella minoriteterna ingår i Sveriges arbete att värna om de
mänskliga rättigheterna.

Arbetsliv
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Har inte undermenyer Mål o budget f arbetslivspolitiken 2012
Arbetsmiljö
Arbetsrätt
Har inte undermenyer Lönebildning
Har inte undermenyer Lönegaranti
Har inte undermenyer Viktigare reformer, insatser fr sept 2010

Budget för arbetslivspolitiken 2011
Arbetslivspolitiken är indelad i områdena Arbetsmiljö, Arbetsrätt och
Lönebildning.

Arbetsmiljö

Arbetsmarknad
	

 •	
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Har inte undermenyer Mål och budget för
arbetsmarknadspolitiken 2012
Har inte undermenyer Arbetsmarknadspolitiska program
Har inte undermenyer Garantier
Har inte undermenyer Övriga program
Har inte undermenyer Nedsatt arbetsförmåga
Har inte undermenyer Insatser för ungdomar
Har inte undermenyer Nyanländas etablering på
arbetsmarknaden
Har inte undermenyer Nystartsjobb
Har inte undermenyer Viktigare reformer och insatser från sept
2010
Nyhetsbrev om arbetsmarknaden

Arbetsmiljön omfattar samtliga faktorer och förhållanden i arbetet, allt
ifrån teknik och fysiska faktorer till arbetsorganisatoriska och sociala
förhållanden samt faktorer som rör arbetets innehåll.

	

 •	


Arbetsrätt

Jobben är regeringens viktigaste fråga. Regeringens främsta mål är full
sysselsättning. Vägen mot full sysselsättning handlar om att utveckla
arbetslinjen och bekämpa det utanförskap på arbetsmarknaden som
växte fram under lång tid. Det handlar också om att säkra starka
offentliga finanser.

Arbetsrätt omfattar de regler som rör förhållandet mellan arbetsgivare
och arbetstagare, den individuella arbetsrätten, och förhållandet mellan
arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer,
den kollektiva arbetsrätten.

Lönebildning
Formerna för lönebildningen är i första hand en fråga för
arbetsmarknadens parter. Som stöd för parternas arbete finns ett
regelverk inom vilket parterna kan agera vid avtalsförhandlingar och
konflikt.

Arbetsmarknadspolitik

Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, att få
vara en del i en arbetsgemenskap och att kunna förändra sitt liv till det
bättre. Jobben handlar också om hur Sverige ska kunna rustas för
framtiden, möta en demografisk utmaning där färre kommer att
försörja fler, och stå starkt i den globala konkurrensen.

Trots orostider i vår omvärld så har arbetsmarknaden i Sverige
utvecklats positivt under de senaste åren. Antalet sysselsatta har ökat
kraftigt. Även antalet personer i arbetskraften har ökat, vilket är
positivt eftersom utbudet av arbetskraft på lång sikt bestämmer
sysselsättningen. Den starka sysselsättningsuppgången har också
inneburit att arbetslösheten har minskat, trots det ökade
arbetskraftsdeltagandet.

Regeringens prioriteringar
Det ska löna sig att arbeta

Efter en gradvis stabilisering under 2010 och de första månaderna av
2011 har oron på de finansiella marknaderna åter ökat i spåren av de
statsfinansiella problemen i euroområdet och i USA. Skuldkrisen
påverkar Sverige. Tillväxtprognoser pekar på en tydlig
konjunkturavmattning under hösten 2011 och inledningen av 2012.

Fler i arbete genom arbetslinjenAlla som kan

Regeringens främsta prioritering de kommande åren är att förhindra att
arbetslösheten biter sig fast. Regeringen föreslår i budgeten för 2012
ett arbetsmarknadspaket för jobb, aktivitet och omställning. Tre
områden är centrala i satsningen:

Aktiv arbetsmarknadspolitik

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Förstärkning av Arbetsförmedlingen
Insatser för unga arbetslösa
Förbättringar i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin
för unga
Regeringen har en bred arbetsmarknadspolitik som syftar till att alla
människor ska ha möjlighet att delta i arbetslivet efter egen
arbetsförmåga. Stora utmaningar kvarstår att underlätta för människor
med svagare förankring på arbetsmarknaden att komma i arbete. Det
måste fortsatt löna sig att arbeta. Det ska vara billigt att anställa.
Genom att fortsätta utveckla arbetslinjen vill regeringen få fler
personer i jobb och samtidigt möta skuldkrisen med aktiva insatser.
Det är avgörande för att säkra välfärden framöver.

Alla som arbetar måste känna att deras arbetsinsats ger lön för mödan.
Det måste också löna sig att gå upp i arbetstid, att anstränga sig extra
på jobbet och att hålla sig aktiv som arbetssökande. Därför har
regeringen bland annat i fyra steg genomfört ett jobbskatteavdrag som
sänker skatten på arbetsinkomster.
arbeta ska kunna få ett arbete. Regeringens politik syftar till att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka matchningen. Det
är viktigt att öka drivkrafterna för människor att vara aktiva på
arbetsmarknaden. Det handlar om att skapa ett bra klimat för arbete i
Sverige.
Aktivitet, utbildning och omställning är den aktiva
arbetsmarknadspolitikens viktigaste beståndsdelar. Att hålla sig aktiv,
få snabbt och effektivt stöd samt rätt insatser är många gånger
avgörande för att få ett arbete. Därför gör regeringen en lång rad
insatser för att utveckla mötet mellan arbetssökande och arbetsgivare.

En bra skola
En bra skola förebygger arbetslöshet och förbättrar matchningen.
Regeringen återupprättar kunskapsskolan och utvecklar fler
yrkesinriktade utbildningar. Kopplingen mellan utbildning och
arbetsmarknaden ska utvecklas.

En offensiv närings- och jobbpolitik
Regeringen för en offensiv närings- och jobbpolitik. Företag måste
starta, stanna och växa i Sverige. Regeringen vill satsa på
entreprenörskap, ett utvecklingskraftigt innovationsklimat och på
forskning och utveckling.
Allt detta är underbyggt av en aktiv arbetsmarknadspolitik och en
ansvarsfull ekonomisk politik.

Arbetsmiljö
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Den psykosociala arbetsmiljön
Har inte undermenyer Förnyelse av arbetsmiljöpolitiken
Har inte undermenyer Arbetsskadeförsäkringen

Arbetsmiljön omfattar samtliga faktorer och förhållanden i arbetet, allt
ifrån teknik och fysiska faktorer till arbetsorganisatoriska och sociala
förhållanden samt faktorer som rör arbetets innehåll.
I arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för
arbetsgivare och andra skyddsansvariga att förebygga ohälsa och
olycksfall i arbetet samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Vidare
finns regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till
exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Närmare föreskrifter
om arbetsmiljön meddelas av Arbetsmiljöverket som också utöver
tillsyn över arbetsmiljölagens och föreskrifternas efterlevnad. Även
frågor om företagshälsovården som en resurs för arbetsmiljö- och
rehabiliteringsarbetet behandlas inom arbetsmiljöområdet.

Arbetet i EU
Arbetsmiljöfrågorna utgör en viktig del av den så kallade sociala
dimensionen av den gemensamma marknaden i EU. Det innebär bland
annat att principen är att en sämre arbetsmiljö inte får vara ett
konkurrensmedel på den gemensamma marknaden.
Arbetet i EU sker bland annat genom deltagande i beslutsförfarandet
för att få fram gemensamma regler i form av direktiv. Gemensamma
minimiregler om arbetsmiljö finns i EU:s så kallade ramdirektiv på

arbetsmiljöområdet och anslutande särdirektiv. Grundläggande hälsooch säkerhetskrav finns också i direktiv på produktområdet, till
exempel EU:s maskindirektiv.
Samarbetet inom EU sker vidare i en Rådgivande kommitté för
arbetsmiljöfrågor samt inom ramen för Europeiska arbetsmiljöbyrån,
som är placerad i Bilbao i Spanien. Kommittén samt styrelsen i
arbetsmiljöbyrån består av representanter för medlemsstaternas
regeringar och arbetsmarknadens parter på nationell nivå.

Ansvarigt departement
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Arbetsmarknadsdepartementet

Relaterat
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En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan
2010-2015, Skr. 2009/10:248
DS 2008:16 Arbetsmiljön och utanförskapet - en tankeram för
den framtida arbetsmiljöpolitiken

Externa länkar
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Arbetsmiljöforum
Arbetsmiljöverket
suntliv.nu
Prevent
Vinnova
Europeiska rådets sociala stadga
Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
(Dublininstitutet)
Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao
Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor i EU

Arbetsrätt

Andra lagar som är viktiga för arbetstagare och arbetsgivare är
semesterlagen (1977:480) och föräldraledighetslagen (1995:584).

	

 •	


Inom den kollektiva arbetsrätten är lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet, även kallad medbestämmandelagen
eller MBL, den centrala lagen. Här regleras bland annat
arbetstagarorganisationernas rätt till förhandling vid vissa
arbetsgivarbeslut.

Har inte undermenyer En enklare och tydligare semesterlag

Arbetsrätt omfattar de regler som rör förhållandet mellan arbetsgivare
och arbetstagare, den individuella arbetsrätten, och förhållandet mellan
arbetsgivare/arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer,
den kollektiva arbetsrätten.
De arbetsrättsliga lagarna är i regel tvingande till arbetstagarens fördel.
Det innebär att det inte är möjligt för en arbetsgivare och arbetstagare
att avtala om regler som medför att en arbetstagare får sämre
rättigheter än vad som gäller enligt lagen.
Karaktäristiskt för den svenska arbetsmarknaden och den svenska
modellen är att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare till
stor del styrs av kollektivavtal. I dessa avtal finns ofta regler som
kompletterar och avviker från vad som gäller enligt lag. Det är därför
viktigt för en arbetstagare som vill veta vilka regler som gäller för
hans eller hennes anställning att även ta reda på om ett kollektivavtal
gäller på arbetsplatsen.
Den viktigaste lagen inom den individuella arbetsrätten är lagen
(1982:80) om anställningsskydd, även kallad anställningsskyddslagen
eller LAS. I anställningsskyddslagen regleras hur anställningar får
ingås och avslutas. Där finns bland annat bestämmelserna om att
tillsvidareanställning ska vara huvudregel men att anställning för viss
tid kan överenskommas i vissa fall. I lagen finns också regler om att
det krävs saklig grund för att avsluta en tillsvidareanställning.

Lagen innehåller också regler som innebär att en arbetsgivare måste
förhandla med en arbetstagares fackliga organisation före vissa beslut,
t.ex. inför viktigare förändringar av verksamheten.
Förtroendemannalagen, eller lagen (1974:358) om facklig
förtroendemans ställning på arbetsplatsen, är också en del av den
kollektiva arbetsrätten. Förtroendemannalagen innehåller bland annat
regler om fackliga förtroendemäns ställning och om rätten att bedriva
facklig verksamhet på enskilda arbetsplatser.
Även lagarna om skydd mot diskriminering har stor betydelse för
arbetslivet, för dessa lagar ansvarar dock Integrations- och
jämställdhetsdepartementet.
I många fall löses tvister som rör förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare i Arbetsdomstolen som är en specialdomstol för
arbetsrättsliga tvister. Förutom rättegångsbalken som reglerar
processer i alla domstolar finns i lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister vissa speciella regler som gäller sådana tvister.

Viktiga arbetsrättsliga lagar

Lönebildning

Lagen (1982:80) om anställningsskydd - LAS
Semesterlagen (1977:480)
Föräldraledighetslagen (1995:584)
Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet - MBL
Lagen (1974:358)om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister

Formerna för lönebildningen är i första hand en fråga för
arbetsmarknadens parter. Som stöd för parternas arbete finns ett
regelverk inom vilket parterna kan agera vid avtalsförhandlingar och
konflikt.
Bland annat tillhandahåller staten parterna medlare vid arbetstvister.
Regelverket syftar till att främja en lönebildning i samhällsekonomisk
balans.

Arbetet i EU
Inom EU pågår sedan många år ett aktivt arbete på arbetsrättens
område. Många EU-direktiv har påverkat den svenska arbetsrättsliga
lagstiftningen, t.ex. mammaledighet, arbetstagares skydd vid
överlåtelse av företag och utstationering.
De europeiska arbetsmarknadsorganisationerna har också möjlighet att
inom ramen för den så kallade sociala dialogen sluta avtal på
europeisk nivå som rådet kan besluta om att genomföra genom ett
direktiv. Ett sådant direktiv ska sedan genomföras i alla EU:s
medlemsstater. Sådana avtal har bland annat träffats när det gäller
visstids- och deltidsarbete och föräldraledighet.
Även EU-domstolens domar påverkar den svenska lagstiftningen. Den
så kallade Laval-domen, C-341/05, är ett exempel på det.
För närvarande är mammaledighetsdirektivet under översyn och
omförhandling. Arbetsmarknadens parter på europanivå har nyligen
ändrat det tidigare direktivet om föräldraledighet. Även detta avtal
kommer att genomföras genom ett direktiv.

Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet bildades år 2000 och har i uppgift att medla i
arbetstvister och att verka för en väl fungerande lönebildning.
Medlingsinstitutet är dessutom statistikansvarig myndighet för den
officiella lönestatistiken.

Lagar
I lagen om medbestämmande i arbetslivet finns regler om
stridsåtgärder, tvister och statlig medling.
I förordningen med instruktion för Arbetsdomstolen och förordningen
med instruktion för Medlingsinstitutet finns instruktioner för
respektive myndighet.
I diskrimineringslagen finns förbud mot lönediskriminering.

Externa länkar
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Medlingsinstitutets webbplats
Lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
Förordning (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen
Förordning (2007:912) med instruktion för Medlingsinstitutet
Diskrimineringslagen (2008:567)

Arbetsmarknadsdepartementets
myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till
Arbetsmarknadsdepartementet hör 12 myndigheter, varav en domstol.

	

 •	

 Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva
arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00

	

 •	

 Arbetsmiljöverket, AV
AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa
och olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra
arbetsmiljön så att alla får en bra och utvecklande arbetsplats.
AV skriver regler/föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för
officiell statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige
(ISA-statistiken). Till verket hör tio Arbetsmiljöinspektioner
som kontrollerar att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen
följs på landets arbetsplatser.
112 79 Stockholm Telefon 08-730 90 00

	

 •	

 Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten
Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av
före detta Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20
länsarbetsnämnder.
113 99 Stockholm
Telefon 08-508 801 00

	

 •	

 Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
DO utreder anmälningar om diskriminering och trakasserier
samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor arbetar
för att förebygga diskriminering.
Box 3686, 103 59 Stockholm
Telefon 08-120 20 700

	

 •	

 ILO-kommittén
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan
för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO-kommittén är
regeringens beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid
utarbetandet och godkännandet av nya konventioner samt
tillämpningen av de ILO-konventioner som Sverige ratificerat.
ILO-kommittén nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

	

 •	

 Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen, IAF
IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar
Arbetsförmedlingen i dess uppgifter inom
arbetslöshetsförsäkringen, företräder staten i juridiska frågor
som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt handlägger ärenden
om arbetslöshetsersättning för personer som söker jobb inom
EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm
Telefon 0150-48 70 00

	

 •	

 Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering, IFAU
IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och
genomföra: utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade
åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt och
utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom
utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefon 018-471 70 70

	

 •	

 Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i
uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning.
Myndigheten är också statistikansvarig för den officiella
svenska lönestatistiken.
Box 1236, 111 82 Stockholm
Telefon 08-545 292 40

	

 •	

 Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om
tillstånd enligt lagen om styrelserepresentation för de
privatanställda (1987:1245) och om undantag enligt samma
lag.
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

	

 •	

 Nämnden mot diskriminering
Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor
om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara
Diskrimineringsombudsmannen och centrala
arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos
nämnden.
Box 2066, 103 12 Stockholm
Telefon 08-561 666 68

	

 •	

 Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige, Svenska ESF-rådet
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska
socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är
EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler
och bättre arbeten. Svenska ESF-rådet ansvarar även för
Europeiska integrationsfondens program.
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM Telefon 020-33 33 90

	

 •	

 Statens nämnd för arbetstagares
uppfinningar
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att
avge utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares
uppfinningar (1949:345).
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

Näringsliv, handel och regional tillväxt
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Handelspolitik
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Konsumentpolitik
Näringslivsutveckling
Företag med statligt ägande
Regional tillväxtpolitik
Turism
Spelmarknaden

Ansvarigt departement
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Utrikesdepartementet
Justitiedepartementet
Näringsdepartementet
Finansdepartementet

Handel ingår i område 653
Konsumentpolitik ingår i område 645
Turism ngår i område 643
Spelmarknaden ingår i område 794
Transporter ingår i område 656
Energi ingår i område 644
It-politik ingår i områdena 62, 651, 654
Annie Lööf Näringsminister område 658
Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister område 656
Anna-Karin Hatt It- och energiminister områden 62, 651, 654

Annie Lööf
Näringsminister
Näringsdepartementet
"Det är fler och växande företag som utgör grunden för våra jobb, vår
tillväxt och vår välfärd. Därför ska Sverige ha ett företagsklimat i
världsklass.
Sverige ska vara ett land där företag kan verka och människor kan leva
ett gott liv oavsett var i landet man råkar befinna sig. Det handlar både
om livskvalitet och konkurrenskraft. Vår tillväxt är trots allt summan
av den tillväxt som skapas i landets alla delar!"

Myndigheter
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Bolagsverket
Konkurrensverket
Patent- och registreringsverket
Patentombudsnämnden
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtanalys
Tillväxtverket
Vinnova

Om Näringsdepartementet och
ansvarsområdena
Ansvarsområden
	

 •	

 Energipolitik
	

 •	

 It-politik
	

 •	

 Näringslivsutveckling
	

 •	

 Regional tillväxt
	

 •	

 Transporter och infrastruktur
	

 •	

 Turism

Näringsdepartementet
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Har inte undermenyer Ansvarsområden
Har inte undermenyer Budget
Har inte undermenyer Mål
Har inte undermenyer Organisation
Har inte undermenyer Enheter och sekretariat
Har inte undermenyer Arbetet i EU
Har inte undermenyer Kommittéer
Myndigheter
Har inte undermenyer Kalendarium
Nyhetsartiklar
Har inte undermenyer Synpunkter, idéer och frågor
Utredningar, förslag och remisser
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Annie Lööf Näringsminister
Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister

Näringsdepartementets ansvarsområden
	

 •	

 Energipolitik
Försörjningstrygghet, säker elöverföring, förnybar energi,
vindkraft, elcertifikat och effektivare energianvändning.

	

 •	

 It-politik
Infrastruktur och samordningsansvar för frågor om användning
av informationsteknik. Elektroniska kommunikationsnät och
tillhörande tjänster.

	

 •	

 Näringslivsutveckling
Företagsutveckling, småföretag, regelförbättring, patent- och
innovationsfrågor, kooperativt företagande, allmänna
tillväxtbetingelser för företag, konkurrensfrågor.

	

 •	

 Regional tillväxt
Regional utveckling och tillväxt i gles- och landsbygd, små och
medelstora städer och storstadsområden inkl. stödområden,
stöd till företag, regionala utvecklingsprogram och
tillväxtprogram, EU:s sammanhållningspolitik och
strukturfonder, dialog och samspel med regionala aktörer samt
territoriell utveckling inom EU.

	

 •	

 Transportpolitik och
infrastrukturfrågor

Infrastrukturfrågor och transportpolitik vad avser vägar,
järnvägar, sjöfart och luftfart.

	

 •	

 Turism
Turismnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med stor
betydelse för sysselsättningen i många regioner. Stat och näring
har en gemensam strategi för ökad tillväxt i den svenska reseoch turistindustrin.

Näringsdepartementets mål
Det övergripande målet är att Sverige ska bli världens bästa land att
bo, verka och driva företag i. Hållbarhet, jämställdhet och sund
konkurrens är
grundläggande perspektiv i departementets arbete.
Människor och företag i hela landet ska kunna växa och utvecklas av
egen kraft. Alla regioner kan och ska bidra till Sveriges hållbara
tillväxt.
Sverige ska ha en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för människor och företag i hela landet.
Sverige ska vara världens mest framgångsrika digitala samhälle.
Sveriges innovationsförmåga och entreprenörskraft ska leda till
framtidens jobb.
Sverige ska ha ett tryggt, hållbart och effektivt energisystem med
internationellt konkurrenskraftiga priser.

Näringsdepartementets myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till
Näringsdepartementet hör 22 myndigheter, varav fyra affärsverk och
en domstol.

	

 •	

 Bolagsverket
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya
företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot
årsredovisningar, registrerar företagsinteckningar och fattar
även beslut i likvidationer. Bolagsverket bildades den 1 juli
2004 och ingick tidigare i Patent- och registreringsverket, PRV.
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

	

 •	

 E-legitimationsnämnden
E-legitimationsnämnden har till uppgift att stödja och
samordna elektronisk identifiering och signering (elegitimationer) i den offentliga förvaltningens e-tjänster.
Nämnden bildades den 1 januari 2011.

	

 •	

 Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och
egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska
apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett
sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och
telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se

	

 •	

 Energimarknadsinspektionen
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar
tillsyn över naturgasmarknaden m.m.
Box 155, 631 03 Eskilstuna
Telefon 016-16 27 00
E-post: registrator@ei.se

	

 •	

 Konkurrensverket, KKV
Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv
konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för
konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta
för det allmänna och marknadens aktörer. Konkurrensverket
arbetar med lagtillämpning och tillsyn, förbättringsåtgärder,
kunskap, forskning, internationellt arbete och samverkan inom
sina områden.
103 85 Stockholm
Telefon 08-700 16 00
E-post: konkurrensverket@kkv.se

	

 •	

 Oljekrisnämnden
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som
handlägger vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen
(1975:197).
Nämnden nås genom:
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
registrator[@]enterprise.ministry.se

	

 •	

 Patent- och registreringsverket, PRV
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken,
personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00
E-post: prv@prv.se

	

 •	

 Patentombudsnämnden
Myndigheten hanterar auktorisation och tillsyn för
patentombud. Bolagsverket är kanslifunktion till
Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande
administration och för att hålla registret över patentombuden.
Box 46
851 02 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

	

 •	

 Post- och telestyrelsen, PTS
PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har
som mål att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva,
prisvärda och säkra kommunikationstjänster.
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM Telefon 08-678 55 00
E-post: pts@pts.se

	

 •	

 Statens energimyndighet
Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för
att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning
och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten
bedriver forskningsfinansiering för att effektivisera
användningen av energi samt för att främja ny energiteknik och
ny energiproduktion. Energimyndigheten ansvarar även för
betydande delar av elcertifikatsystemet.
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00
E-post: regististrator[@]energimyndigheten.se

	

 •	

 Statens väg- och
transportforskningsinstitut, VTI
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till
huvuduppgift att bedriva forskning och utveckling som avser
infrastruktur, trafik och transporter. I institutets forsknings- och
utvecklingsarbete ingår analyser av transportsektorns effekter
på miljön och energiförbrukningen. VTI har också ett stort
internationellt samarbete.
581 95 Linköping Telefon 013-20 40 00 E-post: vti@vti.se

	

 •	

 Sveriges geologiska undersökning,
SGU, inkl.Bergsstaten
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund,
jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för
geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste
uppgifter att möta efterfrågan på geologisk information från
samhället.
Box 670, 751 28 UppsalaTelefon 018-17 90 00
E-post: sgu@sgu.se

	

 •	

 Tillväxtanalys
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden
som har störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är
att stärka den svenska konkurrenskraften och att skapa
förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla
delar av landet. Myndigheten arbetar med utvärderingar,
analyser och statistik i ett brett svenskt och internationellt
perspektiv.
Studentplan 3, 831 40 ÖstersundTelefon 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se

	

 •	

 Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett
hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.
I Tillväxtverket ingår verksamhet som tidigare har funnits inom
Nutek och Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag
kring kommersiell och offentlig service.
Box 4044, 102 61 Stockholm Telefon 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se

	

 •	

 Trafikanalys
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för
frågor inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för
att utvärdera åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter
inom transportområdet. Trafikanalys ansvarar också för
resvane- och transportundersökningar samt för den officiella
statistiken inom området transporter och kommunikation.
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm
Telefon 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se

	

 •	

 Trafikverket
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för
väg, järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift
och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.
Trafikverket ska med utgångspunkt i ett
samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett
samhällsekonomiskt effektivt, internationellt
konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.
781 89 Borlänge
Telefon 0771-921 921

	

 •	

 Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög
kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg,
luftfart, sjöfart och väg. De har det samlade ansvaret för att ta
fram regler och se till att myndigheter, företag, organisationer
och medborgare följer dem. Transportstyrelsen finns på elva

orter i landet och huvudkontoret är placerat i Norrköping.
601 73 Norrköping
Telefon 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se

	

 •	

 Verket för innovationssystem, Vinnova
Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom
utveckling av effektiva svenska innovationssystem inom
verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och
arbetsliv samt genom finansiering av behovsmotiverad
forskning.
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00
E-post: VINNOVA@VINNOVA.se

Externa länkar
•	

Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Peter Norman
Finansmarknadsminister
Finansdepartementet
"Tillsammans med företrädare för marknaden ska regeringen lägga
grunden för framtidens finansmarknad. Vi vill öka samhällsnyttan,
men också förtroendet hos allmänheten och kunderna. Regeringen har
också till uppgift att se till att staten är en ansvarstagande och
professionell företagsägare. Förutom att få avkastning för
skattebetalarnas pengar, handlar det om att driva frågor kring socialt
ansvarstagande och hållbar utveckling. Men i princip anser regeringen
att staten inte ska äga företag som verkar på marknader där
konkurrensen fungerar och det inte heller finns något samhällsuppdrag
som motiverar ett statligt ägande."

Ansvarsområden
Finansmarknadsminister Peter Norman har följande ansvarsområden:
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Finansmarknad
Kommuner och landsting
Spelfrågor

	

 •	

 Företag med statligt ägande
Företag med statligt ägande	

 Ingår i område 658
Kommuner och landsting 	

 Ingår i område 6520-6524
Spelfrågor	

 	

	

Ingår i område 794

Företag med statligt ägande
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Har inte undermenyer Staten som företagsägare
Har inte undermenyer Minskat statligt ägande
Nordea
Har inte undermenyer Statligt ägda företag
Finansiell information
Upphandling av finansiella rådgivare
Har inte undermenyer Pågående utredningar
Har inte undermenyer Enheten för statligt ägande
Har inte undermenyer Riktlinjer, skrifter m.m
Har inte undermenyer Verksamhetsberättelser

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Peter Norman Finansmarknadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Finansdepartementet

Staten som företagsägare
Staten är med sina ca 60 hel- eller delägda företag Sveriges största
företagsägare. Tre av dessa är börsnoterade. Företagen representerar
stora värden och ägs ytterst gemensamt av svenska folket. Staten har
ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.
	

 •	

 Staten som företagsägare
	

 •	

 Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande 2010

Minskat statligt ägande
Regeringen anser att det statliga ägandet av företag ska minska.
Statens uppgift är att ge näringslivet goda förutsättningar, sätta upp
lagar och regler och se till att de följs, inte att äga och driva företag.
Därför bör staten i princip inte äga bolag som verkar på kommersiella
marknader med fungerande konkurrens - om inte bolaget har ett
särskilt samhällsuppdrag som är svårt att klara av på annat sätt.
	

 •	

 Minskat statligt ägande
	

 •	

 Staten minskar sitt ägande i Nordea

Statligt ägda företag
Staten är med sina ca 60 hel- eller delägda företag Sveriges största
företagsägare. Tre företag är börsnoterade. Den statliga
företagsportföljen värderas till ca 600 miljarder kronor. År 2010
omsatte de statligt ägda företagen 373 miljarder kronor och resultatet
efter skatt uppgick till 55,6 miljarder kronor. För verksamhetsåret 2010
uppgick statens andel av utdelningarna till drygt 38 miljarder kronor.
	

 •	


Finansdepartementet har det övergripande ansvaret för frågor
som gäller statens företagsägande och en enhetlig ägarpolitik.
För företag med statligt ägande ansvarar Finansdepartementet,
Justitiedepartementet, Kulturdepartementet,
Miljödepartementet, Näringsdepartementet,
Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och
Utrikesdepartementet.

	

 •	

 FINANSDEPARTEMENTET
	

 •	

 AB Göta kanalbolag
Organisationsnummer: 556197-7587 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Aktiebolaget Svensk Exportkredit
(SEK)
Organisationsnummer: 556084-0315 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Akademiska Hus Aktiebolag
Organisationsnummer: 556459-9156 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Aktiebolaget Bostadsgaranti
Organisationsnummer: 556071-9048 Ägarandel: 50%

	

 •	

 Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Organisationsnummer: 556089-5814 Ägarandel: 52%

	

 •	

 Arbetslivsresurs AR AB (publ)
Organisationsnummer: 556448-5638 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Ersättningsmark i Sverige AB
Organisationsnummer: 556820-8499 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Fouriertransform Aktiebolag
Organisationsnummer: 556771-5700 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Green Cargo AB
Organisationsnummer: 556119-6436 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Infranord AB
Organisationsnummer: 556793-3089 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Jernhusen AB
Organisationsnummer: 556584-2027 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Lernia AB
Organisationsnummer: 556465-9414 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(LKAB)
Organisationsnummer: 556001-5835 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Metria
Organisationsnummer: 556799-2242 Ägarandel:

	

 •	

 Nordea Bank AB
Organisationsnummer: 516406-0120 Ägarandel: 13,5%

	

 •	

 Posten Norden AB
Organisationsnummer: 556771-2640 Ägarandel: 60,7%

	

 •	

 Preaktio AB
Organisationsnummer: 556511-7990 Ägarandel: 100%

	

 •	

 RISE Research Institutes of Sweden
Holding AB
Organisationsnummer: 556179-8520 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Samhall Aktiebolag
Organisationsnummer: 556448-1397 Ägarandel: 100%

	

 •	

 SAS AB
Organisationsnummer: 556606-8499 Ägarandel: 21,4%

	

 •	

 SJ AB

	

 •	

 Teracom AB

Organisationsnummer: 556196-1599 Ägarandel: 100%

	

 •	

 SOS Alarm Sverige AB

Organisationsnummer: 556441-5098 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Vasallen AB

Organisationsnummer: 556159-5819 Ägarandel: 50%

	

 •	

 Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Organisationsnummer: 556475-4793 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Vattenfall Aktiebolag

Organisationsnummer: 556537-5945 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Sveaskog AB

Organisationsnummer: 556036-2138 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Vectura Consulting AB

Organisationsnummer: 556558-0031 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Svenska rymdaktiebolaget

Organisationsnummer: 556767-9849 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Zenit Shipping Aktiebolag

Organisationsnummer: 556166-5836 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Svenska Skeppshypotekskassan AB
Organisationsnummer: 262000-1046 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Svenska spel
Organisationsnummer: 556460-1812 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)
Organisationsnummer: 556253-7513 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Svevia AB (publ)
Organisationsnummer: 556768-9848 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Swedavia AB
Organisationsnummer: 556797-0818 Ägarandel: 100%

	

 •	

 TeliaSonera Aktiebolag
Organisationsnummer: 556103-4249Ägarandel: 37,3%

Organisationsnummer: 556031-2919 Ägarandel: 100%
	


	

 •	

 NÄRINGSDEPARTEMENTET
	

 •	

 ALMI Företagspartner AB
Organisationsnummer: 556481-6204 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Arlandabanan Infrastructure
Aktiebolag
Organisationsnummer: 556481-2385 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Botniabanan AB (publ)
Organisationsnummer: 556558-1971 Ägarandel: 91%

	

 •	

 Inlandsinnovation AB
Organisationsnummer: 556819-2263 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Innovationsbron AB
Organisationsnummer: 556667-8412 Ägarandel: 83,7%

	

 •	

 Norrland Center AB
Organisationsnummer: 556098-5979
Ägarandel: 33,3%

	

 •	

 Svensk-Danska Broförbindelsen
SVEDAB AB
Organisationsnummer: 556432-9083 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Swedish National Road Consulting
Aktiebolag
Organisationsnummer: 556224-1652 Ägarandel: 100%

	

 •	

 V.S. Visit Sweden AB
Organisationsnummer: 556500-7621 Ägarandel: 50%

•	

 UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
	

 •	

 Bolaget för den europeiska
spallationskällan
	


Organisationsnummer: 556792-4096 Ägarandel: 100%

	

 •	

 MILJÖDEPARTEMENTET
	

 •	

 Svenska Miljöstyrningsrådet AB
Organisationsnummer: 556514-0794 Ägarandel: 85%

	

 •	

 SOCIALDEPARTEMENTET
	

 •	

 Apotekens Service AB
Organisationsnummer: 556763-4778 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Apoteket
Organisationsnummer: 556138-6532 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Apotek Produktion & Laboratorier AB
Organisationsnummer: 556758-1805 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Apoteksgruppen
Organisationsnummer: 556481-5966 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Statens Bostadsomvandling AB
Organisationsnummer: 556329-2977 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Swedesurvey
Organisationsnummer: 556469-2530 Ägarandel: 100%

	

 •	

 JUSTITIEDEPARTEMENTET
	

 •	

 Miljömärkning Sverige AB
Organisationsnummer: 556549-4191 Ägarandel: 10%

	

 •	

 Systembolaget
Organisationsnummer: 556059-9473 Ägarandel: 100%

	

 •	

 KULTURDEPARTEMENTET
	

 •	

 Dramaten
Organisationsnummer: 556190-4201 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Operan
Organisationsnummer: 556190-3294 Ägarandel: 100%

	

 •	

 Voksenåsen
Organisationsnummer: 934792785 Ägarandel: 100%

	

 •	

 UTRIKESDEPARTEMENTET
	

 •	

 A/O Dom Shvetsii
Organisationsnummer: P 4401.16.4 Ägarandel: 36%

	

 •	

 Swedfund
Organisationsnummer: 556436-2084 Ägarandel: 100%

* Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket
Webbkarta Webbkarta, översikt, sitemap - Arbetsmiljöverket
Från Internet 3 april 2011
* Arbetsförmedlingen
För arbetssökande - Arbetsförmedlingen
Webbkarta Webbkarta - Arbetsförmedlingen
Från Internet 3 april 2011
* Sven Wimnell 27 februari 2010:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om
arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåll
Sid
2 	

LO, LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE
22	

TCO. Tjänstemännens Centralorganisation.
36	

SACO, Sveriges akademikers central-organisation.
60 	

 SN. Svenskt Näringsliv.
82	

Företagarna.
89	

Statistisk årsbok för Sverige 2010.
	

Statistik om arbetsmarknad och näringsverksamhet.
92	

Arbetsförmedlingen 26 februari 2010
* Inspektionen

(IAF)

för arbetslöshetsförsäkringen

Startsida
Från Internet 3 april 2011

* Institutet

för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering (IFAU) IFAU
Från Internet 3 april 2011
* Svenska ESF-rådet Start - esf.se
Webbplatskarta Webbplatskarta - esf.se
Från Internet 3 april 2011
* Invest Sweden
Invest Sweden - Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Från Internet 3 april 2011
* Tillväxtanalys Startsida | Tillväxtanalys
Webbkarta http://www.tillvaxtanalys.se/sv/sitemap.html
Från Internet 3 april 2011
* Tillväxtverket Tillväxtverket - Tillväxtverket
Webbkarta Karta över webbplatsen - Tillväxtverket
Från Internet 3 april 2011
* Vinnova.

Forskning och innovation för
hållbar tillväxt. Välkommen till VINNOVA - Vinnova
Webbplatskarta Webbplatskarta - Vinnova Fr Internet 3 april 2011

* Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva
arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00
* ILO-kommittén
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för
sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO-kommittén är regeringens
beredningsorgan i ILO-frågor, bl.a. vid utarbetandet och godkännandet
av nya konventioner samt tillämpningen av de ILO-konventioner som
Sverige ratificerat.
ILO-kommittén nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
* Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i
uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är
också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken.
Box 1236, 111 82 Stockholm
Telefon 08-545 292 40
* Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd
enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
(1987:1245) och om undantag enligt samma lag.
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid
omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.

* Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge
utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar
(1949:345).
Nämnden nås genom: Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00

* Stiftelsen Statshälsan
Stiftelsen Statshälsans ändamål att främja god arbetsmiljö och
motverka ohälsa för de arbetstagare i staten för vilka centrala ramavtal
tecknas eller brukar tecknas mellan Arbetsgivarverket och de centrala
fackföreningarna.

* Bolagsverket
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och
registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar,
registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer.
Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och
registreringsverket, PRV.
851 81 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
* Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden
prövar också vissa beslut som rör totalförsvarspliktiga och utbildning i
skydd mot olyckor.
* Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens
ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn
som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller

* Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder svenska
medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan. Stipendierna
utgår för studier och forskning i japanologi eller japanskt samhällsliv.
* Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga
myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra
arbetsgivare med anknytning till det statliga området.
* Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande,
avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt
anställda i högre befattningar.
* Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden
prövar också vissa beslut som rör totalförsvarspliktiga och utbildning i
skydd mot olyckor.

Ganska nya:
* Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering
och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor
arbetar för att förebygga diskriminering.
Box 3686, 103 59 Stockholm Telefon 08-120 20 700
* Nämnden mot diskriminering
Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om
vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara
Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer
som kan initiera ett ärende hos nämnden.
Box 2066, 103 12 StockholmTelefon 08-561 666 68

659 Marknadsförings- och
reklamverksamheter od.
SW . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
Libris/SAB:
Qbl 	

 Försäljningsorganisation. Marknadsföring
Qbm 	

Reklam och PR (public relations)
(DC, DK 659)
Marknadsföring och reklam använder sig av påverkansmöjligheter
som finns med verksamheterna i områdena 7-9.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt
661 Kemikalier
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen
663 Drycker, njutningsmedel
664 Livsmedel
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong
667 Färger
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror
672 Enkla metallvaror av järn o stål
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn
674 Trävaror
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror
677 Garn, tråd, textilier
678 Plast- och gummivaror
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror
68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik
682 Maskiner
683 Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet och för el
684 Möbler o d
685 Skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, leksaker o d
689 Transportmedel
SW 66/68 Tillverkning av varor.

Libris/SAB:
P 	

 Teknik, industri och kommunikationer
	

Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) 	

Tekniklexikon
P:b 	

 Teknisk forskning och tekniska institutioner
P:d 	

 Teknisk teori och filosofi
P:k 	

 Allmän teknikhistoria (Undergrupper se 62)
P:oa 	

Allmänt: sociologiska aspekter
P.0 	

 Allmänt särskilda aspekter,amatör- o hobbyverksamhet
Pa 	

 Teknisk fysik
Paa 	

 Teknisk akustik
Pab 	

 Teknisk optik
Pac 	

 Teknisk värmelära )
Pb 	

 Maskinteknik
Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (17 476) (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner
Pc:oe Allmänt: lagstiftning
Pc.0 	

Alllmänt: särskilda aspekter
Pca 	

 Elektrisk kraftproduktion
Pcb 	

 Elektrisk kraftöverföring och distribution
Pcc 	

 Elektriska maskiner
Pcf 	

 Elektrisk ljusteknik
Pcg 	

 Elektrisk värmeteknik
Pch 	

 Teknisk elektrokemi
Pci 	

 Elektronik
Pcj 	

 Radio- och teleteknik
Pd 	

 Bergsbruk
Pe 	

 Metallbearbetning och metallindustri
Pf 	

 Stenindustri

Pg 	

 Glas, keramik, porslin
Ph	

 Träteknik och träindustri
Pi 	

 Pappersindustri
Pj 	

 Textil- och beklädnadsindustri
Pk 	

 Läder- och pälsvaruindustri
Pl 	

 Övriga produkter
Pm 	

 Kemisk teknik och kemisk industri
Pn 	

 Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 78)
Pna 	

 Fotografi
Pnb 	

 Filmteknik, TV- och videofotografering
Pnd 	

 Vetenskaplig och teknisk fotografi
Pni 	

 Fotokonst
Pny 	

 Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering
Pnz 	

 Särskilda fotografer
Po 	

 Tryckeri och bokbinderi
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
	

(tillv.till 69, drift till 644)
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt 	

 Transportväsen
Ps 	

 Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt 	

 Patentbeskrivningar
Pu 	

 Datorer o databehandling (44 517)(användning datorer till 651)
(DC, DK 66-68 och delar av 62 som gäller varutillverkning)

66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

69 Tillverkning/ byggande av byggnader och
anläggningar
SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
690 Allmänt.
691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68).
692 Byggnadsdelar.
693 Murning, betonggjutning o d.
694 Byggnadsträarbeten.
695 Olika slags byggnader och anläggningar.
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d.
697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d.
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d.
699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner. 	

 	

	

Isoleringsarbeten.
	

Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.

Libris/SAB:
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
	

(tillv.till 69, drift till 644) Pp.01Materiallära
Pp.02	

Mätteknik och mätinstrument
Pp.03	

Maskiner och redskap
Pp.05	

Industri
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner

Pp:oe	

Byggnadslagstiftning
Pp.0 	

Allmänt: särskilda aspekter
Ppa 	

 Byggnadsteknik
Ppb 	

 Byggnadsproduktion: husbyggnad
Ppba Projektering, produktion
Ppbb Byggnadsdelar
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål
Ppc 	

 Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad
Ppca 	

Väg- och gatubyggnad
Ppcb 	

Järnvägsbyggnad
Ppcc 	

Tunnelbyggnad
Ppcd 	

Brobyggnad
Ppce 	

Flygplatsbyggnad
Ppcf	

 Vattenbyggnad
Ppcg 	

Vattenkraftbyggnader
Ppch 	

Torrläggning och bevattning
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
	

(Drift till 644)
Ppda 	

Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb 	

Renhållning och avfallshantering
Ppdd 	

Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
(DC, DK 69 och delar av 62 som gäller byggande.)
Drift av delar om el, vvs och hygien o d kan ingå i 644.

Regeringen verksamheter
februari 2012
i verksamhetsområde 7-9.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkliga verksamheter. Litteraturhistoria. Skönlitteratur.
9. Journalistik m m. Geografi. Biografi. Historia.
enligt
Sven Wimnell 10 februari 2012 + 24 feb:
Alliansregeringens verksamheter
i februari 2012 och en
socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Innehåll:
Sida
område
447	

451	

452	

467	


7	

 	

70 	

	

 	

	

 	


Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
Allmänt om konst och kultur.
Kulturministern.
Kulturdepartementet.

465	

466	

467	

471	

484	

487	


71 	

	

 	

	

 	

	

 	

72 	

	

 	


Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
Miljöministern.
Miljödepartementet.
Plan- och byggministern. Bostadsministern.
Formgivning av byggnader och anläggningar, 	

arkitektur.
Arkitekturministern.

489	

490	

494	

494	

495	

495	

497	

497	


73 	

 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
	

 	

Museiministern.
74 	

 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
	

 	

Designministern.
75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto.
	

 	

Bildkonstministern.
78 	

 Musik ( konserter o d 792).
	

 	

Musikministern.

499	

 79 	

 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och
	

 verksamheter. Sport.
500	

501	

501	

507	

507	


7911-7913 	

Seder och bruk .
7914-7919 	

Film, radio, TV, offentliga fester mm.
	

 	

Film-, radio- och TV- ministern.
792 	

 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
	

 	

Teaterministern.

510	

 793 	

 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
511	

 794 	

 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips.
511	

 	

 	

Spelministern.
513	

515	

516	

517	

518	

535	

538	

540	

552	

556	

557	

560	

575	

576	

577	

578	

578	


795	

 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 	

Sociologi. Socialvård.
	

 	

Socialministern.
	

 	

Barn- och äldreministern.
	

 	

Socialdepartementet.
	

 	

Biståndsministern.
7952-7956 	

Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
	

 	

Polis-, brotts- och kriminalvårdsministern.
	

 	

Jämställdhetsministern.
7957 	

Undervisning o d.
	

 	

Undervisningsministern.
	

 	

Undervisningsdepartementet.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
	

 	

Integrationsministern.
	

 	

Migrationsministern.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d.
	

 	

Föreningsministern.

581	

582	

584	

584	

587	

589	

591	

	

	

	


796-	

 799 Sport, idrott o d.
	

 	

Idrottsministern.
8 	

 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
	

 	

Språk- och litteraturministern
80 	

 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 	

 82-89.
81 	

 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 	

 82-89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 	

 Engelsk skönlitteratur o d.
83 	

 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur.
84 	

 Fransk skönlitteratur o d.

	

	

	

	

	

594	

595	

596	

602	


85 	

86 	

87 	

88 	

89 	


Italiensk skönlitteratur o d.
Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
Skönlitteratur på orientaliska och övriga språk o d.

9 	

 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90 	

 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
	

 	

Pressministern.
91 	

 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar
	

 93-99.
603	

 92 	

 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
604	

 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
608	

 93 	

 Allmänt om allmän historia. Världs- och
	

 forntidshistoria.
	

94 	

 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i
	

 Europa.
	

95 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
	

96 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
	

97 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och
	

 Mellanamerika.
	

98 	

 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
	

99 	

 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden

7 Formgivning av fysiska och
sociala miljöer.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792)

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
. 7911-7913 Seder och bruk.
. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård..
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
796/799 Sport, idrott o d.

Det gemensamma för verksamheterna 70-99 är, att de har som avsikt
att påverka psyken, eget eller andras.
Avdelningarna 71-78 gäller konstnärliga verksamheter, som har till
uppgift att påverka människors psyken så att de får estetiska upplevelser eller tillförs kunskaper eller värderingar o d. Avdelningarna 73-78
gäller formgivning av föremål, bilder och musik o d.
Man bör observera, att verksamheterna i 71 och 72, som gäller formgivning av landskap och städer o d och byggnader och anläggningar
som självklar förutsättning har uppgifterna att tillfredsställa materiella
och praktiska önskemål utöver uppgifterna att tillförliga konstnärliga
värden. I verksamheterna 71 och 72 gäller det att tillfredsställa
praktiska krav på ett ekonomiskt bra sätt samtidigt som formgivningen
skall tillfredsställa önskemål om estetiska värden på ett sätt som är
lämpligt i ett demokratiskt samhälle, dvs på ett sätt som stämmer med
jämlikhetssträvanden i ett sådant samhälle. Själva byggandet av hus
och anläggningar ingår i avdelning 69.
Teaterverksamheter och liknande verksamheter innebär konstnärliga
verksamheter av annat slag. De ingår tillsammans med sällskapsnöjen
och lekar i 791-794.
Sport och idrott o d ingår i 796-799 och har bl a till uppgift att påverka
den egna tillfredsställelsen, och ger för åskådare upplevelser som av
teater o d.
Avdelning 795 gäller sociala verksamheter. Här bl a verksamheter
rörande rasism och främlingsfientlighet, hänsyn till handikappade,
barn, kvinnor, äldre mm , men här ingår också sociala verksamheter
som socialvård, polisverksamhet, kriminalvård och undervisning. En

del vardagliga beteenden ingår i 791-794.
Avdelningarna 81-99 gäller språkliga och skrivande verksamheter,
som ju har till syfte att påverka psyken.
Religiösa verksamheter som finns i avdelning 2 är också påverkande
kulturella verksamheter, men har fått egen plats i avd. 2.
Alla kulturella verksamheter påverkar människornas psyken och
människornas kunskaper, visioner, värderingar, ideologier, logik och
moral och viljor, och påverkar därmed bl a de politiska styrningarna.

Verksamheter om de fysiska och sociala
miljöerna ingår i område 7.
70/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik.
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och sociala
miljöer. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer . 72 Formgivning av byggnader, anläggningar. 73 Skulptur, museer, utställningar.
74 Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri . 76 Grafisk
konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 78 Musik.
79 Formgivning av sociala miljöer. Seder och bruk, nöjen, spel,
sociala miljöer och verksamheter, sport.
791 Seder och bruk, film,TV,radio, offentliga fester mm. 792 Teater.
793 Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel. 795 Sociala miljöer, sociala relationer o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård,
undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.
Verksamheterna i avd 6 gäller ekonomiska / teknologiska verksamheter till praktisk, kroppslig nytta. T ex odlar man potatis i avd 63 för
att få potatis till föda och inte för att man tycker det är roligt att odla
potatis.
Verksamheterna 7-9 gäller vad man kan kalla kulturella verksamheter och det gemensamma för dem är att de påverkar psykena. Verksamheterna i avd 8 gäller språk och litterära verksamheter med tonvikt
på s k skönlitteratur. I avd 9 gäller det vad man kan kalla saklitterära
verksamheter. Gränsen mellan skönlitteratur och saklitteratur är inte
alltid helt klar.
Avd 70 gäller verksamheter som gäller alla eller ett flertal av verksamheterna 71-79.
Verksamheterna i 71-78 gäller formgivning av fysiska föremål av
olika storlekar och formgivning av bilder o d och ljud med hänsyn till

praktiska krav men också, och det är det väsentliga, med hänsyn till
påverkan på psyken. Det största föremålet är jordklotet och andra stora
föremål är städer o d. Påverkan kan vara av typen ”det är vackert”,
”det är fult”, ”det uttrycker maktförhållanden, klassförhållanden eller
andra förhållanden jag gillar / ogillar”.
Verksamheterna i avd 79 gäller människornas betenden ensamma
och sinsemellan. Verksamheterna bildar tillsammans vad man kan
kalla sociala miljöer. Talspråket är en viktig del av de mänskliga
relationerna. Språkliga verksamheter i avd 80 som gäller talspråk ingår
i de sociala miljöerna.
Verksamheterna i 79 behandlas av många vetenskaper med olika
namn, bl a etnologi, etnografi, folklivsforskning, folkminnesforskning,
folklore, kulturhistoria , socialantropologi och sociologi, och de delar
upp sina områden på olika sätt. Ämnena i 79 avser huvudsakligen
aktuella förhållanden i utvecklade kulturer, men ämnena i 7911 är
hämtade från de etnologiska / etnografiska vetenskaperna som mer
gäller förhållanden i äldre eller mindre utvecklade kulturer. Ämnena i
7911 är emellertid i stor utsträckning användbara även för aktuella
förhållanden i utvecklade länder.
Avd 7911 gäller vanliga beteenden under livet seder och bruk i den
enskildes liv o d. 791 för övrigt gäller offentliga evenemang, offentliga
nöjesverksamheter o d. Här ingår bl a, på 7914, film, radio och TV o d
som genom tal- och bildkommunikationen är delar av de sociala
miljöerna.
I 791 ingår dock ej teater o d, som finns på 792. 793 gäller nöjesverksamheter och lek o d i mer pivat miljö och 794 gäller spel av olika
slag. Sport och idrott o d är beteenden som gör att de hör hemma i 79
och finns på 796-799.
Avd 795 är organiserad som avd 72 om arkitektur, dvs formgivning
av byggnader och anläggningar.

I avd 72 står 72 1 för arkitekturverksamheter i allmänhet och i avd
795 står 795 1 för sociala relationer och verksamheter i allmänhet
( komplement till 791), med bl a socialvård och hjälpverksamhet o d.
Avd 72 2-72 4 gäller byggnader och fysiska miljöer från olika
tidsepoker, forntid, medeltid och nutid. 795 2-795 4 gäller sociala
miljöer med anknytning till dessa fysiska miljöer. 795 2 kan t ex gälla
sociala miljöer kring pyramiderna, idag eller under forntiden.
Avd 72 5-72 8 gäller byggnader av olika slag och tillhörande fysiska
miljöer. 795 5-795 8 gäller sociala miljöer i motsvarande fysiska
miljöer.
Exempel: 72 54 gäller industribyggnader, fabriker, verkstäder,
lantbruksbyggnader o d. 795 54 gäller sociala miljöer i dessa fysiska
miljöer. I 795 54 ingår ej verksamheter som ingår i de ekonomiska
verksamheterna. Ordergivning inom lantbruket som del av arbetsprocesserna ingår i 63 om lantbruk. Formgivning av industribyggnader
ingår i 72 54, tillverkning i industrier ingår i 66-68, sociala miljöer i
industrier ingår i 795 54.
På arbetsplatser av alla slag förekommer sociala relationer och
beteenden människor emellan, som ej direkt hör till de ekonomiska
veksamheterna, det är sociala miljöer, och det är intressant att få veta
något om dessa sociala miljöer. Det finns vanligen inga institutioner
som sysslar med sociala miljöer inom bara en ekonomisk verksamhet,
t ex jordbruket eller någon speciell industri. Däremot kan det komma
enstaka vetenskapliga rapporter om sociala miljöer i särskilda ekonomiska verksamheter.
Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs utvandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kunna
placeras på 795 54, men i biblioteken placeras den serien på avdelningen för svensk skönlitteratur.

Ett annat exempel: Formgivning av restaurangbyggnader och
restauranglokaler sker i 72 57. Restaurangverksamheterna finns på
641-642 och de sociala miljöerna med anknytning till restauranger
finns på 795 57.
Inom 795 placeras verksamheter som har social karaktär och inte
lämpligen kan ingå i de ekonomiska verksamheterna i 6.
Utbildningsverksamheter är sådana verksamheter och finns på 79
57. Där finns bl a högskolor och universitet på 79 578. Skolor med
stark tillhörighet till särskilda verksamheter kan placeras på den
särskilda verksamheten. Sjukvårdshögskolor kan placeras på 61,
jordbrukssko-lor på 63, tekniska högskolor på 62 etc.
Universiteten kan inte placeras ut lika enkelt, ska man placera ut
universitetens utbildningar måste man dela upp efter olika institutioner
och då kan man t ex placera naturvetenskapliga institutioner på avd 5.
Men gemensamma verksamheter för högskolor och universitet
placeras på 79 578. Sociala miljöer i utbildningsanstalter placeras på
79 579.
Forskningsverksamheter placeras tillsammans med högskolor och
universitet och på 79 5787 och för de verksamheterna gäller samma
placeringsproblem som för högskolorna. Medicinska forskningsrådet
kan placeras på 61, men forskningsrådet för socialvetenskap o d
sysslar med så många verksamhetsområden att det är svårt placera det
på någon speciell verksamhet.
Polis och kriminalvård o d är verksamheter som har placerats på 79
556. Sociala miljöer i boendet finns på 79 58 och sociala miljöer i
föreningar o d finns på 79 59.
Här har inte behandlats alla problem med placering av sociala
miljöer, men principerna har antytts.

70 Allmänt om konst och kultur.

Kultur, medier och idrott

SW 70 Allmänt om konst o kultur.
Libris/SAB:
Bf 	

 Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet
Bf- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Bfa	

 Allmän vetenskaplig verksamhet
Bfk 	

 Allmän kulturell verksamhet
I 	

 Konst, musik, teater och film (Del. Delar även på
	

72-78,7914,792)
Ia 	

 Konst: allmänt
Ia:bf	

 Konstinstitutioner
Ia:do	

Konstpsykologi
Ia:k 	

 Vetenskapshistoria
Ia:oa	

Konstsociologi
Iaa 	

 Konstteori och -estetik
Iab 	

 Stillära
Ib 	

 Konsthistoria
Ib:bf 	

Konsthistoriska organisationer och institutioner
Ib:k 	

 Vetenskapshistoria
Ib. 	

 Särskilda konsthistoriska perioder
Ib- 	

 Särskilda länder och områden
Ibh 	

 Otraditionella konstformer
Ibt 	

 Kyrklig konst
Ibu 	

 Folkkonst
Ibv 	

 Ikonografi
Ibz 	

 Särskilda konstnärer
Kt 	

 Allmän kulturhistoria (även till 70)
Kt. 	

 Särskilda historiska perioder
Kt- 	

 Särskilda länder och områden
(DC, DK 70. DK 7.01-7.09)
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Har inte undermenyer Aktuella satsningar
Kultur
Medier
Idrott

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Kulturdepartementet

Idrott ingår i område 796-799
Medier ingår i områdena 7914-7919 och 90

Lena Adelsohn Liljeroth
Kultur- och idrottsminister
Kulturdepartementet
"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar
också till högre ekonomisk tillväxt i samhället."

Ansvarsområden
	

 •	

 Kultur
Riksdagen beslutade 2009 om nya mål för kulturpolitiken.
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta
i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska
kulturpolitiken:
	

 •	


- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till
att utveckla sina skapande förmågor,
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas,
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan inom kulturområdet,
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

	

 •	

 Medier
Målet för regeringens mediepolitik är att stödja yttrandefrihet,
mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att
motverka skadliga inslag i massmedierna.

	

 •	

 Idrott
Målen för idrottspolitiken är att ge möjligheter för flickor och
pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja
en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse
byggd på ideellt engagemang samt att ge kvinnor och män
positiva upplevelser av idrott som underhållning.

Om Kulturdepartementet

Kulturdepartementets ansvarsområden

Ansvarsområden
	

 •	

 Kultur
	

 •	

 Medier
	

 •	

 Idrott

	

 •	

 Kultur
	

 •	

 Medier
	

 •	

 Idrott

Kulturdepartementet
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•	


Har inte undermenyer Ansvarsområden
Organisation
Budget
Har inte undermenyer Kommittéer och utredningar
Myndigheter och bolag, stiftelser m.fl.
Remisser
Har inte undermenyer Arbetet i EU
Har inte undermenyer Regelförenklingsarbetet
Har inte undermenyer Kalendarium
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister

Regleringsbrev för Kulturdepartementets myndigheter
	

 •	

 Statsliggaren (på ESV:s webbplats) - innehåller
myndigheternas regleringsbrev

Kultur
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•	


Aktuella satsningar
Budget 2012 inom kulturområdet
Barn- och ungdomskultur
Har inte undermenyer Bildkonst, arkitektur, form och design
Internationellt samarbete
Har inte undermenyer Kultur och hälsa
Kulturarv
Litteraturen, läsandet och språket
Har inte undermenyer Museer och utställningar
Har inte undermenyer Teater, dans och musik

Kulturpolitiska mål
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i
kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla
samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till
att utveckla sina skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
inom kulturområdet,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Medier
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•	


	

 •	


Aktuella satsningar
Budget 2012 för medieområdet
Radio och tv
Dagspress
Film
Har inte undermenyer Skydd för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan
Har inte undermenyer Internationellt samarbete

Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald,
massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka
skadliga inslag i massmedierna.

Idrott
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•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	


Aktuella satsningar
Har inte undermenyer Idrottslyftet
Har inte undermenyer Arbete mot dopning
Har inte undermenyer Barnidrott
Har inte undermenyer Elitsatsning
Har inte undermenyer Ordningsstörningar vid
idrottsarrangemang
Har inte undermenyer Internationellt samarbete inom
idrottsområdet
Har inte undermenyer Internationella idrottsevenemang

Statens stöd till idrotten
	

 •	


syftar till att stödja verksamhet som bidrar till att utveckla
barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och
idrott,
	

 •	

bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka
barns och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt
idrottande,
	

 •	

gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
	

 •	

bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed
främjar en god folkhälsa
	

 •	

syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män
lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,
	

 •	

främjar integration och god etik, och
	

 •	

motverkar aktivt dopning inom idrotten.
Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares
internationella konkurrenskraft.

Mål och syfte med statens stöd
I propositionen Statens stöd till idrotten (prop. 2008/09:126) föreslog
regeringen att de mål och syften med statens stöd till idrotten som
lades fast 1999 ska gälla också i fortsättningen. Målet för bidraget till
barn och ungdomar förtydligas så att det ska lämnas till verksamhet
som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Målen och syftena kompletteras
med att stöd även kan lämnas till verksamhet som stärker
idrottsutövares internationella konkurrenskraft.
Regeringen bedömde vidare att den nu gällande principiella
ansvarsfördelningen mellan staten och idrottsrörelsen bör ligga fast.
Staten anger de mål och syften som staten har med sin bidragsgivning.
Idrotten bör även i fortsättningen själv lägga fast målen för sin
verksamhet.
Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan har
från och med 2010 ansvaret att följa upp statens stöd till idrotten.
Uppföljningen görs i form av en regelbunden och långsiktig
uppföljning av det statliga idrottsstödets betydelse utifrån ett antal
indikatorer, fördjupade analyser och kompletterande forskning.
Sveriges Riksidrottsförbunds återrapportering bör vara inriktad på
kvantitativa resultatmått.
Det bidrag till svensk idrott som tidigare beräknats som en andel av
överskottet från AB Svenska Spel och det generella spelbidraget har
upphört och ersätts från och med 2010 ersatts av ett stabilt och
förutsägbart förhöjt statsanslag.

Myndigheter och bolag, stiftelser med flera
inom Kulturdepartementets verksamhetsområde
Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd
myndigheter, bolag och stiftelser.

Myndigheter
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och
utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Bolag
Staten äger och förvaltar bolag inom en rad olika
verksamhetsområden. Regeringens övergripande mål för förvaltningen
är att skapa värde och att uttryckta samhällsintressen infrias. Som
statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas av
staten.

Stiftelse
En stiftelse uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss
egendom att självständigt förvaltas för något visst ändamål. Med
statlig stiftelse brukar avses en sådan stiftelse som har bildats av
staten. Regeringen har även i uppdrag att utse styrelseledamöter i ett
antal stiftelser.

Relaterat	


•	


Myndigheter och bolag

Myndigheter inom kulturområdet
	

 •	

 Arkitekturmuseets webbplats
Arkitekturmuseet är ett centralmuseum som skall belysa
byggnadskonst, bebyggelseforskning och samhällsplanering.
Museet ska särskilt levandegöra den byggda miljöns samband
med samhället och samhällsplaneringen.

	

 •	

 Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet som har ett
nationellt uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans
och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.
Forum för levande historias mål är att stärka människors vilja
att verka för allas lika värde och rättigheter.

	

 •	

 Institutet för språk och folkminnens
webbplats
Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva
språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och
sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och
språkligt burna kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva
forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt
verksamhetsområde. Myndigheten finns i Göteborg, Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala.

	

 •	

 Konstnärsnämndens webbplats
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete,

utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden
fördelar statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer
inom bild-, form-, musik-, dans-, teater- och filmområdena.
Nämnden ska hålla sig underrättad om konstnärernas
ekonomiska och sociala villkor.

	

 •	

 Livrustkammaren och Skoklosters slott
med Stiftelsen Hallwylska museets
webbplats
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv.
Museerna ska utifrån sina samlingar utveckla och förmedla
kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge
perspektiv på samhällsutvecklingen. Livrustkammarens
samlingar belyser statschefens och kungahusets roll genom
århundradena. Skokloster - slottet med omgivningarna,
interiörer och föremål speglar hur en högadlig miljö gestaltades
från mitten av 1600-talet och tre århundraden framåt.
Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget hem, en
familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet
1900.

	

 •	

 Moderna museets webbplats
Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern
och nutida konst i alla dess former. Museet ska verka för
konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna
tillgänglig för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar
och driva pedagogisk verksamhet. Museet är ansvarsmuseum
för den moderna och nutida konsten.

	

 •	

 Myndigheten för kulturanalys
webbplats
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera,
analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda
åtgärder inom kulturområdet. I uppgiften ingår att analysera
utvecklingen både inom detta område och inom andra
samhällsområden som har betydelse för kulturlivet.

	

 •	

 Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldemarsuddes webbplats
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten
ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras
samband med den nutida konsten och samhällets utveckling
samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Museet är
ansvarsmuseum inom konstmuseiområdet.

	

 •	

 Naturhistoriska riksmuseets webbplats
Naturhistoriska riksmuseet ska främja intresse, kunskap och
forskning om växt- och djurvärlden, universums och jordens
uppbyggnad och utveckling samt om människans biologi och
naturmiljö. Grundforskning bedrivs inom botanik, zoologi,
paleontologi, molekylärsystematik och isotopgeologi. Museet
är ansvarsmuseum inom området naturhistoria.

	

 •	

 Nämnden för hemslöjdsfrågors
webbplats
Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela
Sverige genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med
såväl kulturella som ekonomiska perspektiv samt genom
statligt stöd. En viktig del av arbetet är information, utbildning
och samordning för hemslöjdskonsulentersverksamheten.
Nämnden har sitt kansli i lokaler hos Tillväxtverket i centrala
Stockholm.

	

 •	

 Riksantikvarieämbetets webbplats
Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för
frågor om kulturmiljön och kulturarvet med det övergripande
ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer,
kommuner och allmänhet verka för att vårt kulturarv bevaras,
berikas och brukas.

	

 •	

 Riksarkivets webbplats
Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor.
Riksarkivets huvuduppgifter är att främja en god
arkivhantering samt att bevara, vårda, tillhandahålla och
levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall också sköta
heraldiska frågor och verka för att bestämmelser om Sveriges
flagga iakttas. Landsarkiven tar emot lokala och regionala
statliga myndigheters handlingar. Det finns landsarkiv i
Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och
Östersund. Stadsarkivet i Stockholm och Värmlandsarkiv i
Karlstad fullgör uppgifter som landsarkiv.

	

 •	

 Riksutställningars webbplats
Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt
utvecklar utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och
tekniskt.

	

 •	

 Statens försvarshistoriska museers
webbplats
Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att
främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och
om försvarets roll i samhällsutvecklingen. SFHM har ett
omfattande samarbete så väl nationellt som internationellt.
Särskild tonvikt ligger på samarbete mellan de nordiska
ländernas militär- och vapenhistoriska museer samt
motsvarande institutioner i Baltikum. De två museer som hör
till myndigheten är Armémuseum i Stockholm och
Flygvapenmuseum i Linköping.

	

 •	

 Statens historiska museers webbplats
Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara
och förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på
samhällsutvecklingen och samtiden. Samlingarna är från
stenåldern fram till idag. Till myndigheten hör även Kungliga
myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum.

	

 •	

 Statens konstråds webbplats
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader
som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK

gör även insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga
samt informerar om den offentliga konsten i samhället.

	

 •	

 Statens kulturråds webbplats
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central
förvaltningsmyndighet inom kulturområdet. Kulturrådet
handhar frågor som rör teater, dans, musik, litteratur,
kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer,
utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen
underlag för kulturpolitiska beslut och informerar om kultur
och kulturpolitik.

	

 •	

 Statens maritima museers webbplats
Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för
statens museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till
uppgift att bevara och främja brukandet av samt bygga upp
kunskaperna om det maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre
museerna Vasamuseet, Sjöhistoriska museet i Stockholm och
Marinmuseum i Karlskrona.

	

 •	

 Statens museer för världskulturs
webbplats
Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och
levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja
närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya
former utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga,
konstvetenskapliga samt andra samhälleliga och historiska
perspektiv. Statens museer för världskultur består av fem delar,

fyra museer samt myndighetens ledning och administration. De
fyra museerna är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och
Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i
Göteborg. Myndighetens ledning och administration är också
placerade i Göteborg.

	

 •	

 Statens musikverks webbplats
Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud i
hela landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög
kvalitet. Myndigheten ska också understödja utvecklingen av
ett professionellt musikliv. Det innebär att myndigheten ska
vara en resurs för musiklivet genom att ta till vara initiativ från
musiklivet, koordinera och stödja samverkansprojekt av
nationellt intresse samt vara en nationell part vid internationellt
samarbete. Statens musikverk ska även dokumentera, främja,
bygga upp kunskap om och tillgängliggöra teaterns, dansens
och musikens kulturarv.

	

 •	

 Sveriges författarfonds webbplats
Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till
upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk
genom bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade
författar- och översättarpenningar, dels till stipendier med
mera.

Myndigheter inom medieområdet
	

 •	

 Myndigheten för radio och tv:s
webbplats
Myndigheten för radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter
och registrering, utövar tillsyn över tv-sändningar, beställ-tv,
sökbar text-tv och ljudradiosändningar samt beslutar i frågor
om utgivningsbevis. Granskningsnämnden för radio och tv är
ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten som prövar om
innehållet i radio- och tv-program följer de regler som finns för
sändningarna.

	

 •	

 Presstödsnämndens webbplats
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om
statligt stöd till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd
och distributionsstöd.

	

 •	

 Statens medieråds webbplats
Statens medieråd övertar Medierådets och Statens biografbyrås
verksamhet från och med 1 januari 2011. Myndighetens
uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig
mediepåverkan och stärka dem som medvetna
medieanvändare. Statens medieråd ska också besluta om
åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för
barn under 15 år.

	

 •	

 Taltidningsnämndens webbplats
Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till
innehållet i dagstidningar för de som har svårigheter att ta del
av skriven text. Taltidningsnämnden handlägger bland annat
ärenden om statligt stöd till radio-och kassettidningar.
Taltidningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Talboksoch punktskriftsbiblioteket.

	

 •	

 Talboks- och punktskriftsbibliotekets
webbplats
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska i samverkan
med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och
andra handikappade får tillgång till litteratur. TPB har ett
specifikt uppdrag att framställa och låna ut talböcker och
punktskriftsböcker, inom sitt verksamhetsområde lämna
information och råd till folkbibliotek och andra. TPB ska också
tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en
central utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift.
	

	


Bolag inom Kulturdepartementets
ansvarsområden
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Bolag inom kulturområdet
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Kungliga Operan AB
Voksenåsen A/S
Bolag inom medieområdet
Sveriges Radio AB
Sveriges Television AB
Sveriges Utbildningsradio AB

Stiftelser m.fl. inom Kulturdepartementets
ansvarsområden
	

 •	

 Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)
Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se

	

 •	

 Bildmuseet
Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tfn: 090-786 52 27, Fax: 090-786 77 33, E-post:
info@bildmuseet.umu.se

	

 •	

 Judiska Museet i Stockholm
Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-31 01 43, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiskamuseet.a.se

	

 •	

 Kungliga Akademien för de fria
konsterna
Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24

	

 •	

 Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, Fax: 08-611 87 18, E-post:
adm@musakad.se

	

 •	

 Kungliga Vitterhets Historie och
Antikvitetsakademien
Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post:
kansli@vitterhetsakad.se

	

 •	

 Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) Postadress: Göteborgs universitet, Box 713,
405 30 Göteborg Tfn: 031-773 10 00, Fax: 031-773 46 55 Epost: nordicom@nordicom.gu.se

	

 •	

 Riksförbundet Sveriges museer
Postadress: Riksförbundet Sveriges museer, Kyrkogatan 16 A,
371 32 Karlskrona Tfn: 0708-11 60 40

	

 •	

 Riksteatern
Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg Tfn: 531 991 00, Fax:
08-531 830 12, E-post: info@riksteatern.se

	

 •	

 Röhsska museet för konsthanverk och
design
Vasagatan 37-39. Postadress: Box 53178, 400 15 GöteborgTfn:
031-61 38 50, Fax: 031-18 46 92, E-post:
info@designmuseum.se

	

 •	

 Stiftelsen Ájtte - Svenskt fjäll- och
samemuseum
Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com

	

 •	

 Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och
bibliotek
Upplandsgatan 4.Postadress: Box 1124, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-412 39 00, Fax: 08-412 39 90, E-post: info@arbark.se

	

 •	

 Stiftelsen Arbetets museum
Laxholmen, 602 21 Norrköping
Tfn: 011-18 98 00, Fax: 011-18 22 90: E-post:
info@arbetetsmuseum.se

	

 •	

 Stiftelsen Carl och Olga Milles
Lidingöhem
Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö,
Tfn: 08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post:
info@millesgarden.se

	

 •	

 Stiftelsen Dansens Hus
Barnhusgatan 12-14. Postadress: Wallingatan 21, 111 24
Stockholm
Tfn: 08-508 990 00, Fax: 508 990 10, E-post:
kansli@dansenshus.se

	

 •	

 Stiftelsen Dansmuseifonden/
Dansmuseet
Gustav Adolfs torg 22-24, 111 52 Stockholm
Tfn: 441 76 50, Fax: 20 06 02, E-post: info@dansmuseet.nu

	

 •	

 Stiftelsen Drottningholms
teatermuseum
Kvarnholmsvägen 56, Gäddviken, Nacka. Postadress Box
15417, 104 65 Stockholm
Tfn: 08-556 931 11, Fax: 08-556 931 01, E-post:
sverigesteatermuseum@dtm.se

	

 •	

 Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation
och litteratur/Centrum för lättläst
Långholmsgatan 27-29. Postadress: 9145, 102 72 Stockholm
Tfn: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, E-post: info@lattlast.se

	

 •	

 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna
Tfn: 0980-702 26, Fax: 0980-837 79, E-post: info@sfmv.se

	

 •	

 Stiftelsen Längmanska kulturfondens
nämnd
c/o Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn 08-611 87 15, E-post: info@langmanska.se

	

 •	

 Stiftelsen Nordiska museet

	

 •	

 Strindbergsmuseet

Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 560 00, Fax: 08-519 545 80, E-post:
nordiska@nordm.se

	

 •	

 Stiftelsen Skansen

Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm
Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 01 41, E-post:
info@strindbergsmuseet.se

	

 •	

 Sveriges författarfond

Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93
Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, Fax: 08-442 82 80, E-post:
info@skansen.se

	

 •	

 Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Filmhuset, Borgvägen 1-5. Postadress: Box 27126, 102 52
Stockholm
Tfn: 08-665 11 00, Fax: 08-661 18 20, E-post: info@sfi.se

Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81
Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se

	

 •	

 Zornsamlingarna
Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se

	

 •	

 August Abrahamsons stiftelse, Nääs
Nääs slott
448 92 FLODA

	

 •	

 Stiftelsen Tekniska museet
Museivägen 7, Norra Djurgården. Postadress: Box 27842, 115
93 Stockholm
Tfn: 08-450 56 00, Fax: 08-450 56 01, E-post:
info@tekniskamuseet.se

	

 •	

 Regionala museer

	

 •	

 Stiftelsen Thielska galleriet
Sjötullsbacken 6, 115 25 Stockholm
Tfn: 08-662 58 84, Fax: 08-544 85 112, E-post:
thielska.galleriet@telia.com

	

 	


Regionala museer inom Kulturdepartementets
verksamhetsområde. De samlar in, vårdar, visar och levandegör
Sveriges regionala kulturarvet.
Förteckning har flyttats till område 73

* Kulturdepartementet
Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd
myndigheter, bolag och stiftelser.
* Konstnärsnämndens webbplats
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete,
utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar
statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-,
musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.
* Statens kulturråds webbplats
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet
inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans,
musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer,
utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för
kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.
Ganska ny:
* Myndigheten för kulturanalys webbplats
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i
de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa
effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I
uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och
inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet.

71 Övergripande formgivning/planering av
fysiska miljöer.
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Se även område 72
Libris/SAB:
Odg 	

 Samhällsplanering
Odg(x) Allmänt: lexikon
Odg:bf Organisationer och institutioner
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär
Odg:k Samhällsplaneringens historia
Odg:oe Lagstiftning
Odg- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Odgb	

 Riksplanering
Odgc	

 Regionplanering
Odgd
Kommunal planering
Odgl 	

 Planering för bostäder
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur
Odgp
Planering för handel, industri och arbetsplatser
Odgq
Planering för kommunikationer och transporter
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för 	

 	

	

övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
( DC, DK 71. DK 502, 504)

(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d .
DC, DK 71. DK 502, 504)
Allmänt.
Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d.
7111 Allmänna utgångspunkter och principer.
7112 Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
7113 Landsbygdsplanering.
7114 Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
7115 Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter.
7116 Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
7117 Planering för trafikleder.
7118 Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
7119 Övrigt.
712 Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkanläggningar.
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård.
71214 Miljövetenskap.
7122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata
parker och trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark,
örter, markdjur, markvård.
714 Vatten, fiskar, vattenvård.
715 Luft, skog, fåglar, luftvård.
716 Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård.

Miljö, energi och klimat
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	


Energi
Hav och vatten
Hållbar utveckling
Kemikalier
Klimat
Kretslopp och avfall
Har inte undermenyer Miljöanpassad offentlig upphandling
Miljökvalitetsmålen
Miljölagstiftning
Miljöforskning och miljöövervakning
Har inte undermenyer Miljösamarbete i internationella
organisationer
Naturvård
Strålskydd och kärnsäkerhet

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Lena Ek Miljöminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	


Miljödepartementet
Näringsdepartementet

Miljö, klimat, naturvård ingår i område 71
Energi, avfall, strålskydd ingår i område 644
Kemikalier ingår i område 61

Lena Ek
Miljöminister
Miljödepartementet
"Sverige ska fortsätta att vara en ledande miljönation i världen. Genom
en aktiv och framtidsinriktad miljöpolitik som hittar lösningar på både
internationella och lokala miljöproblem ska Sverige bli det land där
det är enklast, billigast och roligast att vara miljövänlig."

Om Miljödepartementet och
ansvarsområdena
Ansvarsområden
	

 •	

 Hav och vatten
	

 •	

 Hållbar utveckling
	

 •	

 Kemikalier
	

 •	

 Klimat
	

 •	

 Kretslopp och avfall
	

 •	

 Miljöanpassad offentlig upphandling
	

 •	

 Miljöforskning och miljöövervakning
	

 •	

 Miljökvalitetsmålen
	

 •	

 Miljölagstiftning
	

 •	

 Miljösamarbete i internationella organisationer
	

 •	

 Miljöteknik
	

 •	

 Naturvård

Miljödepartementet
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Ansvarsområden
Har inte undermenyer Frågor och svar
Organisation
Har inte undermenyer Arbete och praktik
Budget
Myndigheter
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Har inte undermenyer Remisser
Aktuellt från Miljödepartementet
Lena Ek Miljöminister

Miljödepartementets ansvarsområden
	

 •	

 Hållbar utveckling
En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska
brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i
balans till våra barn och barnbarn.

	

 •	

 Kemikalier
Miljödepartementet arbetar för att användningen av hälso- och
miljöfarliga kemikalier ska minska och för att de allra
farligaste kemikalierna ska försvinna från marknaden.

	

 •	

 Klimat
Mål och strategi för det nationella klimatarbetet, handel med
utsläppsrätter, flexibla mekanismer och internationellt
klimatsamarbete.

	

 •	

 Kretslopp
Ett utvecklat kretsloppsarbete krävs för att nå flera av Sveriges
16 miljökvalitetsmål. Regler kring avfallshantering och
avfallsmarknad, en miljöorienterad produktpolitik samt
samordning av olika myndigheters insatser är viktiga
beståndsdelar.

	

 •	

 Miljöforskning och miljöövervakning
Miljöforskningen och miljöövervakningen ger oss kunskaper
om tillståndet i miljön, hur miljöproblemen ska lösas och om
åtgärder resulterar i förbättringar.

	

 •	

 Miljökvalitetsmålen
De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara
uppnådda till år 2020.

	

 •	

 Miljölagstiftning
Den centrala miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken.
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.

	

 •	

 Miljösamarbete i internationella
organisationer
Sveriges miljösamarbete inom EU, regionalt, globalt och med
enskilda länder.

	

 •	

 Miljöteknik
Med hjälp av miljöteknik kan vi minska miljöpåverkan från vår
konsumtion och produktion.

	

 •	

 Naturvård
Naturvård, biologisk mångfald, rovdjur, skog, strandskydd,
friluftsliv.

	

 •	

 Strålskydd och kärnsäkerhet
Kärnsäkerhet och skydd mot strålning

	

 •	

 Vatten och hav
Vattenvård, försurning, miljögifter, havsmiljö, föroreningar,
oljeutsläpp, överfiske.

Hållbar utveckling
	

 •	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer FN:s konferens om hållbar utveckling
Rio+20
Stockholm+40
Har inte undermenyer Grön ekonomi
Har inte undermenyer Agenda 21
Har inte undermenyer Nobelpristagarsymposium om global
hållbarhet
Har inte undermenyer FN:s kommission för hållbar utveckling
(CSD)
Har inte undermenyer EU:s arbete för hållbar utveckling
Har inte undermenyer OECD:s arbete för hållbar utveckling
Har inte undermenyer Agenda 21 för Östersjöregionen - Baltic
21
Svensk strategi för hållbar utveckling
Har inte undermenyer Nordiskt arbete för hållbar utveckling

En hållbar utveckling
Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987,
är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling
- den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och
ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i
Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en
överordnad princip för FN:s arbete. Detta ger en möjlighet att fortsatt
driva hållbarhetsfrågorna som en bred och holistiskt
utvecklingsagenda.

Klimat

klimatförändringar (United Nations Framework Convention on
Climate Change, UNFCCC) och det tillhörande Kyotoprotokollet.

	

	

	

	

	


Den svenska klimatpolitiken baseras framför allt på de bedömningar
som görs av forskarna inom IPCC (The Intergovernmental Panel on
Climate Change), FN:s vetenskapliga klimatpanel. Klimatpanelen
består av flera tusen forskare från olika länder inom olika discipliner
och analyserna görs utifrån ett omfattande kunskapsunderlag.

•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Vetenskapligt underlag
Nationellt klimatarbete
EU:s klimatarbete
Internationellt klimatarbete
Har inte undermenyer Remisser

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den
högst prioriterade miljöfrågan. För att klara klimatutmaningarna och
främja en hållbar utveckling krävs en ambitiös och sammanhållen
klimat- och energipolitik både internationellt, inom EU och i Sverige.

Arbetet med klimatfrågorna
Den Svenska klimatpolitiken har under senare år utvecklats mot en
starkare EU-integration och ett djupare internationellt samarbete.
Sverige visar ledarskap både nationellt och internationellt och arbetar
aktivt med att kraftfullt minska sin negativa klimatpåverkan och
snabbt fasa ut beroendet av fossil energi.
Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är:
	

 •	

	

 •	


att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar
att utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40
procent jämfört med år 1990
	

 •	

att energieffektiviteten ökas med 20 procent
Det internationella samarbetet för att begränsa klimatförändringar
regleras framför allt genom FN:s ramkonvention om

Miljökvalitetsmål: Begränsad
klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås.

Myndigheter. Miljödepartementet.
Till Miljödepartementets verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter och affärsverk. Det är myndigheterna som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

	

 •	

 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande,
Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas, stödjer och informerar om
forskning inom sina områden. Rådet främjar ekologiskt hållbar
tillväxt och utveckling.

	

 •	

 Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att
genomföra en sammanhållen svensk politik för våra hav och
vatten. Målet för havspolitik är att havet och dess naturresurser
ska utnyttjas på ett hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras.

	

 •	

 Kemikalieinspektionen, KemI
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet
med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat
för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska
och biotekniska produkter.

	

 •	

 Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en
fond för att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle
och annat radioaktivt avfall.

	

 •	

 Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt,
inom EU och internationellt. Myndigheten tar fram och
förmedlar kunskaper på miljöområdet, utarbetar förslag till
mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i miljöpolitiken samt
genomför miljöpolitiska beslut. Naturvårdsverket ska även
följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som
underlag för en fortsatt utveckling av miljöpolitiken.

	

 •	

 Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter
från Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens
strålskyddsinstitut, SSI, vilka upphörde den 30 juni 2008.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att skydda människor
och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden.

	

 •	

 Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI,
tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och
vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som
samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi och
oceanografi samt är en resurs i miljöarbetet.

Boende och byggande
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•	
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•	


Bostadsmarknad
Fastighetsrätt
Har inte undermenyer Hållbar stadsutveckling
Lantmäteriverksamhet
Samhällsplanering och byggande

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Lena Ek Miljöminister
Beatrice Ask Justitieminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Miljödepartementet

Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet
"Vi har under alltför många år byggt alldeles för få bostäder i Sverige.
Mitt jobb är att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande."

Ansvarsområden
Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för:

	

 •	

 Bostadsmarknad
Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk
samt med sunda och förutsägbara villkor för byggande, ägande och
förvaltning av bostäder i alla upplåtelseformer är målsättningen.
Bostäder med god kvalitet ska eftersträvas och konkurrens ska råda
inom byggsektorn och bostadsmarknaderna. Utbudet ska styras av
efterfrågan och bidra till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av
landet.

•	

 Plan- och byggande
Den fysiska miljön och sättet vi använder marken på är grundläggande
för samhället. Planering, byggande och förvaltning ska utformas på ett
miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Samhällsplanering
och regelverk anpassas för att uppfylla dessa behov.

	

 •	

 Lantmäteri
Det statliga lantmäteriet är en rikstäckande myndighet - Lantmäteriet.
Lantmäteriverksamheten omfattar frågor om fastighetsbildning,
inskrivning enligt jordabalken och informationsförsörjning.

	

 •	


	

 •	


	

 •	


Statlig förvaltning
Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att genomföra regeringens politik
inom olika områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till nytta
för medborgare och företag. Inom området finns även
information om länsstyrelserna, staten som arbetsgivare, staten
som fastighetsägare och begravningsverksamhet.
Offentlig upphandling
Upphandlingslagstiftningen ska underlätta varors och tjänsters
fria rörlighet inom den Europeiska unionen. Det ger svenska
företag nya affärsmöjligheter. Genom att använda sig av
konkurrens mellan företag kan den offentliga sektorn skapa
mera värde för skattepengarna.
Trossamfund
Staten stöder trossamfund för att öka likställigheten mellan
dem. Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad
religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård,
undervisning och omsorg.

Statlig förvaltning, offentlig upphandling ingår i område
6520-6524,
Trossamfund ingår i område 20,
Bostadsmarknad, plan och byggande, lantmäteri ingår i
område 71

Bostadsmarknad
•	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
•	

	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den genomfört följande
större politiska initiativ eller beslut inom bostadsmarknadsområdet.
Det senaste ligger överst.

•	


Förordning om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag(jan 2012)

	


Den 1 januari 2012 träder en ny förordning i kraft om
allmännyttiga bostadsaktiebolag. Förordningen kompletterar
lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag.

	

	


	

 •	

 Utredning att utveckla hyresrättens
förutsättningar (december 2011)
	

 	


Regeringen beslutade den 9 december 2011 att en särskild
utredare ska analysera marknaden för uthyrning av bostäder
och lämna underlag för ställningstaganden till hur den kan
utvecklas.

	

 •	

 Uppdrag att redovisa arbetet med
bostadsförsörjning (oktober 2011)
Regeringen gav den 27 oktober kommunderna i Stockholms
län i uppdrag att till länsstyrelsen i Stockholms län redovisa
hur de arbetar med bostadsförsörjningen i kommunen.

	

 •	

 Högre avdrag för uthyrning i andra
hand (september 2011)
I budgetpropositionen för 2012 föreslår regeringen att den
skattefria delen för de som vill hyra ut delar av eller hela sin
bostad höjs.

	

 •	

 Boverket och Statens
Bostadskreditnämnd utreder
sammanslagning (september 2011)
Regeringen har givit Boverket och Statens
Bostadskreditnämnd, BKN, i uppdrag att utreda
konsekvenserna av en eventuell sammanslagning av de två
myndigheterna.

	

 •	

 Ökade möjligheter stödja byggande i
glesbygd (september 2011)
I budgetpropositionen för 2012 skapar regeringen förbättrade
förutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder i områden
där produktionskostnaderna överstiger marknadsvärdena, något

som gör nya bostadsprojekt riskfyllda. Detta ska ske genom att
Statens Bostads- och kreditnämnd, BKN, får möjlighet att
ställa ut garantier över marknadsvärdet.

	

 •	

 Regeringen tar bort regelkrångel (maj
2011)
Regeringen vill få fart på bostadsbyggandet genom att förenkla
de regler som man menar hindrar bostadsbyggandet.

	

 •	

 Uppdrag angående etablering på
ägarrättsmarknaden (april 2011)
Regeringen gav den 7 april 2011 Statens bostadskreditnämnd
(BKN) i uppdrag att utreda åtgärder för att underlätta
etablering på ägarrättsmarknaden.

	

 •	

 Nya regler för en förbättrad
hyresbostadsmarknad (januari 2011)
I januari 2011 infördes nya villkor för allmännyttiga
bostadsaktiebolag och nya regler för hyressättningen.
Förutsättningarna för kommunala bostadsaktiebolag och
privata hyresvärdar blir likvärdiga och är ett första steg mot en
bättre fungerande bostadshyresmarknad, ett större intresse för
att investera i och förvalta hyresrätter och på sikt ett förbättrat
utbud av hyresbostäder

	

 •	

 Regeringen köpte bolag till Metria
(december 2010)
Regeringen gav den 20 december Kammarkollegiet i uppdrag
att betala 100 000 kronor till Erub AB för det aktiebolaget vars
namn kommer att ändras till Metria AB. Beloppet utgör det
köpta aktiebolagets aktiekapital. Avsikten är att delar av
verksamheten vid Lantmäteriets division Metria ska överföras
till bolaget.

Detta vill regeringen
Regeringen riktar främst anslagen inom området Bostadsmarknad mot
stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad och stöd till
omstrukturering av kommunala bostadsföretag på orter med vikande
befolkningsunderlag.

Prioriteringar 2012

Ladda ner

Under 2012 ska regeringen

	

 •	


	

 •	


Informationsblad: Så får regeringen fart på bostadsbyggandet
(pdf 296 kB)

Mål för bostadsmarknaden

	

 •	


Det övergripande nationella målet för bostadspolitiken är en
långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

	

 •	


Utbudet av bostäder ska svara mot konsumenternas efterfrågan. Foto:
Folio bildbyrå
Regeringens mål är att förbättra bostadsmarknaden så att så många
som möjligt ska kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad. För att
fler ska vilja investera i samt äga och förvalta bostäder, krävs
långsiktigt goda och förutsägbara villkor. Genom en fungerande
bostadsmarknad ställs hushållens behov automatiskt i fokus och blir
styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas.

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


följa konsekvenserna av den nya lagstiftning för kommunala
bostadsbolag och för hyressättning som började gälla 1 januari
2011
överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på
bostadsmarknaden
utöka möjligheten att göra så kallade till- och frånval i
hyreskontrakt för att göra hyresrätten mer attraktiv
fortsätta arbetet tillsammans med aktörerna i byggsektorn för
att pressa ner byggpriserna
utreda förutsättningarna för en lagstiftning som tillåter att även
befintliga bostadsfastigheter kan omvandlas till ägarlägenheter
fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett
utanförskap i samverkan med boende, fastighetsägare och
berörda kommuner
förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga fler
och billiga bostäder för unga
ta initiativ för att stödja kommunala bostadsföretag på svaga
bostadsmarknader.

Budget

Samhällsplanering och byggande

Budgeten för området bostadsmarknad uppgår till 179 miljoner kronor
för 2012. Beloppet inkluderar anslaget till Statens bostadskreditnämnd.
Budgeten för Boverket uppgår för 2012 till 202 miljoner kronor.

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Bostadsmarknaden berör även andra
områden

	

 •	


Området Bostadsmarknad har beröringspunkter med flera andra
områden. Frågor om hållbar stadsplanering har stor betydelse för
området. Även bostadsbidragen inom den ekonomiska familjepolitiken
liksom integrationspolitiken har anknytningar till genomförandet av
bostadspolitiken. Detsamma kan sägas om den regionala
tillväxtpolitiken, det urbana utvecklingsarbetet och verksamheten inom
den kommunala sektorn. Vidare ingår även frågor om kompetens och
konkurrens i området, vilka berör flera andra utgiftsområden i statens
budget.

Proposition om upphävande av lagen om
exploateringssamverkan

Relaterat
•	

 Prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012
	

 	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd

Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Socialdepartementet

Fredagen den 20 januari överlämnade regeringen propositionen
Upphävande av lagen om exploateringssamverkan, Prop. 2011/12:54,
till Sveriges riksdag.

Regeringens fem initiativ för att förenkla
och förtydliga plan- och byggprocessen

Torsdagen den 24 november fattade regeringen fem beslut i ett paket
av åtaganden som rör plangenomförandet. Syftet är att planprocessen
ska bli enklare, tydligare och mer överskådlig samt mer enhetlig
mellan kommunerna.

Regeringen tillsätter utredning om att
underlätta byggandet

Regeringen beslutade den 3 november tillsätta en utredning som ska se
över vissa byggfrågor i syfte att underlätta byggandet i Sverige.

Samhällsplanering och byggande
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Regeringens fem initiativ för att förenkla
och förtydliga plan- och byggprocessen

Torsdagen den 24 november fattade regeringen fem beslut i ett paket
av åtaganden som rör plangenomförandet. Syftet är att planprocessen
ska bli enklare, tydligare och mer överskådlig samt mer enhetlig
mellan kommunerna.

Regeringen tillsätter utredning om att
underlätta byggandet

Regeringen beslutade den 3 november tillsätta en utredning som ska se
över vissa byggfrågor i syfte att underlätta byggandet i Sverige.

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den genomfört följande
större politiska initiativ eller beslut som rör plan och byggande. Det
senaste ligger överst.

	

 •	

 Proposition om upphävande av lagen
om exploateringssamverkan (jan 2012)
Fredagen den 20 januari överlämnade regeringen propositionen
Upphävande av lagen om exploateringssamverkan, Prop.
2011/12:54, till Sveriges riksdag.

	

 •	

 Utredning analyserar bestämmelserna
om plangenomförandet (nov2011)
Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera
bestämmelserna om plangenomförandet. Utredaren
generaldirektör Lars Magnusson ska undersöka vilka frågor
som kan eller bör ingå i ett exploateringsavtal. Utredningens
slutbetänkande ska vara klart till den siste september 2012.

	

 •	

 Uppdrag att beskriva och utvärdera
den kommunala markanvisningsprocessen (november 2011)
Regeringen gav den 24 november Statskontoret i uppdrag att
beskriva och utvärdera den kommunala
markanvisningsprocessen för bostadsbyggande.

	

 •	

 Uppdrag att redovisa planeringsförenklande åtgärder (nov 2011)
Regeringen gav den 24 november Boverket i uppdrag att
redovisa erfarenheter och möjligheter samt sprida information
och kunskap om hur en aktiv kommunal planläggning kan
bedrivas samt hur regelverket kan tillämpas i syfte att
åstadkomma en effektiv planprocess, en ökad planberedskap
och ett rationellt plangenomförande.

	

 •	

 Uppdrag att kartlägga och analysera
kommunernas planberedskap
(november 2011)
Regeringen gav den 24 november Boverket i uppdrag att bland
annat analysera kommunernas planberedskap.

	

 •	

 Uppdrag utvärdera tillväxt och
konkurrensbestämmelser i plan- och
bygglagen(november 2011)
Regeringen gav den 24 november Boverket i uppdrag att
analysera konsekvenser och uppnådda effekter av den ändring i
den dåvarande plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1
januari 2008 och som innebär att en god ekonomisk tillväxt
och effektiv konkurrens ska främjas vid kommunernas
planläggning.

	

 •	

 Regeringen tillsätter utredning om att
underlätta byggandet (november 2011)
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över
vissa byggfrågor i syfte att underlätta för byggandet i Sverige.
Utredaren ska bland annat kartlägga kommunernas tillämpning
av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och
bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets
byggregler.

	

 •	

 23 miljoner för att underlätta
attraktiva strandnära bostäder på
landsbygden (september 2011)
Regeringen satsar i 2012 års budgetproposition 23 miljoner
kronor per år under tre år för att underlätta attraktiva
boendemiljöer på landsbygden genom att stödja kommunernas
arbete med strandskyddet.

	

 •	

 Ny plan och bygglag (maj 2011)
Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (PBL) i
kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att alla som söker
bygglov ska kunna få besked inom tio veckor. Processen att ta
fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav
på planprogram slopas. I den nya plan- och bygglagen blir
bestämmelserna enklare och tydligare, vilket ökar
förutsättningarna för en enklare och mer enhetlig
rättstillämpning.

	

 •	

 Obligatorisk byggfelsförsäkring
borttagen (maj 2011)
Sedan den 2 maj 2011 är kravet på obligatorisk
byggfelsförsäkring borttagen. Byggfelsförsäkringen omfattar
inte längre åtgärder som inte kräver bygglov eller åtgärder som
utförs av byggherren i egenskap av konsument av huset.

	

 •	

 Ny plan- och byggförordning (mars
2011)
Regeringen beslutade den 31 mars om en ny plan- och
byggförordning. Förordningen träder i kraft samtidigt som den
nya plan- och bygglagen, som riksdagen redan beslutat om.
Tillsammans med den nya lagstiftningen leder förordningen till
att den administrativa bördan för företagen minskar, plan- och
byggprocessen effektiviseras och att förutsägbarheten för
enskilda och företag ökar.

	

 •	

 Komplettering av den nya plan- och
bygglagen (januari 2011)
Den 2 februari 2011 överlämnade regeringen propositionen
2010/11:63 till riksdagen. Sedan plan- och bygglagen antogs i
juni 2010 hade det framkommit behov av att komplettera lagen
i några avseenden. De kompletterande ändringarna gäller
reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna
laga.

Mål för samhällsplaneringen och byggandet
Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en
från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning
med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och
ekonomisk utveckling underlättas.
Byggandet styrs av bland annat plan- och bygglagen.

Mål för samhällsplaneringen
Mål för samhällsplaneringen är
	

 •	

en tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar
utveckling av städer, tätorter och landsbygd
	

 •	

ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser
kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och
medborgerligt inflytande säkerställs
	

 •	

goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler,
etablering av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt
som en god livsmiljö tryggas.

Mål för byggandet
Mål för byggandet är
	

 •	

långsiktigt hållbara byggnadsverk
	

 •	

effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett
livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och
energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och
förvaltning
	

 •	

en väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

Området samhällsplanering och byggande omfattar frågor som rör
bland annat byggande, planläggning, markanvändning,
plangenomförande, bebyggelse, byggprodukter och byggnadsverk.
Byggandet styrs av bland annat plan- och bygglagen. Lagen reglerar
planläggning och bygglov, bygganmälan och samhällets minimikrav
på det som byggs.

plangenomförandet.
Utredningen ska föreslå nödvändiga förändringar för att skapa en
tydlig, effektiv och transparent genomförandeprocess där sambandet
mellan olika bestämmelser om plangenomförandet tydligt framgår.
•	

 Dir. 2011:104 Översyn av bestämmelserna om genomförande
av detaljplan

Detta vill regeringen

Utredning ser över vissa byggfrågor för att underlägga
byggandet

I Sverige byggs det jämförelsevis få bostäder. En anledning till det
låga byggandet har varit det tidsödande och krångliga regelverket.
Regeringen vill stimulera bostadsbyggandet och öka takten i
planläggandet genom att förenkla, förtydliga och göra reglerna mer
överskådliga och enhetliga.

Prioriteringar 2012
För att underlätta byggandet prioriterar regeringen under 2012 några
särskilda områden.

Utbildning - Ny plan- och bygglag på rätt sätt
Regeringen låter under 2012 kommittén Ny plan- och bygglag på rätt
sätt introducera den nya plan- och bygglagen (PBL) genom utbildning
riktad mot Sveriges kommuner och länsstyrelser.
Kommittén ska också arbeta med att harmonisera tillämpningen av
PBL i Sveriges alla kommuner och länsstyrelser.
•	

 Ny plan- och bygglags webbplats

Utredning ser över systemet för genomförande av
detaljplan
Regeringen låter under år 2012 analysera bestämmelserna om

Regeringen låter under 2012 se över vissa byggfrågor för att underlätta
för byggandet i Sverige.
Utredningen ska bland annat kartlägga kommunernas tillämpning av
bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen,
plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler.
Utredaren ska också analysera vilka effekter tillämpningen av de
tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav har på bland
annat byggkostnaderna och det långsiktiga arbetet med hållbar
samhällsutveckling.
•	

 Dir 2011:100 Översyn av vissa byggfrågor

Budget
Budgeten för bostadspolitiken uppgår till 959 miljoner kronor för
2012. Beloppet inkluderar anslagen till ansvariga myndigheter. Om
man även vill räkna med statens skatteutgifter för bostadspolitiken så
uppgår dessa 21 490 miljoner kronor för 2012.

Lantmäteriverksamhet

	

 •	


	

 •	

	

 •	

	

 •	


Mål för lantmäteriverksamheten

Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Socialdepartementet

Förenklat planarbete på Värderings- och
lantmäteridagar
Onsdagen den 19 oktober talade bostadsminister Stefan Attefall på
Värderings- och Lantmäteridagarna i Stockholm. Ämnet för talet var
En förenklad planprocess för ökat byggande.

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den genomfört följande
större politiska initiativ eller beslut inom lantmäteriområdet. Det
senaste ligger överst.

	

 •	

 Regeringen bolagiserade Metria (april
2011)
Tisdagen den 26 april undertecknade civil- och bostadsminister
Stefan Attefall de nödvändiga avtal som fullbordar
bolagiseringen av Lantmäteriverkets division Metria.

I januari 2011 överlämnade regeringen propositionen
2010/11:53 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets
division Metria till riksdagen.

Lantmäteriverksamheten har tre övergripande nationella mål.
Lantmäteriet bidrar med geografisk information som bidrar till ökad
samhällsnytta. Foto: Johnér bildbyrå AB
De övergripande nationella målen för lantmäteriverksamheten är
	

 •	


en effektiv rättssäker förrättningsverksamhet och en
ändamålsenlig fastighetsindelning
	

 •	

en god försörjning med grundläggande geografisk information
och fastighetsinformation som utvecklas utifrån samhällets
behov och bidrar till ökad samhällsnytta
	

 •	

en effektiv och rättssäker inskrivningsverksamhet som bidrar
till en väl fungerande fastighetsmarknad.
Lantmäteriverksamheten omfattar frågor om fastighetsbildning,
inskrivning enligt jordabalken och informationsförsörjning.

Detta vill regeringen
Regeringen vill
	

 •	

bevaka genomförandet av Geodatastrategin och
Inspiredirektivet
	

 •	

bygga upp en ny nationell höjdmodell.

Prioriteringar 2012
Genomförandet av geodatastrategin och
Inspiredirektivet
Lantmäteriet är samordningsansvarig myndighet och kontaktpunkt
gentemot Europeiska kommissionen när det gäller Inspiredirektivet.
Det praktiska genomförandet av direktivet sker inom ramen för arbetet
med den nationella geodatastrategin i samverkan mellan Lantmäteriet,
Geodatarådet samt ett 20-tal myndigheter och kommunerna.
Genomförandet ska enligt direktivet med tillhörande
genomförandebestämmelser pågå till och med 2019.
	

 •	

	

 •	


Nationell geodatastrategi - Presentation på Lantmäteriets
webbplats
EG-direktivet Inspire - Presentation på Lantmäteriets
webbplats

Uppbyggnaden av en ny nationell höjdmodell
Noggranna höjddata är till stor nytta exempelvis vid arbetet med
klimatanpassning och vid miljö- och infrastrukturarbete. Förväntade
klimatförändringar ställer stora krav på höjdinformation för
översvämnings- och skredanalyser samt för förebyggande planering.
Nuvarande höjddata motsvarar inte de noggrannhetskrav som
analyserna med mera kräver.
Lantmäteriet har därför regeringens uppdrag att bygga upp en ny
nationell höjdmodell. Arbetet förväntas pågå under perioden

2009-2015. Under de första åren sker datainsamling med hjälp av
laserskanning av terrängen.
	

 •	


Ny nationell höjdmodell - Presentation på Lantmäteriets
webbplats

Budget
Lantmäteriverksamheten finansieras genom anslag och avgifter.
Merparten av verksamheten är avgiftsfinansierad. Anslaget utgjorde
2010 ungefär 27 procent av den totala omsättningen, som uppgick till
2 079 miljoner kronor. Anslaget till Lantmäteriet uppgår 2012 till 495
miljoner kronor. Därutöver erhålls 60 miljoner kronor för
uppbyggnaden av den nya höjdmodellen samt 31 miljoner kronor för
genomförandet av Inspiredirektivet.
Relaterat
	

 •	

 Prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012
	

 	


Hållbar stadsutveckling

* Boverket Start - Boverket

Städerna blir allt viktigare för miljön, ekonomisk utveckling och social
sammanhållning. Den fortlöpande urbaniseringen innebär att allt fler
människor bor i städer. Utvecklingen i städerna kommer därför att ha
en stor inverkan på hur vi kan motverka klimatförändringar och andra
miljöhot och samtidigt uppnå en hållbar tillväxt och goda livsvillkor.
Sverige har en internationellt sett stark position inom hållbar
stadsutveckling, med den samlade kompetensen hos kommuner och
näringsliv som en viktig bas. Svenska miljöteknikföretag ligger i
framkant inom flera områden. Avancerad miljöteknik och kunnande
kring hållbar stadsutveckling kommer att efterfrågas alltmer i
industrinationer såväl som i utvecklingsländer.

Webbkarta Webbkarta - Boverket
Från Internet 3 april 2011

Delegation för hållbara städer
Delegationen för hållbara städer har regeringens uppdrag att under
perioden 2009-2012 besluta om ett statligt stöd på totalt 380 miljoner
kronor till utveckling av hållbara städer. Stödet ska stimulera hållbara
stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av
växthusgaser samtidigt som ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbara stadsmiljöer skapas.

Flera politikområden berörs
Hållbar stadsutveckling berör även andra politikområden och
myndigheter. Det finns starka kopplingar till bland annat den urbana
utvecklingspolitiken, boendefrågor, miljöteknik, transporter och
regional utveckling.
Svenskt kunnande kring hållbar stadsutveckling och miljöteknik
presenteras internationellt bland annat genom konceptet SymbioCity.
Sveriges politik för global utveckling lyfter också fram hållbar
stadsutveckling som ett prioriterat område, med viktiga kopplingar till
det internationella utvecklingssamarbetet.

* Naturvårdsverket Start - Naturvardsverket
Webbplatsöversikt Webbplatsöversikt - Naturvardsverket
Från Internet 3 april 2011
* Riksantikvarieämbetets webbplats
Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för frågor
om kulturmiljön och kulturarvet med det övergripande ansvaret att i
samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet
verka för att vårt kulturarv bevaras, berikas och brukas.
* Lantmäteriet
Lantmäteriet bildades den 1 september 2008 när Lantäteriverket och
de statliga lantmäterimyndigheterna slogs samman till en myndighet.
Lantmäteriet förser samhället med allmänna kartor och annan
grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriet
arbetar också inom ramen för fastighetsbildningen för en
ändamålsenlig fastighetsindelning. Myndigheten fastställer även
ortsnamn.
* Swedesurvey AB
Swedesurvey AB exporterar svenskt kunnande inom
lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk
information och fastighetsinformation samt geografisk
informationsteknik.

Ganska ny:
* Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra
en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Målet för
havspolitik är att havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett
hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf
Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf
Sven Wimnell 29 april 2011:
Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs
om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf
Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/
omr71e.pdf)
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720 Allmänt.
721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
724 Nya tidens miljöer och arkitektur.
725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. Lantbruksbyggnader.
7255 Sjukhus. Vårdhem od.
7256 Fångvårdsanstalter od.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
726 Kyrkliga byggnader.Kultbyggnader.Begravningsanläggningar.
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
728 Bostadshus.
729 Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.
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725- 729 mer detaljerat:

725383 Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388
Busstationer. 72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.

725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
72511 Riksdagslhus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus.Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggna-der
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534
Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn.
72535 Lagerhus. Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för
vägtrafik. 725381 Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder.

7254 Industribyggnader. Fabriker.Verkstäder.Lantbruksbyggnader.
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
7255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala inrättningar.
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555
Vårdhem för rehabilitering. 72556 Alderdomshem.Pensionärshem.
Gästhem. 72557 Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
7256 Fångvårdsanstalter od.
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.

Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader.
726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader vid vallfartsorter
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor.
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut.
Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer.
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier.

Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer.
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.
728 Bostadshus.
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på
den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder
Baracker.
7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 728222
Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 728224
Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 Kollektivhus.
7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 72831 Radhus.
72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 Enfamiljshus. Friliggande
hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus.
7284 Klubbhus. Föreningshus.
7285 Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och
tätorter. 72852 Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar.
Motell. 728 54 Ungdomshärbärgen.
7286 Lantgårdar. Bondgårdar.
7287 Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor.
72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 Husvagnar. Trailers.
72877 Husbåtar.
7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 72881 Borgar (befästa). 72882 Slott.
72883 Herrgårdar.
7289 Ekonomibyggnader o d se även 7254.
729 Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

Bildkonst, arkitektur, form och design
Riksdagen har beslutat att följande sex mål ska gälla för den statliga
politiken på området arkitektur, form och design:
	

 •	


Arkitektur, formgivning och design skall ges goda
förutsättningar för sin utveckling.
	

 •	

Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga
ekonomiska överväganden.
	

 •	

Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall
tas till vara och förstärkas.
	

 •	

Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design
och offentlig miljö skall stärkas och breddas.
	

 •	

Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och
upphandling skall på ett föredömligt sätt behandla
kvalitetsfrågor.
	

 •	

Svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett
fruktbart internationellt samarbete.
Samma år som riksdagen beslutade om dessa mål, 1998, infördes
också de så kallade skönhetsparagraferna i plan- och bygglagen,
väglagen och i lagen om byggande av järnväg.

Ett stort antal myndigheter och institutioner under regeringen är verksamma inom
arkitektur, form och design. För Kulturdepartementet är det följande:

Moderna museet
Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla
1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. I december 2009
invigdes Moderna museet Malmö.

Statens konstråd
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som
innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar
om den offentliga konsten i samhället. Ett nytt uppdrag, som inleddes
2010, är att samverka med andra myndigheter och aktörer för att visa
på goda exempel på en helhetssyn i gestaltningen av offentliga miljöer.
Det gäller främst att visa på sambanden mellan konsten, arkitekturen
och planeringen av miljöer.

Arkitekturmuseet
Arkitekturmuseet har bl.a. till uppgift att genom utställningar och
debatterande verksamhet belysa arkitekturen och samhällsplaneringen.
Regeringen har fr.o.m. 2009 gett Arkitekturmuseet ett vidgat uppdrag
som, förutom myndighetens tidigare ansvarsområde, även innefattar
att främja och förmedla kunskap om arkitekturens, formens och
designens betydelse i samhället. Vidare har Arkitekturmuseet fr.o.m.
2010 övertagit uppdraget att agera mötesplats för form och design, ett
uppdrag som tidigare skötts av Föreningen Svensk Form.

Nationalmuseum
Nationalmuseums konsthantverksavdelning visar basutställningar med
form och design ur ett historiskt perspektiv.

Föreningen Svensk Form
Svensk Form är en ideell förening vars målsättningar bl.a. är att visa
nyttan av god design för samhällsutvecklingen. Målet för statens
bidrag till Föreningen Svensk Form är att stimulera
designutvecklingen i Sverige samt att vidga och fördjupa kunskapen
om form- och designfrågor. Med utgångspunkt i samtiden ska
föreningen visa vilka möjligheter design kan ge individen, kulturen,
samhället och näringslivet.

Röhsska museet
Röhsska museet är inriktat på design och konsthantverk. Staten bidrar
till Röhsska museets verksamhet mot bakgrund av att museet har ett
nationellt nätverksansvar för konsthantverk och formgivning.

Nämnden för Hemslöjdsfrågor
Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela Sverige
genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella
som ekonomiska perspektiv samt genom statligt stöd. En viktig del av
arbetet är information, utbildning och samordning för
hemslöjdskonsulenters-verksamheten. Nämnden har sitt kansli i
lokaler hos Tillväxctverket i centrala Stockholm

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Lena Adelsohn Liljeroth

Ansvarigt departement
	

 •	


Kulturdepartementet

Relaterat
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design
SOU 2000:75 Statens insatser för form och design
Skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design

Externa länkar
	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Arkitekturmuseet
Nationalmuseum
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens konstråd
Föreningen Svensk Form
Röhsska museet
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Moderna museet

Områden med form och design:
72 	

 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
73 	

 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 	

 Konsthantverk, formgivning av 	

bruksföremål. Inredning
75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto

* Arkitekturmuseets webbplats
Arkitekturmuseet är ett centralmuseum som skall belysa
byggnadskonst, bebyggelseforskning och samhällsplanering. Museet
ska särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället
och samhällsplaneringen.
* Se även Boverket på område 71.

73 Skulptur o d. Museiverksamheter,
konstutställning
SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
Libris/SAB:
Bg 	

 Allmänna museer
Bh 	

 Allmänna utställningar
Id	

 Skulptur
Id. 	

 Särskilda perioder
Id- 	

 Särskilda länder och områden
Idy 	

 Material, metoder, teknik
Ii 	

 Konstsamlingar och -utställningar
Ky	

 Historiska hjälpvetenskaper (även till 73)
Kya 	

 Diplomatik
Kyb 	

Heraldik
Kyc 	

 Sfragistik (sigillkunskap)
Kyd 	

Flaggor
Kye 	

 Emblematik
Kyf 	

 Rang- och titelväsen Del.
Kyg 	

Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) Del.
Kyh 	

Numismatik
Kyi 	

 Ordensväsen . Del.
(DC, DK 73, 069 )

Från 01d.pdf
(SAB Id, Bg, Bh, Ky. DC, DK 73, 069 )
730 Allmänt.
731/738 Skulpturarbete.
731 Skulpturarbete. Material för konstnärlig bearbetning. 732 Primitiv,
forntida , orientalisk skulptur. 733 Grekisk, romersk. skulptur. 734
Medeltida skulptur. 735 Nya tidens skulptur. 736 Sigill, medaljer,
kaméer od. Heraldik, ordnar, hederstecken, flaggor, fanor, standard.
737 Numismatik (Myntlära). 738 Konstnärlig bearbetning. 7381/7388
Keramik. 7389 Metall o övriga material. 73898 Trä. 73899 Övriga.
739 Museiverksamheter, museer, utställning av konst od.
7390 Allmänt, olika slags museer. 7391 Ändamål, nytta, visningar.
7392 Byggnader, tekniska anordningar. 7393 Inventarier. 7394
Iordningställande o konservering av museiföremålen, modeller. 7395
Samlingar, utställningsföremål. 73953 Utställningsteknik, kataloger.
7396 Administration. 7397 Publikationer. 7398 Forskning

Museer och utställningar

fastighetsförvaltningen till riksdagen. Regeringen avser även att se
över principerna för hyressättningen för berörda kulturfastigheter.

Sveriges museer är en central del av vårt kulturarv. De bidrar till ett
levande och tillgängligt kulturarv som ökar förståelsen för både vår
samtid och vårt ursprung. Museerna ger oss perspektiv på samhället,
dess utveckling samt våra liv och spelar en viktig roll som kulturell
och social resurs.

Riksutställningar har under 2011 fått ett nytt uppdrag av regeringen.
Tidigare var myndighetens uppgifter fokuserade på produktion,
förmedling och arrangemang av vandringsutställningar.
Riksutställningars nya roll är att främja utveckling och samarbete på
utställningsområdet genom att bl.a. stödja produktion och förmedling
av turnerande utställningar, biträda med rådgivning och annan service
samt i övrigt utveckla och förnya utställningen som medium för
kunskapsförmedling, debatt och upplevelse.

Regeringens satsning Fria museer inleddes 2009. Syftet med
satsningen är att skapa möjligheter för de statliga museerna att själva
göra egna prioriteringar i verksamheten. De extra resurserna har lett
till att museerna kunnat använda medlen till flera olika prioriteringar,
bl.a. digitalisering, utökad verksamhet för barn- och unga samt vård av
samlingarna. Den digitala utvecklingen inom bl.a kulturarvsområdet
ger museerna helt nya möjligheter att ge medborgare och forskare
tillgång till kulturarvet och forskningsmaterial.
Ett levande kulturarv är också en viktig grund för utvecklingen av
besöks- och upplevelsenäringen i alla delar av Sverige och bidrar till
ekonomisk tillväxt. När offentlig sektor, ideell verksamhet och privata
företag samverkar blir fler delaktiga och kulturen och kulturarvet tar
plats på fler ställen i samhället. Museernas förutsättningar för ökad
samverkan inom sektorn, men även med övriga delar av samhället, har
förbättrats. Riksförbundet Sveriges museer spelar här en viktig roll
som den primära samlade noden och kommunikationskanalen för
museerna.
Kulturfastigheterna är en viktig del i utövandet av kulturarvet.
Regeringen arbetar vidare med att säkerställa en långsiktig och hållbar
vård av de fastigheter som bl.a. inrymmer museer. Regeringen avser
att under 2012 lämna en proposition om den statliga

Fakta om museer och utställningar
- Inom museisektorn finns såväl offentliga som privata museer.
- Det finns 14 centrala museiinstitutioner, varav tio är myndigheter och
fyra är stiftelser.
- I varje län finns ett eller flera regionala museer, som många gånger
drivs i stiftelseform med ett landsting, en region eller en kommun som
huvudman. Ofta ingår det regionala hembygdsförbundet i dessa
museers styrelser.
- Statligt bidrag till de regionala museerna fördelas idag av Statens
kulturråd, när det gäller de regionala museerna i Skåne;
Riksantikvarieämbetet.
- I många kommuner finns museer där kommunen är huvudman.
Därutöver finns runt om i landet ett stort antal museer som bedrivs i
olika former och med olika förutsättningar, såsom verksmuseer,
hembygdsmuseer och arbetslivsmuseer.
- Riksutställningar främjar utveckling och samarbete på
utställningsområdet.

* Förteckning över regionala museer
Flyttat från kulturdepartementet på område 90 till område 73
Andra museer se område 90.

	

 •	

 Regionala museer
Regionala museer inom Kulturdepartementets
verksamhetsområde. De samlar in, vårdar, visar och levandegör
Sveriges regionala kulturarvet.

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Blekinge museums webbplats
Bohusläns museums webbplats
Dalarnas museums webbplats
Jämtlands läns museums webbplats
Jönköpings läns museums webbplats
Kalmar konstmuseums webbplats
Kalmar läns museums webbplats
Kulturen i Lunds webbplats
Länsmuseet Gotlands fornsals
webbplats
	

 •	

 Länsmuseet Gävleborgs webbplats
	

 •	

 Länsmuseet Halmstads webbplats
	

 •	

 Länsmuseet Varbergs webbplats

	

 •	

 Länsmuseet Västernorrlands
webbplats
	

 •	

 Malmö museers webbplats
	

 •	

 Naturhistoriska museet i Göteborgs
webbplats
	

 •	

 Norrbottens museums webbplats
	

 •	

 Regionmuseet Kristianstads webbplats
	

 •	

 Regionmuseum Västra Götalands
webbplats
	

 •	

 Smålands museums webbplats
	

 •	

 Stockholms läns museums webbplats
	

 •	

 Sörmlands museums webbplats
	

 •	

 Upplandsmuseets webbplats
	

 •	

 Värmlands museums webbplats
	

 •	

 Västerbottens museums webbplats
	

 •	

 Västergötlands museums webbplats
	

 •	

 Västmanlands läns museums webbplats
	

 •	

 Örebro läns museums webbplats
	

 •	

 Östergötlands länsmuseums webbplats

* Moderna museets webbplats

Stiftelser m.fl. inom Kulturdepartementets ansvarsområden

Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida
konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell
förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som
möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet. Museet
är ansvarsmuseum för den moderna och nutida konsten.

* Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)
Drottningholmsvägen 10, 112 42 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se

* Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes webbplats
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska
särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med
den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för
konstnärlig och kulturell förnyelse. Museet är ansvarsmuseum inom
konstmuseiområdet.
* Riksutställningars webbplats
Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar
utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt
* Statens historiska museers webbplats
Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och
samtiden. Samlingarna är från stenåldern fram till idag. Till
myndigheten hör även Kungliga myntkabinettet - Sveriges
ekonomiska museum.
* Statens konstråds webbplats
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som
innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar
om den offentliga konsten i samhället.

* Bildmuseet
Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tfn: 090-786 52 27, Fax: 090-786 77 33, E-post:
info@bildmuseet.umu.se
* Judiska Museet i Stockholms
Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-31 01 43, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiska-museet.a.se
* Kungliga Akademien för de fria konsterna
Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24
* Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö
Tfn: 08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post: info@millesgarden.se
* Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna
Tfn: 0980-702 26, Fax: 0980-837 79, E-post: info@sfmv.se
* Stiftelsen Nordiska museet
Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 560 00, Fax: 08-519 545 80, E-post: nordiska@nordm.se

* Stiftelsen Rooseum Center for Contemporary Art
Gasverksgatan 22. Postadress: Box 4097, 203 12 Malmö
Tfn: 040-12 17 16, Fax: 040-30 45 61, E:post: info@rooseum.se
* Stiftelsen Skansen
Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, Fax: 08-442 82 80, E-post: info@skansen.se
* Stiftelsen Thielska galleriet
Sjötullsbacken 6, 115 25 Stockholm
Tfn: 08-662 58 84, Fax: 08-544 85 112, E-post:
thielska.galleriet@telia.com
* Zornsamlingarna
Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se
Ganska nya:
* August Abrahamsons stiftelse, Nääs
Nääs slott
448 92 FLODA
* Riksförbundet Sveriges museer
Postadress: Riksförbundet Sveriges museer, Kyrkogatan 16 A, 371 32
Karlskrona Tfn: 0708-11 60 40

74 Konsthantverk, formgivning av
bruksföremål. Inredning

* Konstfack

Konstfack - Konstfack

Webbkarta Webbkarta - Konstfack
Från Internet 6 april 2011

SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
Libris/SAB:
Ig 	

 Teckningskonst
Ig. 	

 Särskilda perioder
Ig- 	

 Särskilda länder och områden
Igy 	

 Material, metoder, teknik
Ih 	

 Konsthantverk
Ih. 	

 Allmänt: särskilda perioder
Ih- 	

 Allmänt: Särskilda länder och områden
Iha 	

 Ornamentik
Ihb 	

 Industriell formgivning
Ihc 	

 Textil konst
Ihd 	

 Konsthantverk i trä
Ihe 	

 Konsthantverk i metall
Ihf 	

 Keramik och glas
Ihh 	

 Inredning
Ihk 	

 Dräkthistoria
Ihq 	

 Reklamkonst
Ihö	

 Övrigt konsthantverk
(DC, DK 74 )

* Nämnden för hemslöjdsfrågors webbplats
Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) har till uppdrag att ta initiativ,
planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjden.
Nämnden samordnar bidragsgivandet till den
hemslöjdskonsulentverksamhet som bedrivs i landet samt fördelar
bidrag till olika projekt som främjar hemslöjdens utveckling.
Tillväxtverket, en myndighet för hållbar tillväxt i företag och ökad
nationell och regional konkurrenskraft, är värdmyndgihet för NFH.
Nämndens kansli är placerat i Tillväxtverkets lokaler på Södermalm.
* Röhsska museet för konsthanverk och design
Vasagatan 37-39. Postadress: Box 53178, 400 15 Göteborg
Tfn: 031-61 38 50, Fax: 031-18 46 92, E-post: info@designmuseum.se

75/77 Bildkonst.
75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto
SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
Libris/SAB:
Ae 	

 Bokväsen
Aea 	

 Bokhistoria
Aeb 	

 Skrivredskap och skrivmaterial
Aec 	

 Boktryckerihistoria
Aed 	

 Bokbandshistoria
Aef 	

 Redigeringsteknik
Aet 	

 Bibliofili
Af 	

 Skrift
Afa 	

 Skrift- och alfabetshistoria
Afb 	

 Paleografi
Afc 	

 Kalligrafi
Afd 	

 Chiffer
Ie 	

 Målarkonst
Ie. 	

 Särskilda perioder
Ie- 	

 Särskilda länder och områden
Ieb 	

 Bokmåleri
Iem 	

 Miniatyrmåleri
Ien 	

 Muralmåleri
Iet 	

 Teaterdekorationer
Iey 	

 Material, metoder, teknik
If 	

 Grafisk konst
If. 	

 Särskilda perioder

If- 	

 Särskilda länder och områden
Ifq 	

 Bruksgrafik
Ifr 	

 Bokillustration
Ify 	

 Material, metoder, teknik
Pn 	

 Fotografi och filmteknik (drift av fotoverksamhet t 77)
Pna 	

 Fotografi
Pnb 	

 Filmteknik, TV- och videofotografering
Pnd 	

 Vetenskaplig och teknisk fotografi
Pni 	

 Fotokonst
Pny 	

 Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering (57)
Pnz 	

 Särskilda fotografer
75 (DC, DK 75)
76 (DC, DK 76 , 09)
77 (DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 681).

Från 01d.pdf (DC DK)

* Kungl. Konsthögskolan

75 Konstmåleri o d.
(SAB Ie. DC, DK 75)
750 Allmänt. O Teknik. O Material. O Motiv.

Välkommen till Kungl.Konsthögskolan

76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.
(SAB If, Ae, Af, Ihq, Kya, F.08 . DC, DK 76 , 09)
760 Allmänt. 761 Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt. 762
Djuptryck. Etsning. Gravyr. 763 Plantryck. Litografi. Rotogravyr. 764
Teckenkonst.Skrift.Tecken.Symboler. 7642 Olika skriftarter. 7643
Olika skriftsystem.7645 Skrivdon. 7646 Symboler, monogram o d. 766
Nyttografik (Reklam mm, hemsidor på Internet ? ). 769
Grafiksamlingar. 7699 Handskrifter. Bokrariteter. Bokkonst.
77 Fotografiskt arbete o d.
(SAB Pn. DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i
686).
770 Allmänt. 771 Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material.
7711 Lokaler för fotoarbete. 7712 Inredningar, belysning mm. 7713
Kameror, förstoringsapparater. 7714 Övrig utrustning. 7715 Negativ- o
positivmaterial. 7717 Kemikalier. 772 Fotometoder med oorganiska
ämnen. 773 Fotometoder med organiska ämnen. 774 Elektroniska o
övriga metoder. 776 Fotolitografi. 777 Plåtar för boktryck, djuptryck.
Fotogravyr. 778 Fotografins användnings-områden. 7781 Kopiering.
7782 Projektion. 7783 Vetenskapligt foto. 7784 Stereo. 7785 Filmning,
filmklippning. 7786 Färgfoto. 7788 Trickfoto. 7789 Dokumentärfoto,
konstfoto, motiv, fotosituation, format. 779 Fotosamlingar.

Sitemap Sitemap
Från Internet 6 april 2011

78 Musik ( konserter o d 792)
SW 78 Musik ( konserter o d 792)
Libris/SAB:
Ij 	

 Musik
Ij:d 	

 Musikteori, -filosofi och -psykologi
Ij:k 	

 Musikforskningens historia
Ij:oa 	

Musiksociologi
Ija 	

 Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga 	

	

delområden
Ijb 	

 Musikhistoria
Ijc 	

 Musikinstrument: allmänt
Ijd 	

 Tangentinstrument
Ije 	

 Stråkinstrument
Ijf 	

 Blåsinstrument
Ijg 	

 Knäppinstrument
Ijh 	

 Slagverk och strykidiofoner
Iji 	

 Elektriska musikinstrument
Ijj 	

 Mekaniska musikinstrument
Ijk 	

 Instrumentalmusik: kammarmusik
Ijl 	

 Instrumentalmusik: orkestrar
Ijm 	

 Instrumentalmusik: särskilda former
Ijn 	

 Vokalmusik: allmänt
Ijo 	

 Vokalmusik: solosång
Ijp 	

 Vokalmusik: körsång
Ijq 	

 Vokalmusik: särskilda former
Ijr 	

 Dramatisk och scenisk musik
Ijs 	

 Religiös musik
Ijt 	

 Skolmusik

Iju 	

 Västerländsk folkmusik
Ijv 	

 Icke-västerländska kulturers musik
Ijx 	

 Jazz, rock och populärmusik
Ijy 	

 Musikprogram
Ijz	

 Särskilda tonkonstnärer
Ijä 	

 Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Ijö 	

 Övrig musik
X 	

 Musikalier (noter)
X(s) 	

Musikalier: Samlingar och studiepartitur
Xa 	

 Musikteori
Xb 	

 Musikhistoria
Xc 	

 Soloverk: valfri besättning
Xd 	

 Instrumentalmusik: tangentinstrument
Xe 	

 Instrumentalmusik: stråkinstrument
Xf 	

 Instrumentalmusik: blåsinstrument
Xg 	

 Instrumentalmusik: knäppinstrument
Xh 	

 Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner
Xi 	

 Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument
Xj 	

 Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument
Xk 	

 Instrumentalensembler
Xl 	

 Instrumentalmusik: orkestrar
Xm 	

 Instrumentalmusik: särskilda former
Xn 	

 Elektroakustisk musik och ljudkonst
Xo 	

 Solosång
Xp 	

 Körsång
Xq 	

 Vokalmusik: särskilda former
Xr 	

 Dramatisk och scenisk musik
Xs 	

 Religiös musik
Xu 	

 Västerländsk folkmusik
Xv 	

 Icke-västerländska kulturers musik
Xx 	

 Jazz, rock och populärmusik

Xy 	

 texter till vokal och dramatisk musik
Xä 	

 Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Xö 	

 Övrigt
Y 	

 Musikinspelningar
Y(s) 	

Samlingar
Ya 	

 Musikteori
Yb 	

 Musikhistoria
Yc 	

 Soloverk: valfri besättning
Yd 	

 Instrumentalmusik: tangentinstrument
Ye 	

 Instrumentalmusik: stråkinstrument
Yf 	

 Instrumentalmusik: blåsinstrument
Yg 	

 Instrumentalmusik: knäppinstrument
Yh 	

 Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner
Yi 	

 Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument
Yj 	

 Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument
Yk 	

 Instrumentalensembler
Yl 	

 Instrumentalmusik: orkestrar
Ym 	

 Instrumentalmusik: särskilda former
Yn 	

 Elektroakustisk musik och ljudkonst
Yo 	

 Solosång
Yp 	

 Körsång
Yq 	

 Vokalmusik: särskilda former
Yr 	

 Dramatisk och scenisk musik
Ys 	

 Religiös musik
Yu 	

 Västerländsk folkmusik
Yv 	

 Icke-västerländska kulturers musik
Yx 	

 Jazz, rock och populärmusik
Yä 	

 Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Yö 	

 Övrigt
(DC, DK 78)

* Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolan

Från Internet 6 april 2011
* Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, Fax: 08-611 87 18, E-post: adm@musakad.se
Ganska ny:
* Statens musikverks webbplats	

Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela
landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet.
Myndigheten ska också understödja utvecklingen av ett professionellt
musikliv. Det innebär att myndigheten ska vara en resurs för
musiklivet genom att ta till vara initiativ från musiklivet, koordinera
och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse samt vara en
nationell part vid internationellt samarbete. Statens musikverk ska
även dokumentera, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra
teaterns, dansens och musikens kulturarv.

79 	

Seder o bruk, nöjen. Sociala miljöer och
sociala verksamheter: socialtjänst, brott och
kriminalvård, polis, integration od, undervisning. Sport.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
SW
SW
SW
SW
SW

. 7911-7913 Seder och bruk.
. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård.
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

SW 796/799 Sport, idrott o d.

Libris/SAB:
Ku 	

 Allmän socialhistoria (även till 93-99)
Ku. 	

 Särskilda historiska perioder
Ku- 	

 särskilda länder och områden )
Oa 	

 Sociologi (även till 79)
Oa(x)	

Sociologiska lexikon (118)
Oa:bf	

Sociologiska institutioner
Oa:d 	

Sociologisik teori, filosofi och metodlära
Oa:k 	

Sociologins historia
Oaa 	

 Socialpsykologi
Oab 	

 Sociala strukturer
Oac 	

 Familjesociologi

7911-7913 Seder och bruk .
SW . 7911-7913 Seder och bruk.
(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).
Libris/SAB:
Bl 	

 Omstridda fenomen och företeelser
Blb 	

 Ockultism
Blc 	

 Spådomskonst (divination)
Bld 	

 Frenologi
Blf 	

 Kryptozoologi
Blg 	

 Ufo
M 	

 Etnografi, socialantropologi och etnologi
M(x) Etnografiska etc. lexikon
M:b 	

 Etnografisk etc. forskning. Institutioner
M:d 	

 Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära
M:k 	

 Etnografins etc historia
Ma 	

 Europa: allmänt
Mb 	

 Norden: allmänt
Mc 	

 Sverige
Md 	

 Övriga Norden
Me 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Mf 	

 Mellaneuropa
Mg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Mh 	

 Schweiz
Mi 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
Mj 	

 Frankrike
Mk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Ml 	

 Portugal

Mm 	

 Östeuropa
Mn 	

 Balkanländerna
Mo 	

 Asien
Mp 	

 Afrika
Mq 	

 Amerika
Mr 	

 Oceanien
Ms 	

 Polarländerna
Mu 	

 Bebyggelse och byggnader
Mv 	

 Föremål
Mx 	

 Näringsliv och arbetsliv
My 	

 Samhälls- och familjeliv
Mz 	

 Folktro och folkseder
Qcg 	

 Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 	

	

	

förhållanden (Även 7911)
(DC, DK 39).

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester
mm.
SW . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
(SAB Im, Ikö . DC, DK 791).
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar,TV,video,
radio od
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler.
Maskerader.
79161 Festmåltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162
Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader.
Speciella dagar t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164
Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer.
Invigningar. 79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166
Marknader. 79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller.
79169 Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar. 7919 Libris/SAB:
Bu 	

 Masskommunikation: radio och television
Bu- 	

 Särskilda länder och områden
Bua 	

 Radio
Bub 	

 Television och video
Im 	

 Film
Ima 	

 Film: allmänt
Imb 	

 Filmhistoria
(DC, DK 791).

Lena Adelsohn Liljeroth
Kultur- och idrottsminister
Kulturdepartementet
"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar
också till högre ekonomisk tillväxt i samhället."

Ansvarsområden:
Kultur, medier och idrott
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Aktuella satsningar
Kultur
Medier
Idrott

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Kulturdepartementet

Överordnat område för kultur är område 70
Idrott ingår i område 796-799
Medier ingår i områdena 7914-7919 och 90

Medier
	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	


Aktuella satsningar
Budget 2012 för medieområdet
Radio och tv
Dagspress
Film
Har inte undermenyer Skydd för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan
Har inte undermenyer Internationellt samarbete

Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald,
massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka
skadliga inslag i massmedierna.

Arkiven öppnas hos SVT, SR och UR
Hos programföretagen i allmänhetens tjänst, det vill säga Sveriges
Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR), finns arkiv med ett rikt kulturarv bestående
av radio- och tv-sändningar från flera decennier. Det är angeläget att
arkiven görs tillgängliga för allmänheten och regeringen föreslår
därför att programföretagen får sammanlagt 100 miljoner kronor extra
från rundradiokontot 2012.

Extra tilldelning till Sveriges Radio,
Sveriges Television och Utbildningsradion
för att öppna arkiven

Hos SR, SVT och UR finns arkiv med ett rikt kulturarv som i
huvudsak har producerats med medel från radio- och tv-avgiften.
Programföretagen har numera bättre förutsättningar att digitalisera och
göra mer av programarkiven tillgängliga, till exempel via internet.
Några ändringar i upphovsrättslagen som trädde i kraft den 1 april
2011 gör det enklare att få till stånd heltäckande avtal om
återutnyttjande av material i programföretagens arkiv som sänts ut före
den 1 juni 2005. Detta arbete innebär samtidigt stora kostnader för SR,
SVT och UR och de har därför begärt extra medel från
rundradiokontot.
Regeringen beräknar i budgetpropositionen för 2012 att
programföretagen får en extra tilldelning på sammanlagt 100 miljoner
kronor från rundradiokontot. Det kostar mer att göra tv-sändningar
tillgängliga jämfört med radiosändningar. Därför får SVT 60 miljoner
kronor och SR får 8 miljoner kronor. Regeringen bedömer att den
extra tilldelningen för att göra arkiven tillgängliga också ger SR och
SVT förbättrade möjligheter att fullgöra det uppdrag som bolagen har
att fördjupa, utveckla och vidga sitt kulturutbud. UR, som enligt sitt
uppdrag ska bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i
allmänhetens tjänst, beräknas få 32 miljoner kronor. UR:s program är
relevanta inom utbildningen under lång tid varför det är särskilt
angeläget att arkiverat material är tillgängligt.

Ansvaret för programföretagens arkiv
Kommittén för radio och tv i allmänhetens tjänst inför nästa
tillståndsperiod (dir. 2011:51) har bland annat fått i uppdrag att
behandla frågan om ansvaret för programföretagens arkiv.

miljoner kronor per år under perioden 2011-2014 på att digitalisera
biografer.

Film
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Digitalisering av biografer
Har inte undermenyer Filmavtalet
Har inte undermenyer Filmcensuren för vuxna avskaffas
Har inte undermenyer Stöd till unga kvinnors filmskapande

Till filmpolitikens huvuduppgifter hör att:
	

 •	


främja produktion, distribution och visning av värdefull film i
hela landet,
	

 •	

bevara och tillgängliggöra filmarvet,
	

 •	

främja regional och lokal filmkultur,
	

 •	

verka för internationellt utbyte och samarbete på filmområdet.
Insatser riktade till barn och unga är särskilt prioriterade. Ett viktigt
mål är också att förbättra kvinnliga filmskapares villkor.
De filmpolitiska stöden och insatserna fördelas och administreras av
Svenska Filminstitutet. Stöd till svensk filmproduktion och vissa stöd
till distribution och visning finansieras genom filmavtalet - ett avtal
mellan staten, filmbranschen och flera TV-företag. Staten finasierar
också ett antal filmpolitiska insatser utanför avtalet, till exempel stöd
till film i skolan och arkivverksamhet.

Digitalisering av biografer
Inom några få år kommer större delen av filmdistributionen att vara
digital. Det finns biografer, främst på mindre orter, som riskerar att slås
ut på grund av omställningskostnaderna. Regeringen avsätter därför 15

Image Source, Johnér
Genom satsningen ska biopublik över hela landet kunna få tillgång till
aktuella filmer och till ett varierat filmutbud. Biograferna får genom
digitaliseringen också möjlighet att bredda sitt utbud med direktsänd
opera, musik, teater och idrottsevenemang. Den digitala
visningstekniken innebär också att det blir enklare att göra filmer
tillgängliga för personer med syn- eller hörselnedsättning.

Förordning om stöd till digitalisering av
biografer beslutad
Regeringen beslutade den 6 oktober 2011 om en förordning om
statsbidrag för digitalisering av biografer. Syftet med bidraget är att
underlätta övergång från analog till digital biografutrustning. Det är
Stiftelsen Svenska Filminstitutet som har fått i uppdrag att sköta
fördelningen av bidraget.

Svenska Filminstitutet fördelar bidragen
En första ansökningsomgång planeras under hösten. Filminstitutet
kommer att prioritera biografer som under de senaste åren haft
regelbundna filmföreställningar i större omfattning. Vid fördelningen
bör hänsyn tas till om det tidigare har saknats en digital biograf i
kommunen. Det tidigare förslaget om ett minimum på 50
föreställningar per år för att få söka bidraget är borttaget.

För frågor angående fördelning av bidrag kontakta Svenska
Filminstitutet.

Relaterat
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Pressmeddelande: Förordning om stöd till digitalisering av
biografer beslutad
Förordning om statsbidrag för digitalisering av biografer
Uppdrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet angående stöd till
digitalisering av biografer

Externa länkar
	

 •	


Svenska filminstitutets webbplats

Filmavtalet
Nuvarande filmavtal trädde i kraft den 1 januari 2006 och gäller till
och med den 31 december 2012. Parter i avtalet är staten,
organisationer inom filmbranschen och Sveriges Television AB, TV4
AB, Modern Times Group MTG AB och C More Entertainment AB.
Statens bidrag till filmavtalet uppgår till 185 miljoner kronor per år.
Filmbranschen bidrog 2009 med ca 146 miljoner kronor, och tvföretagen med ca 53 miljoner kronor. Tillsammans med bidrag från de
svenska filmproducenterna omfattade insatserna totalt ca 386 miljoner
kronor. Därutöver har tv-företagen åtagit sig att använda sammanlagt
minst ca 60 miljoner kronor till ny svensk film genom
medfinansiering, samproduktion och inköp av visningsrätter.

Förhandlingar kring en ny branschsamverkan för
svensk film under 2011
Nu inleds samtal med potentiella finansiärer för att få till stånd en ny
branschsamverkan för svensk film. Samtalen beräknas pågå under hela
år 2011. Departementet kommer även att ha kontakt med berörda
intressenter på filmområdet genom informationsmöten under 2011.
Regeringens målsättning är att en ny branschsamverkan för
finansieringen av svensk film ska finnas på plats den 31 december
2011.

En förhandlare har tillsatts
Regeringen har den 17 februari 2011 beslutat att tillsätta Lennart Foss
som särskild utredare (förhandlare) med uppdrag att få till stånd en ny
branschsamverkan för finansieringen av svensk film. Regeringens
avsikt är att branschen och staten även fortsättningsvis gemensamt ska
bidra till stöden till produktion av svensk film. Mot den bakgrunden
ska förhandlaren eftersträva en långsiktig och breddad samverkan, där
fler verksamma aktörer än idag bidrar. Exempel på nya parter som
diskussioner kan föras med är aktörer som tillhandahåller filmtjänster
via olika medier.

Stöd till unga kvinnors filmskapande
Regeringen vill förbättra villkoren för kvinnors filmskapande. Andelen
kvinnor bland svenska filmskapare ökar, men männens dominans är
fortfarande tydlig.

Under 2010 beslutade regeringen om ett bidrag till Svenska
Filminstitutet på sammanlagt 1,1 miljoner kronor för stöd till unga
kvinnors filmskapande under 2010 och 2011. Stiftelsen Svenska
Filminstitutet fick under 2011 i uppdrag att utveckla en fortsatt
satsning på unga kvinnors filmskapande under perioden 2011-2014.
Projektet tilldelas totalt 6, 5 miljoner kronor. Satsningen riktar sig till
unga filmare i regionala verksamheter för att på sikt skapa en bättre
grund för ökad jämställdhet inom professionell filmproduktion.

Skydd för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan
Den 9 december utfärdade regeringen lagar med anledning av
riksdagens beslut om propositionen Filmcensuren för vuxna avskaffas
- skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks (prop.
2009/10:228).
De nya lagarna innebär att förhandsgranskningen av film som ska
visas offentligt för personer från 15 år avskaffas och att möjligheten att
på förhand förbjuda att film visas offentligt upphör. De nuvarande
åldersgränserna för film - barntillåten, tillåten från 7 år, 11 år eller 15
år - blir kvar.

Filmcensuren avskaffas 1 januari 2011
Förhandsgranskning av film avsedd att visas offentligt för vuxna
avskaffades den 1 januari 2011. Med överlämnande av kulturutskottets
betänkande 2010/11:KrU2 Filmcensuren för vuxna avskaffas har
riksdagen den 2 december 2010 bifallit utskottets förslag till
riksdagsbeslut.

Bakgrund
Regeringen överlämnade den 1 juni 2010 propositionen Filmcensuren
för vuxna avskaffas - skyddet för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan stärks (prop. 2009/10:228).
I propositionen föreslogs bland annat att förhandsgranskningen av film
som ska visas offentligt för personer från 15 år avskaffas samtidigt
som nuvarande åldersgränser bibehålls. En ny lag ska reglera
förutsättningarna för hur åldersgränserna fastställs. I propositionen
föreslogs också undantag från reglerna om åldersgränserna för film så
att de inte ska hindra föräldrar att ta med sig spädbarn till särskilt
anordnade visningar, så kallad barnvagnsbio.
Censurmyndigheten Statens biografbyrå föreslogs att avskaffas.
Biografbyrån ersätts av en ny myndighet med uppdrag att stärka barn
och unga som medvetna medieanvändare. Det innebär att den
verksamhet som har utförts av Medierådet överförs till den nya
myndigheten och att Medierådet upphör. Den nya myndigheten Statens medieråd - kommer också att fastställa åldersgränser för filmer
som är avsedda att visas för barn under 15 år.

* Myndigheten för radio och tv:s webbplats
Sedan 1 augusti ersätter Myndigheten för radio och tv de tidigare
myndigheterna Granskningsnämnden för radio och -TV samt Radio
och TV-verket. Myndigheten för radio och tv ska följa utvecklingen
inom medieområdet, besluta om tillstånd, avgifter och registrering,
utöva tillsyn i frågor som rör tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv
och ljudradiosändningar samt besluta i frågor om utgivningsbevis. Ett
särskilt beslutsorgan inom den nya myndigheten prövar om innehållet i
radio- och tv-program följer de regler som finns för sändningarna.
Bolag inom medieområdet
* Sveriges Radio AB
* Sveriges Television AB
* Sveriges Utbildningsradio AB
* Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Filmhuset, Borgvägen 1-5. Postadress: Box 27126, 102 52 Stockholm
Tfn: 08-665 11 00, Fax: 08-661 18 20, E-post: info@sfi.se

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer.
Konstdans.
SW . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
Libris/SAB:
Ik 	

 Teater
Ika 	

 Teater: allmänt
Ikb 	

 Teaterhistoria och -kritik
Ike 	

 Teaterprogram
Iks	

 Gruppteater
Ikt	

 Pantomim- och marionetteater
Iku 	

 Barnteater
Ikv 	

 Amatörteater
Ikx 	

 Radio- och TV-teater
Iky 	

 Konstnärlig dans
Ikz 	

 Särskilda sceniska konstnärer
Ikö 	

 Övrig scenisk konst och offentliga nöjen
(DC, DK 792)

Lena Adelsohn Liljeroth
Kultur- och idrottsminister
Kulturdepartementet
"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar
också till högre ekonomisk tillväxt i samhället."

Ansvarsområden bl a
Teater, dans och musik
Den statliga bidragsgivningen till scenkonstområdet har stor betydelse
för att hela landet ska nås av scenkonst som präglas av hög konstnärlig
kvalitet, mångfald och bredd. Varje år får närmare 7 miljoner besökare
tillgång till teater, dans och musik runt om i landet. Drygt en tredjedel
av besökarna var barn och unga. Den fria scenkonsten utgör en viktig
del av utbudet som både berikar och kompletterar institutionernas
verksamhet. I takt med att den så kallade kultursamverkansmodellen
genomförs tar landstingen i respektive län över ansvaret för att fördela
statliga medel till scenkonstinstitutionerna.

Nationellt och regionalt
Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska Teatern AB är
nationalscener för opera och balett respektive teater. Riksteatern är en
ideell förening och bedriver scenkonstfrämjande verksamhet i hela
landet. Statens musikverk, som inlede sin verksamhet 2011, ska främja

musiklivets utveckling i hela landet men även teaterns, dansens och
musikens kulturarv. Dansens hus ska presentera samtida svenska och
utländska gästspel i samarbete med andra intressenter inom
dansområdet.
Länsteatrar och länsmusikorganisationer finns i så gott som alla län. I
vissa län finns också symfoni- eller kammarorkestrar, musikteatrar
samt regionala dansensembler.

Ansvar och stöd
Staten ansvarar för nationalscenerna och de övriga riksinstitutionerna.
Landstingen och kommunerna ansvarar för länsinstitutionerna t.ex.
länsteatrar och orkestrar, men staten ger ett årligt stöd. I de län som
som infört kultursamverkansmodellen går stödet via landstingen.
Staten lämnar även ett betydande stöd till fria teater-, dans- och
musiklivet genom bidrag till bland annat fria grupper,
arrangörsföreningar och musikinspelningar.

Externa länkar
	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	


Kungliga Operan
Dramaten
Riksteatern
Statens musikverk
Dansens Hus
Statens kulturråd

* Stockholms dramatiska högskola
(F d Teaterhögskolan och Dramatiska institutet) Teaterhögskolan
Dramatiska institutet
Webbkarta webbkarta
Från Internet 6 april 2011
* Operahögskolan
Navigation:
Om Operahögskolan: Startsida
Från Internet 6 april 2011
Länkar:
* Kungliga Operan
* Drottningholms Slottsteater
* Folkoperan
* Norrlandsoperan
* Confidencen
* New York City Opera
* Riksteatern
Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg
Tfn: 531 991 00, Fax: 08-531 830 12, E-post: info@riksteatern.se
* Stiftelsen Dansens Hus
Barnhusgatan 12-14. Postadress: Wallingatan 21, 111 24 Stockholm
Tfn: 08-508 990 00, Fax: 508 990 10, E-post: kansli@dansenshus.se
* Stiftelsen Dansmuseifonden/Dansmuseet
Gustav Adolfs torg 22-24, 111 52 Stockholm
Tfn: 441 76 50, Fax: 20 06 02, E-post: info@dansmuseet.nu

* Stiftelsen Drottningholms teatermuseums
Kvarnholmsvägen 56, Gäddviken, Nacka. Postadress Box 15417, 104
65 Stockholm
Tfn: 08-556 931 11, Fax: 08-556 931 01, E-post:
sverigesteatermuseum@dtm.se
* Stiftelsen Svenska rikskonserter
Nybrokajen 11, 111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 16 00, Fax: 08_407 16 50, E-post: info@rikskonserter.se
* Kungliga Dramatiska Teatern AB
* Kungliga Operan AB

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
SW . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
793 Libris/SAB:
Rc 	

 Danslekar och dans
Rbo 	

 Friluftsliv (Även 796/799)
(DC, DK 793)

794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri.
Lotto. Tips
SW . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Libris/SAB:
Rd 	

 Spel och tidsfördriv
Re	

 Lotteri, vadhållning, tips
(DC 794-795, DK 794)

Peter Norman
Finansmarknadsminister
Finansdepartementet
"Tillsammans med företrädare för marknaden ska regeringen lägga
grunden för framtidens finansmarknad. Vi vill öka samhällsnyttan,
men också förtroendet hos allmänheten och kunderna. Regeringen har
också till uppgift att se till att staten är en ansvarstagande och
professionell företagsägare. Förutom att få avkastning för
skattebetalarnas pengar, handlar det om att driva frågor kring socialt
ansvarstagande och hållbar utveckling. Men i princip anser regeringen
att staten inte ska äga företag som verkar på marknader där
konkurrensen fungerar och det inte heller finns något samhällsuppdrag
som motiverar ett statligt ägande."

Ansvarsområden
Finansmarknadsminister Peter Norman har följande ansvarsområden:
	

 •	

	

 •	


Finansmarknad
Kommuner och landsting

	

 •	

 Spelfrågor
	

 •	


Företag med statligt ägande

Företag med statligt ägande	

 Ingår i område 658
Kommuner och landsting 	

 Ingår i område 6520-6524
Spelfrågor	

 	

	

Ingår i område 794

Spelmarknaden
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Mål för spelpolitiken
Har inte undermenyer Internationellt perspektiv
Har inte undermenyer Spelmarknaden

Mål för spelpolitiken
Spel om pengar medför risker både för den enskilde och för samhället.
Spelandet kan till exempel medföra sociala skadeverkningar som
spelberoende och ekonomiska problem. Det kan också leda till
kriminalitet som bedrägerier och penningtvätt.
Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala
skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under
kontrollerade former. Ambitionen är att motverka ett överdrivet
spelande, som kan leda till spelberoende, och därigenom uppnå ett av
målen inom folkhälsoområdet. Överskottet från spel ska gå bland
annat till folkrörelserna och hästsporten och därmed komma
allmänheten tillgodo.

Reglering
För att motverka de risker som är förknippade med spel om pengar
krävs en reglering av spelmarknaden. Den svenska spelregleringen
bygger på principerna att endast vissa aktörer får anordna lotterier, att
anordnande kräver tillstånd och att verksamheten står under offentlig
tillsyn. Tillståndsgivning och tillsyn hanteras av kommuner,
länsstyrelser och Lotteriinspektionen, som är central

förvaltningsmyndighet på spelområdet. Även regeringen svarar för
tillståndsgivning, bland annat när det gäller AB Svenska Spel och
Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG).
Regleringen innehåller bland annat olika begränsningar av
skyddskaraktär såsom åldersgränser och förbud mot kreditspel samt
krav på den som ska anordna lotteri. Det är förbjudet och straffbelagt
att utan tillstånd anordna (tillståndspliktigt) lotteri i Sverige, liksom att
främja deltagande i lotterier som anordnas utom landet, till exempel
genom att göra reklam.
De lagar som styr spelverksamheten i Sverige är i första hand
lotterilagen och kasinolagen. Lotterilagen reglerar alla former av
lotterier med undantag för kasinospel med internationella spelregler,
vilket regleras i kasinolagen. Lagen om anordnande av visst
automatspel reglerar spel på så kallade förströelseautomater, det vill
säga automatspel som inte ger vinst eller endast ger vinst i form av
frispel på automaten som till exempel flipperspel.

* Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier,
kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert
och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även
medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som
spelande kan medföra.
* AB Svenska Spel
AB Svenska Spel anordnar spel och lotterier efter tillstånd av
regeringen. Svenska Spel ska vara ett ansvarsfullt och trovärdigt
alternativ till illegal spelverksamhet.

795 Sociala miljöer och sociala
verksamheter.

722-724 gäller byggnader i olika tidsepoker och 7952-7924 sociala
miljöer i olika tidsepoker, men även dagens sociala miljöer i byggnader från olika epoker.

SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

7955-7958 gäller sociala miljöer med anknytning till byggnader i
725-728.

Särskilda områden
SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
SW . 7951 Sociologi. Socialvård.
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
SW . 7957 Undervisning o d.
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
SW . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
Sociala miljöer, sociala relationer, sociala verksamheter, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård, undervisning, föreningsliv od.
7950 Allmänt.
Verksamhetena i 795 gäller sociala miljöer och vissa sociala verksamheter i dem.
Indelningen 7951-7959 följer indelningen i 72 om formgivning av
byggnader i de fysiska miljöerna.
721 gäller allmänt om formgivning av byggnader och 7951 gäller allmänt om formgivning av sociala miljöer.

7959 gäller sociala miljöer o d utan anknytning till några särskilda
byggnader .
7951 	

 	


Sociologi, socialvårdsmiljöer, socialvård, kriminologi.

7952/7954 	


Sociala miljöer i olika tidsepoker.

7955 	

 	

	

	

79551 	

	

79552 	

	

79553 	

	

79554 	

	

79555 	

	

79556 	

	

79557 	

	

79558 	

	

79559 	

	


Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
olika slags byggnader:
-offentliga byggnader, verksamheter bl a polisväsendet.
-merkantila byggnader.
-transporter o kommunikation.
-industri, lantbruk.
- sjukhus,vårdhem.
- fängelser od, verksamheter bl a kriminalvård o d.
- restauranger od.
- fritid, underhållning, sport.
- övriga byggnader.

7956 	

 	


- med anknytning till död, begravning, religion.

7957 	

 	

	

	


-undervisnings-, forskningsanstalter, museer, bibliotek,
verksamheter bl a undervisning.

7958	

 	


Sociala miljöer i boendet.

7959 	

 	

	

	


Sociala miljöer och verksamheter i grupper,
folkrörelser, föreningar.

SW 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
För att områdena 7951-7959 på hemsidan inte ska bli för stora har en
del saker som hör hemma där placerats på 795.

7951 Sociologi. Socialvård.
SW . 7951 Sociologi. Socialvård.
(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)
Exempel på verksamheter:
79510 	

	

Allmänt.
79511 	

	

Sociologi.
79513 	

	

Social frågor, socialt läge.
79514 	

	

Samhällets vårdproblem, socialvård.
795140 	

Sociallhjälpens organisation.
795141 	

Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå:
	

	

näringsstruktur, nya familjetyper.
795142 	

Individuella förhållanden som kan föranleda
	

	

vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande
	

	

utbildning osv.
795144 	

Samhälleliga hjälpformer, socialvård.
7951440 	

Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc
7951442 	

Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning,
	

	

naturabidrag skolmåltider.
7951444	

Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, 	

	

	

	

samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm.
7951446 	

Aktivering till självhjälp.
7951448 	

Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer.
795146 	

Personer i socialvård.
7951462 	

Socialarbetare.
7951465 	

Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn.
	

	

Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar.
	

	

Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

79516 	

	


Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma.
Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. 	

 	

Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem.
Sjömanshem. 	

	

	

	

Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn.
Fosterbarn. Fosterhem.
Kriminologi.

Gränsen mella 7951 och 7952-7956 är flytande, de kompletterar
varandra. (Poliser, brott o d ingår i område 7952-7956)

Sjukvård, hälsa, sociala frågor,
socialförsäkring
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Barnets rättigheter
Folkhälsa
Funktionshinder
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Hälso- och sjukvård
Individ- och familjeomsorg
Pensioner
Sjukförsäkring
Socialförsäkring
Socialtjänst
Äldreomsorg

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Göran Hägglund Socialminister
Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Maria Larsson Barn- och äldreminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Socialdepartementet

Socialdepartementet är placerat på område 7951
Folkhälsa, hälso- och sjukvård ingår i område 61
Socialförsäkringar ingår i område 657
Stefan Attefall är civil- och bostadsminister.
Hans verksamhet om trossamund ingår i område 20.
Hans verksamhet om statlig förvaltning ingår i område 6520-6524.
Hans verksamhet om plan och byggande o d ingår i område 71.

Göran Hägglund
Socialminister
Socialdepartementet
"Ett av mina viktigaste mål är att förbättra tillgängligheten i vården.
Jag vill korta vårdköerna och ta bort hinder så att vi kan få fler aktörer
inom vård- och omsorgssektorn. Med fler aktörer ökar patienternas
valfrihet och möjlighet att jämföra kvaliteten i vården. Patienterna inte systemen - ska vara i centrum för den svenska sjukvården."

Ansvarsområden
Socialminister Göran Hägglund ansvarar för:

	

 •	

 Folkhälsa
Göran Hägglund ansvarar för samtliga delar av
folkhälsoområdet, utom frågor som rör alkohol, narkotika,
dopning, tobak och föräldrastöd. Hans ansvar omfattar till
exempel skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar
mellan människor och förebyggande arbete som rör psykisk
hälsa, fysisk aktivitet och matvanor. Insatserna inom
folkhälsopolitiken berör nästan alla delar av samhället och
ingår i de flesta politiska områden. Det är ett så kallat
sektorsövegripande politikområde.

	

 •	

 Föräldraförsäkring och bidrag till
föräldrar
Området handlar om ekonomiskt stöd till familjer och omfattar
bland annat barnbidrag, bostadsbidrag, föräldraförsäkring och
underhållsstöd.

	

 •	

 Hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsfrågorna innefattar bland annat
läkemedelsförmåner, sjukvård i internationella förhållanden,
bidrag till hälso- och sjukvård och bidrag till psykiatri.

	

 •	

 Tandvård
Området handlar om det statliga tandvårdsstödet. Det omfattar
förebyggande tandvård och tandvård som gör att patienten
slipper smärta och sjukdomar samt har förmåga att äta, tugga
och tala utan större hinder.
	

 	


Maria Larsson
Barn- och äldreminister
Socialdepartementet
"Min vision är att det ska bli lättare att leva i Sverige. Barn ska kunna
ha en trygg uppväxt med närvarande vuxna och utan droger. Personer
med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällsliv och arbetsliv.
Och när man bli äldre ska man kunna fortsätta att vara den person man
varit tidigare."

Ansvarsområden
Barn- och äldreminister Maria Larsson ansvarar för:

	

 •	

 Barnets rättigheter
Politiken för barnets rättigheter ska på ett övergripande,
strategiskt plan initera, driva på och samordna insatser för
barns och ungas rättigheter. Arbetet utgår från FN:s
barnkonvention. Insatserna berör nästan alla delar av samhället
och ingår i de flesta politiska områden. Det är ett så kallat
sektorsövegripande politikområde.

	

 •	

 Folkhälsa: alkohol-, narkotika,
dopnings- och tobaksfrågor
Maria Larsson ansvarar för vissa delar inom folkhälsoområdet,
nämligen för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och
tobak. Hon ansvarar också för frågor som gäller föräldrastöd.

	

 •	

 Funktionshinder
Området funktionshinder tar dels upp

funktionshinderspolitiken som syftar till att ta bort hinder som
gör att inte alla människor kan delta fullt ut i samhället. Det
innehåller också insatser för att bekämpa diskriminering, och
stöd till personer med funktionsnedsättning. Stödinsatser kan
vara enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), bilstöd, färdtjänst, tolktjänst, olika
slags hjälpmedel med mera.

	

 •	

 Individ- och familjeomsorg
En del i socialtjänstens ansvarsområde kallas individ- och
familjeomsorg. Individ- och familjeomsorgen innefattar: social
barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård,
ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp till människor som utsatts
för brott, hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

	

 •	

 Socialtjänst
Socialtjänstpolitik handlar om insatser för att förbättra för de
mest utsatta grupperna i samhället, till exempel kvinnor och
män med behov av ekonomiskt bistånd, flickor och pojkar och
familjer i socialt utsatta situationer, hemlösa, personer med
missbruksproblem och kvinnor som utsätts för hot och våld.
Statens insatser består främst av lagstiftning, tillsyn,
uppföljning och utvärdering, vissa stimulansbidrag samt det
utvecklingsarbete som bedrivs av myndigheterna.

	

 •	

 Äldreomsorg
Äldrepolitiken ska ge äldre personer förutsättningar för att leva
ett självständigt liv med god livskvalitet. Exempel på områden
som regeringen vill satsa på är vård och omsorg om de mest
sjuka äldre, hjälp för äldre i vardagslivet, boendefrågor,
anhörigstöd och kvalitetsutveckling av kost och näring för
äldre.

Om Socialdepartementet

Ansvarsområden
	

 •	

 Barnets rättigheter
	

 •	

 Bostadsmarknad
	

 •	

 Folkhälsa
	

 •	

 Funktionshinder
	

 •	

 Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
	

 •	

 Hälso- och sjukvård
	

 •	

 Individ- och familjeomsorg
	

 •	

 Lantmäteri
	

 •	

 Offentlig upphandling
	

 •	

 Pensioner
	

 •	

 Plan och byggande
	

 •	

 Sjukförsäkring
	

 •	

 Socialförsäkring
	

 •	

 Socialtjänst
	

 •	

 Statlig förvaltning
	

 •	

 Trossamfund
	

 •	

 Äldreomsorg

Socialdepartementet
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Kontaktinformation
Har inte undermenyer Remisser att svara på
Har inte undermenyer Organisation
Utredningar, kommittéer och råd
Har inte undermenyer Myndigheter och bolag
Har inte undermenyer Regelförenklingsarbete
EU-samarbetet
Har inte undermenyer Internationellt samarbete
Göran Hägglund Socialminister
Maria Larsson Barn- och äldreminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister

Barnets rättigheter
•	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut inom barnrättsområdet. Det senaste ligger
överst.

Dialog om framtida utmaningar för barnets
rättigheter
Barn- och äldreminister Maria Larsson träffade den 10 november 2011
frivilligorganisationer och myndigheter för att diskutera framtida
insatser och åtgärder för att stärka barnets rättigheter.

Kartläggning av hur svensk lagstiftning
stämmer överens med barnkonventionen
En intern utredning i Socialdepartementet presenterades den 10
november 2011: Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis
överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen - en
kartläggning.

Dialog om barn i ekonomiskt utsatta
familjer (maj 2011)

Den 25 maj 2011 träffade barn- och äldreminister Maria Larsson
representanter från det civila samhället, myndigheter och
barnombudsmännen i våra nordiska grannländer för att föra en dialog
om barn i ekonomiskt utsatta familjer. Syftet var att ta del av
erfarenheter, resonera kring konsekvenserna för barnen och söka
lösningar på problemen.

Mål för barnets rättigheter
Målet för barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och
ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och
inflytande.
Barnrättspolitiken syftar till att ta tillvara och stärka barnets rättigheter
och intressen i samhället, med utgångspunkt i barnkonventionen.
Barnrättspolitiken är sektorsövergripande. Detta innebär att barnets
rättigheter och intressen ska genomsyra all politik och alla
verksamheter som berör barn.

Detta vill regeringen
Konventionen om barnets rättigheter - barnkonventionen - är
utgångspunkten för regeringens arbete. Barnets bästa ska vara
avgörande i beslut som rör dem och barn och unga ska ha rätt att
komma till tals i sådana frågor.
För regeringen är det viktigt att det finns en effektiv och samordnad
statlig tillsyn med ett tydligt barnperspektiv som ser till att lagar,
föreskrifter och intentioner följs.

Regeringen fortsätter att arbeta utifrån den strategi för att stärka
barnets rättigheter i Sverige, som antogs av riksdagen 2010 utifrån
regeringens förslag. Strategin gäller för alla offentliga aktörer.
Regeringen fortsätter även att stödja samarbetet med Sveriges
Kommuner och Landsting, enligt den överenskommelse och den
handlingsplan som parterna kommit överens om.

Prioriteringar 2012
Uppföljningssystem för barnrättspolitiken
Barnombudsmannen har uppdraget att utveckla en plattform för att
följa barns levnadsvillkor inom olika områden utifrån
barnkonventionen, ett uppföljningssystem för barnrättspolitiken.
Regeringen förstärker därför Barnombudsmannens verksamhet från
och med 2012 för drift, spridning och fortsatt utveckling av
uppföljningssystemet.
Uppföljningssystemet ska användas för att mäta och beskriva de
aspekter av barns levnadsvillkor som regeringen anser är centrala ur
ett barnrättsperspektiv och ge en samlad bild av barns levnadsvillkor.

Samarbetssamtal för föräldrar som separerar
Enligt socialtjänstlagen är kommuner skyldiga att erbjuda samtal till
par med barn som separerar under sakkunnig ledning för att nå enighet
i frågor om vårdnad, boende och umgänge - så kallade
samarbetssamtal. Regeringen vill förbättra stödet till föräldrar genom
att utveckla arbetet med samarbetssamtal. Samarbetssamtalen syftar
till att finna lösningar som är till barnets bästa.

Regeringens målsättning är att alla föräldrar som separerar ska
erbjudas samarbetsavtal. Det är viktigt att samtalen har ett tydligt
barnperspektiv och att barnet har möjlighet att komma till tals. Det är
också viktigt att de erbjuds inom rimlig tid efter separationen.

Motverka våld och övergrepp
Regeringen prioriterar under 2012 att motverka våld och andra
övergrepp mot barn som växer upp i hem med missbruk eller psykisk
ohälsa och att stödja kommunerna i deras arbete inom den sociala
barn- och ungdomsvården.

Funktionshinder
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
•	


Maria Larsson Barn- och äldreminister

Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Ansvarigt statsråd
•	


Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut som rör funktionshinder eller stöd till
personer med funktionsnedsättning. Det senaste ligger överst.

Lansering av funktionshindersstrategi
(augusti 2011)
Onsdagen den 24 augusti lanserades regeringens strategi för
funktionshinderspolitiken 2011-2016. Syftet med strategin är att visa
politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser och hur
resultaten ska följas upp de kommande fem åren.

Lagrådsremiss om vistelsekommuns och
bosättningskommuns ansvar (nov 2010)
Regeringen har lämnat en remiss till lagrådet och föreslår ändringar
som reglerar vilken kommun som ska vara ansvarig för stöd och hjälp
enligt socialtjänstlagen och LSS.
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Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut inom området föräldraförsäkring och
bidrag till föräldrar. Det senaste ligger överst.

Förslag i budgetpropositionen för
familjepolitiken 2012 (september)
Regeringen föreslår en höjning av bostadsbidraget för ekonomiskt
utsatta hushåll. Syftet med höjningen är att stärka ekonomin för de
barnfamiljer och unga utan barn som har de lägsta inkomsterna.

Proposition med förslag om förändringar i
föräldrapenning, jämställdhetsbonus och
vårdnadsbidrag (maj 2011)

I propositionen föreslås möjlighet för ett barns föräldrar att kunna få
föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår.
Regeringen föreslår att man tar bort arbets- och inkomstkravet och
föräldrar slipper ansöka om bonusen. Utbetalningen ska ske i samband
med utbetalning av föräldrapenning från Försäkringskassan.
Regeringen föreslår en minskad karenstid från fyra till tre månader för
den som säger upp vårdnadsbidrag och sedan vill återuppta det.

Mål för föräldraförsäkringen och bidragen
till föräldrar
Regeringens mål är att den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till
förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk levnadsstandard samt
ökad valfrihet och stärkt makt över den egna livssituationen för alla
barnfamiljer.
Foto: Johnér, Ulf Huett Nilsson.

Detta vill regeringen
Regeringen vill att familjepolitiken ska underlätta för föräldrar att
kombinera yrkesliv med familjeliv genom att förbättra möjligheten för
båda föräldrarna att delta i arbetslivet samtidigt som de ska kunna ta
hand om barnen när de är små. Därtill bör familjepolitiken förbättra
förutsättningarna för jämställdhet mellan män och kvinnor.
Nyckelorden som sammanfattar regeringens syn på en modern
familjepolitik är; barnet i centrum, valfrihet, ett ökat ansvarstagande,
mångfald inom förskola och annan pedagogisk verksamhet samt båda
föräldrarnas ansvar för barnen.

Prioriteringar 2012
En utvecklad föräldraförsäkring
Regeringen vill skapa självbestämmande för familjerna genom olika
former av stöd och genom att förenkla familjepolitiken, göra den mer
flexibel och användbar. De familjeekonomiska stöden innefattar bland
annat en generös föräldraförsäkring och barnbidrag till alla
barnfamiljer som bor i Sverige. Ett annat exempel är
jämställdhetsbonusen som ska förbättra förutsättningarna för ett
jämställt uttag av föräldrapenningen. Regeringen vill även förbättra
möjligheten för ensamstående föräldrar att använda föräldrapenningen.

Ekonomisk utsatthet
För att stärka ekonomin för de barnfamiljer som har den sämsta
ekonomin och öka deras marginaler höjs det särskilda bidraget till
hemmavarande barn inom bostadsbidraget 2012. Många familjer, inte
minst ensamstående med barn, har en utsatt situation. Med lite större
marginaler kan föräldrars oro för den egna familjens ekonomi minska
och barnens trygghet förstärks. För att stärka ekonomin för såväl
barnfamiljer som unga utan barn, utan att drivkraften till arbete
försvagas i allt för stor utsträckning, genomför regeringen också
förbättringar av vilka bostadskostnader som ska vara
bidragsgrundande.

Särlevande föräldrar
Situationen för barn till ensamstående föräldrar är en fråga som är
angelägen i regeringens arbete. I juni 2011 lämnade en utredning om

hur ekonomiska stöd till barnfamiljer stödjer samarbete mellan
särlevande föräldrar sitt betänkande (SOU 2011:51).

Socialtjänst

Utredningen har haft uppdraget att bland annat undersöka hur
omsorgs- och försörjningsansvaret för barnet faktiskt fördelas mellan
särlevande föräldrar och i vilken utsträckning de familjeekonomiska
regelverken påverkar föräldrarnas överväganden rörande barnets
boende och ekonomi. Under 2012 arbetar regeringen vidare med
utredningens förslag.
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Budget
I budgeten för 2012 är utgifterna till området ekonomisk familjepolitik
76,7 miljarder kronor. I den summan inkluderas inte kostnaderna för
det kommunala vårdnadsbidraget eller den jämställdhetsbonus som
betalas ut via en kreditering på skattekontot.
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Detta gör regeringen
Sedan regeringen tillträdde i oktober 2010 har den tagit följande större
politiska initiativ eller beslut inom socialtjänstområdet. Det senaste
ligger överst.

Uppdrag följa upp och utvärdera
evidensbaserad praktik (maj 2011)
Regeringen fattade den 19 maj beslut om ett uppdrag till Statskontoret.
Regeringen har en överenskommelse med Sveriges Kommuner och
Landsting om stöd till evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.
Människor som får stöd från socialtjänsten ska få del av insatser som
bygger på bästa tillgängliga kunskap. Statskontoret ska följa upp och
utvärdera om överenskommelsen bidrar till att socialtjänsten arbetar
mer evidensbaserat.

Proposition om vistelsekommuns och
bosättningskommuns ansvar (januari 2011)
Regeringens propositon (2010/11:49)innehåller förslag till ändringar
som reglerar vilken kommun som ska vara ansvarig för stöd och hjälp
enligt socialtjänstlagen och LSS. Lagändringarna föreslås träda i kraft
den 1 maj 2011.

Mål för socialtjänsten
Målet för socialtjänstpolitiken är att stärka förmågan och möjligheten
till social delaktighet för människor i ekonomiskt utsatta situationer
samt att stärka skyddet för utsatta barn.
Området omfattar följande delar: socialtjänstens omsorg om äldre
människor, socialtjänstens verksamhet inom individ och
familjeomsorg samt stödinsatser till personer med
funktionsnedsättning. Läs om mål för respektive område på dessa
sidor:
	

 •	

 Mål för äldreomsorgen
	

 •	

 Mål för individ- och familjeomsorgen
	

 •	

 Mål för funktionshindersområdet
På denna sida beskrivs det som gäller generellt för samtliga tre
områden.

Detta vill regeringen
Regeringen stödjer på olika sätt kommunernas arbete med att utveckla
sociala tjänster till människor som behöver dessa. Det sker genom ett
långsiktigt arbete för ökad kunskaps- och kvalitetsutveckling.
Regeringen fortsätter under mandatperioden att stödja utveckling av
öppna jämförelser av resultat, kvalitet och effektivitet inom bland
annat socialtjänstens område, för att skapa transparens, stimulera till
förbättringsarbete och underlätta fria val.
Regeringen vill att fler kommuner ska införa valfrihetssystem för
omsorgs- och stödverksamheter för äldre och för personer med
funktionsnedsättning.
Regeringen fortsätter att stödja utvecklingen av en evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten. Evidensbaserad praktik handlar om att
skapa bättre förutsättningar för en socialtjänst baserad på bästa
tillgängliga kunskap med utgångspunkt i den enskildes behov.

Prioriteringar 2012
Ny överenskommelse 2012 om evidensbaserad praktik
Regeringen fortsätter att prioritera övergripande åtgärder som ska
främja kunskaps- och kvalitetsutveckling inom området sociala
tjänster. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för en
socialtjänst baserad på kunskap - evidensbaserad praktik. Målet är att
de människor som får stöd från socialtjänsten ska få del av insatser
som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

Liksom för 2011 ingår regeringen en ny överenskommelse för 2012
med Sveriges Kommuner och Landsting om evidensbaserad praktik.

Öppna jämförelser

Valfrihet och fritt val av hjälpmedel

Öppna jämförelser är en uppsättning indikatorer som redovisas
återkommande och som beskriver verksamheters kvalitet och
effektivitet.

Utredningen om fritt val av hjälpmedel lämnade sitt betänkande till
barn- och äldreministern 6 december 2011. Utredningens uppdrag var
att lämna förslag på olika lösningar för att det ska gå att införa fritt val
av hjälpmedel.
Regeringen kommer att bereda utredningens förslag under 2012.

Ökat självbestämmande genom valmöjligheter
För regeringen är det av central betydelse att människor har möjlighet
att påverka sin situation genom att själva kunna välja vem som ska
utföra de tjänster som de har behov av. Regeringen fortsätter under
2012 att avsätta statliga medel för att stimulera fler kommuner att
införa valfrihetssystem.

Nationell eHälsa
Regeringen fortsätter att stödja arbetet med nationell eHälsa. Nationell
eHälsa handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska
fungera och förbättras med hjälp av e-tjänster. Begreppet eHälsa
omfattar all användning av informations- och
kommunikationsteknologi inom vård och omsorg.
Ledorden för det fortsatta arbetet är införande, användning och nytta.

Regeringen forstätter att stödja utvecklingen av lättillängliga, aktuella,
ändamålsenliga och tillförlitliga jämförelser av socialtjänstens kvalitet,
resultat och effektivitet.
I dagsläget redovisar Socialstyrelsen jämförelser som rör äldreomsorg,
missbruks- och beroendevård, stöd till personer med
funktionsnedsättning, sociala barn- och ungdomsvården samt
ekonomiskt bistånd. Under 2012 publicerar Socialstyrelsen även
öppna jämförelser om hemlöshet och brottsoffer.
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 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Maria Larsson Barn- och äldreminister

Kommuner som utvecklar äldreomsorgen
uppmärksammades
Aktörer som bidrar till att utveckla äldreomsorgen uppmärksammades
av Sveriges Pensionärsförbund (SPF) i Stockholm den 24 januari.
Maria Larsson medverkade som prisutdelare vid ceremonin.
Maria Larsson delar ut pris till Nykvarns kommun som är landets
seniorvänligaste kommun 2011 enligt Sveriges Pensionärsförbund
(SPF)
Maria Larsson framhöll att det är glädjande att Sveriges
Pensionärsförbund i år väljer att fokusera på äldres välbefinnande och
värdighetsfrågor när de utser 2011 års pristagare.
Nykvarns kommun utsågs till landets seniorvänligaste kommun 2011,
för att de har lyckats att omsätta den nationella värdegrunden till
praktisk verklighet genom sitt arbete med att ta fram lokala
värdighetsgarantier. Nykvarn satsar bland annat på trygghet och
välbefinnande för de äldre och kommunen har ett högt kompetenskrav
på personalen inom omsorgen.

Kristianstad uppmärksammades som hedersomnämnd kommun för att
de sätter äldres välbefinnande främst. Författaren Bodil Jönsson
tilldelades utmärkelsen årets senior, med motiveringen att hon skapar
en positiv bild av äldre i samhället och bidrar till att förändra synen på
äldre.

Mål för äldreomsorgen
Målet för äldrepolitiken är att äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha
inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och
med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till
god vård och omsorg.

Detta vill regeringen
Delaktighet, välbefinnande och valfrihet är regeringens ledord för
utvecklingen inom omsorgen om äldre människor. Alla äldre ska ha
rätt att åldras med värdighet. De ska kunna känna trygghet, gemenskap
och en delaktighet med samhället i övrigt.
Regeringen arbetar bland annat för att äldre människor ska ses som
individer med skilda intressen och bakgrunder samt att de ska mötas
med respekt, behandlas väl och kunna känna välbefinnande.
Regeringens politik syftar vidare till att äldre människor så långt som
möjligt ska kunna bo kvar i sin bostad samt att de ska kunna flytta till
en särskild boendeform om behoven är stora eller om hon eller han
inte känner sig trygg.

Regeringens politik syftar även till att det ska finnas tillgång till vård
och omsorg som är anpassad efter den äldre personens behov. Äldre
människor ska kunna lita på att vården och omsorgen är av god
kvalitet samt att det finns personal med lämplig utbildning och
erfarenhet. God vård och omsorg rymmer också att få avsluta livet
med värdighet.

Forskning, nationella kompetenscentra för anhörigfrågor och
demensfrågor är ytterligare några exempel. Omvårdnadslyftet,
förstärkt ledarskap och utbildning i värdegrundsarbete är exempel på
kompetenshöjande insatser.

Prioriteringar 2012

För att främja en evidensbaserad praktik - en verksamhet som bygger
på bästa tillgängliga kunskap - inom äldreområdet ges bland annat
medel till ett antal kommuner som i samarbete med landsting under
perioden 2012-2014 ska utveckla och pröva modeller för hur de
nationella riktlinjerna för vård och omsorg av personer med
demenssjukdomar kan genomföras.

Satsningar på boende
Utveckling av boendeformer sker under mandatperioden genom en
satsning på trygghetsboenden och andra anpassade äldreboenden.
Regeringen beslutar om fortsatt investeringsstöd från och med 2012.
Regeringen bereder ett förslag om att makar och sammanboende ska
kunna fortsätta bo tillsammans i ett särskilt boende för äldre personer
om båda önskar det. Detta även om endast den ena parten har behov av
sådant boende.
Insatser görs även för att förbättra förutsättningarna för att med
bibehållen trygghet och självständighet kunna bo kvar i det ordinära
boendet.

Kunskapsfrämjande
Exempel på kunskapsfrämjande satsningar är utveckling av en
kunskapsportal (www.kunskapsguiden.se) för att samla bästa
tillgängliga kunskap, vägledning och verktyg för utveckling, anpassad
för personal som arbetar med äldre.

Evidensbaserad praktik

En annan satsning är anställning av utvecklingsledare där mellan tre
och fem utvecklingsledare per län får statlig finansiering för
utvecklings- och förbättringsarbete med fokus på de mest sjuka äldre.

Sammanhållen vård för äldre
Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor under mandatperioden för att
förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Regeringen har
en överenskommelse för 2012 med Sveriges Kommuner och
Landsting. Pengarna för olika aktiviteter fördelas efter prestation.
Målet är att ansvariga för omsorg och vård i form av hemsjukvård,
äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård ska samverka bättre kring
de sjuka äldre.
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Satsningen de mest sjuka äldre

Värdegrund för äldre
Regeringen fortsätter att stödja kommunernas arbete med att införa
lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgsverksamheterna. Lokala
värdighetsgarantier utgår från den nationella värdegrund för äldre i
socialtjänstlagen som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska
inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande.
Den nationell värdegrund tydliggör de etiska värden och normer som
är grunden för arbetet och ska styra hur en verksamhet inom
äldreomsorgen ska bedrivas.
	


Myndigheter och bolag under
Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhet hör myndigheter som ansvarar
för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen
fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas
verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en
lag eller besluta i olika ärenden. Till departementets
verksamhetsområde hör även statligt ägda bolag, institut, nämnder,
stiftelser och delegationer.
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 Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholsortimentsnämnden garanterar att
försäljningsmonopolet inte verkar diskriminerande.
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 Apotekens Service AB
Apotekens Service AB är ett statligt bolag som erbjuder
infrastrukturtjänster för apoteksmarknadens aktörer på den
omreglerade apoteksmarknaden. Från 1 juli 2009 utgör bolaget
en länk mellan hälso- och sjukvården och alla aktörer på den
omreglerade apoteksmarknaden.
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 Apoteket AB
Apoteket AB säljer läkemedel till allmänheten och ska bidra till
en god läkemedelsförsörjning i Sverige. Från och med den 1
juli 2009 kan även privata aktörer med tillstånd från
Läkemedelsverket sälja läkemedel till allmänheten.

	

 •	

 Apotek Produktion & Laboratorier AB
(APL)
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) har till
huvudsaklig uppgift att tillverka och tillhandahålla
extemporeläkemedel och lagerberedningar, det vill säga
läkemedel som är anpassade till en enskild patient, klinik, djur
eller djurbesättning eller tillverkas i små serier.

	

 •	

 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB är moderbolag i
Apoteksgruppen, som organiserar småföretagarapotek. Man
har bland annat en gemensam serviceorganisation för ekonomi,
IT, varuförsörjning och inköp med mera.

	

 •	

 Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga
myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra
arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

	

 •	

 Arvsfondsdelegationen
Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar
make eller närmare släktingar än kusiner, såvida inte de avlidna
har skrivit ett testamente som utesluter arvsfonden från arv.
Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra ickevinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att
utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med
funktionsnedsättning på deras egna villkor.
Arvsfondsdelegationen beslutar om vilka projekt som ska få

stöd och följer upp dessa projekt. Delegationen ser också till att
erfarenheterna från verksamheten sprids och informerar om
arvsfondens ändamål och medlens användningsområde.

	

 •	

 Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen bevakar barns och ungas intressen och
rättigheter.

	

 •	

 Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering,
stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central
myndighet för frågor om byggd miljö och hushållning med
mark- och vattenområden, för fysisk planering, byggande och
förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor.

	

 •	

 Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap (FAS)
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer och
initierar grundläggande och behovsstyrd forskning inom
områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbetsmiljö,
folkhälsa, omsorg och välfärd.

	

 •	

 Fortifikationsverket
Fortifikationsverket är försvarets hyresvärd. De är en av landets
största fastighetsägare och specialiserade på
försvarsfastigheter.

	

 •	

 Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar de delar av socialförsäkringen
som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp eller
för barnfamiljer.

	

 •	

 Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom
området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättning.

	

 •	

 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
(HSAN)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd handlägger
behörighetsfrågor, det vill säga återkallelse av legitimation
eller andra behörigheter samt prövotid och ansökan om ny
legitimation eller annan behörighet.

	

 •	

 Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF)
Myndigheten ska genom systemtillsyn och
effektivitetsgranskning stärka rättsäkerheten och effektiviteten
inom socialförsäkringsområdet och skapa ökad tilltro hos
medborgarna.

	

 •	

 Kompetensrådet för utveckling i staten
(Krus)

Kompetensrådet för utveckling i staten är en stabsmyndighet
som ska bistå regeringen i frågor som rör strategisk
kompetensförsörjning i statsförvaltningen. Detta innebär att
Krus ska uppmärksamma regeringen på behov av samlade
stödinsatser inom området, men också att Krus ska ge
myndigheterna en kvalificerad hjälp i arbetet med att skaffa rätt
kompetens för att lösa sina viktiga samhällsuppdrag, på kort
såväl som lång sikt.

	

 •	

 Lantmäteriet
Lantmäteriet bildades den 1 september 2008 när
Lantmäteriverket och de statliga lantmäterimyndigheterna
slogs samman till en myndighet. Lantmäteriet förser samhället
med allmänna kartor och annan grundläggande landskaps- och
fastighetsinformation. Lantmäteriet arbetar också inom ramen
för fastighetsbildningen för en ändamålsenlig
fastighetsindelning. Myndigheten fastställer även ortsnamn.

	

 •	

 Läkemedelsverket (LV)
Läkemedelsverket kontrollerar läkemedel samt ger
producentobunden information och
behandlingsrekommendationer.

	

 •	

 Länsstyrelserna
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande
myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och
med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av
regeringen beslutade nationella målen genomförs.

	

 •	

 Myndigheten för handikappolitisk
samordning (Handisam)
Handisam har ett strategiskt uppdrag att verka pådrivande i
svensk handikappolitik.

	

 •	

 Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor (MIA)
Myndigheten har övergripande ansvar för adoptioner från
andra länder.

	

 •	

 Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar såväl
offentligt som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive
tandvård, samt vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters
och medborgares perspektiv. Den redovisar verksamheternas
kvalitet och effektivitet samt utvärderar effekter av reformer
och satsningar som regeringen gör.

	

 •	

 Nämnden för statligt stöd till
trossamfund (SST)
Nämnden för statligt stöd till trossamfund handlägger ärenden
som gäller statsbidrag till andra trossamfund än svenska
kyrkan. Bidrag utgår till 36 samfund. Bidrag kan utgå som
organisationsbidrag, verksamhetsbidrag eller projektbidrag.

	

 •	

 Offentliga sektorns särskilda nämnd
Offentliga sektorns särskilda nämnd ska, på begäran av
förhandlingspart, i sitt utlåtande ange huruvida den anser att ett
kollektivavtal i något visst ämne skulle kränka den politiska
demokratin.

	

 •	

 Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten handhar den allmänna pensionen och har
i uppdrag att förenkla information till pensionssparare och
pensionärer.

	

 •	

 Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Nämnden prövar tvistefrågor som rör tillämpningen av avtalet
den 31 januari 1986 om ersättning vid personskada (PSA),
samt överklaganden av beslut av Kammarkollegiet, bland annat
enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada.

	

 •	

 Smittskyddsinstitutet (SMI)
Smittskyddsinstitutet bevakar det epidemiologiska läget i
landet.

	

 •	

 Socialstyrelsen
Socialstyrelsen utövar tillsyn, utvecklar, samordnar samt
bedriver utbildning inom hälso- och sjukvården samt
socialtjänsten.

	

 •	

 Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång
beträffande statligt anställda i högre befattningar.

	

 •	

 Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU)
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de
metoder som används inom sjukvården och gör objektiva
utvärderingar av deras kostnader, risker och nytta.

	

 •	

 Statens bostadskreditnämnd (BKN)
Statens bostadskreditnämnd har till uppgift att
- bevaka att kreditförsörjningen vid ny- och ombyggnad av
bostäder sker i tillräcklig omfattning och ta de initiativ som
behövs i detta syfte
- förvalta och redovisa kreditgarantier som nämnden utfärdat
- för statens räkning träffa avtal med kommuner om statens
medverkan vid omstrukturering eller rekonstruktion av
kommunala bostadsföretag
- följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och
bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av
åtgärder som genomförs med statlig medverkan samt utvärdera
effekterna av genomförda åtgärder
- pröva och besluta om statliga bidrag för kommunala
hyresgarantier.

	

 •	

 Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
Statens Bostadsomvandling AB är ett aktiebolag med uppgift
att omvandla tomma bostäder i det kommunala
bostadsbeståndet.

	

 •	

 Statens fastighetsverk (SFV)
Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av
statens fasta egendom, som till exempel utrikesfastigheter, de
kungliga slotten, Djurgårdsmarken och regeringsbyggnaderna,
vissa kulturfastigheter, gamla fästen, monument, vissa
älvsträckor och markområden samt vissa donationsfastigheter.
Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra
nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för
statens räkning förvärva fast egendom.

	

 •	

 Statens folkhälsoinstitut (FHI)
Statens folkhälsoinstitut följer upp, utvärderar och sprider
kunskap om metoder inom folkhälsoområdet samt bedriver
tillsyn inom områdena alkohol, narkotika och tobak.

	

 •	

 Statens geotekniska institut (SGI)
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad
och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger
geotekniska råd till statliga myndigheter med ansvar för
områden som har koppling till miljö, infrastruktur, fysisk
planering och byggande. SGI har ett särskilt ansvar för ras- och
skredfrågor.

	

 •	

 Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse ansvarar för tvångsvård av unga och
vuxna på särskilda institutioner.

	

 •	

 Statens tjänstepensions- och
grupplivnämnd (PGN)
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd inrättades 1988
enligt avtal om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S).
Nämndens uppgift är att pröva frågor om undantag från
reglerna om grupplivförsäkring enligt TGL-S och utöva
arbetsgivarens befogenheter enligt vissa statliga
pensionsbestämmelser. Nämndens kansli har sitt säte hos
Statens tjänstepensionsverk.

	

 •	

 Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Statens tjänstepensionsverk ska sköta tjänstepensioner med
statlig anknytning på ett serviceinriktat, säkert och effektivt
sätt. SPV administrerar tjänstepensioner och andra
avtalsförmåner för stat och statliga bolag. Tjänstepensionen är
ett komplement till den allmänna pensionen.

	

 •	

 Statens va-nämnd
Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen om allmänna
vatten- och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen om
allmänna värmesystem.

	

 •	

 Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut.
Nämnden prövar också vissa beslut som rör
totalförsvarspliktiga och utbildning i skydd mot olyckor.

	

 •	

 Statskontoret
Statskontoret har till uppgift att på regeringens uppdrag
analysera och granska den offentliga förvaltningens
funktionssätt, att redovisa effekter av statliga åtgärder och ge
underlag för omprövning och effektivisering av statlig och
statligt finansierad verksamhet. Statskontoret utför också
uppdrag åt statliga kommittéer.

	

 •	

 Stiftelsen Statshälsan
Stiftelsen Statshälsans ändamål att främja god arbetsmiljö och
motverka ohälsa för de arbetstagare i staten för vilka centrala
ramavtal tecknas eller brukar tecknas mellan Arbetsgivarverket
och de centrala fackföreningarna.

	

 •	

 Swedesurvey AB
Swedesurvey AB exporterar svenskt kunnande inom
lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk
information och fastighetsinformation samt geografisk
informationsteknik.

	

 •	

 Systembolaget AB
Systembolaget AB har ensamrätt i Sverige på att sälja
alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet.

	

 •	

 Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar om vilka
läkemedel och varor som ska ingå i läkemedelsförmånerna och
sätter även pris på dessa produkter. Dessutom beslutar TLV om
vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet för
tandvård och vilken tandvård som ska subventioneras av staten,
samt referenspriser för olika tandvårdsåtgärder.

	

 •	

 Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet.
Stiftelsens ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom
den statliga sektorn som på grund av arbetsbrist är
uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Stiftelsen ger
också stöd och hjälp till arbetstagare som vid omlokalisering
inte väljer att följa med till ny ort.

Utrikespolitik och internationellt samarbete
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•	

•	

•	

•	


Utrikes- och säkerhetspolitik
Bistånd och utveckling
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Länder och regioner
Organisationer och samarbeten

Ansvarigt departement
	

 •	


Utrikesdepartementet

Statsråd :
	

 •	

Carl Bildt Utrikesminister
	

 •	

Gunilla Carlsson Biståndsminister
	

 •	

Ewa Björling Handelsminister
Handelsverksamheter ingår i område 653,
där Ewa Björling har ansvar.
Biståndsverksamheter ingår i område 7951,
där Gunilla Carlsson har ansvar.

Gunilla Carlsson
Biståndsminister
Utrikesdepartementet
"Som biståndsminister har jag ett dubbelt ansvar. Dels gentemot de
enskilda människorna i våra samarbetsländer, dels gentemot våra egna
skattebetalare. Sveriges bistånd ska göra skillnad där det behövs allra
mest."

Ansvarsområden
Biståndsminister Gunilla Carlsson ansvarar för:

	

 •	

 Global utveckling och bistånd
En rättvis och hållbar global utveckling är målet för Sveriges
globala utvecklingspolitik som omfattar alla politikområden.

Bistånd och utveckling
Svenskt bistånd ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga
människor att förbättra sina levnadsvillkor. Utvecklingssamarbetet
består av biståndet från stat till stat och biståndet genom
internationella organisationer så som FN, de internationella
utvecklingsbankerna och EU.
	

 •	

 Bistånd och utveckling
	

 •	

 Vart går det svenska biståndet?
	

 •	

 Vad vill Sverige med biståndet?
	

 •	

 Politik för global utveckling
	

 •	

 Humanitärt bistånd
	

 •	

 Länder och regioner
	

 •	

 Frågor och svar om bistånd
	

 •	

 Budget och mål: Internationellt bistånd 2012

Den svenska utvecklingspolitiken
Den svenska utvecklingspolitiken kan sägas vila på två ben.
Samstämmighetspolitiken (politiken för global utveckling) handlar om
att alla politikområden ska dra åt samma håll, med målet om en rättvis
och hållbar global utveckling.
Utvecklingssamarbetet (biståndet), har målet att skapa förutsättningar
för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Dessa delar
måste samverka och stötta varandra för att resultat ska uppnås.
Därutöver finns den särskilda reformpolitiken för Öst- och
Centraleuropa.

Vad vill Sverige med biståndet?
Att bekämpa fattigdomen är i fokus för det svenska biståndet. En

prioritering för regeringen är att få fram tydligare resultat i biståndet.
	

 •	

 Läs om vad vill Sverige med biståndet?

Vart går det svenska biståndet?
Det svenska biståndet ges främst bilateralt, det vill säga till enskilda
länder, och multilateralt, till internationella organisationer och
utvecklingsbanker. Därutöver ges också bistånd till organisationer i det
civila samhället, både direkt till organisationer i utvecklingsländer och
via svenska organisationer.
	

 •	

 Läs mer om vart det svenska biståndet går.

Humanitärt bistånd
Humanitärt bistånd är ett av de mest handgripliga och verkningsfulla
medlen för att lindra mänskliga skador av väpnad konflikt,
naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden.
	

 •	

 Läs mer om humanitärt bistånd

Biståndet i siffror
Varje år presenterar OECDs biståndskommitté DAC statistik över det
totala biståndet i världen. DAC samordnar de internationella
biståndsgivarnas rapportering om biståndet. Det är också DAC som
definierar vad som räknas som bistånd (ODA). I statistiken framgår
hur mycket varje givarland ger i bistånd.
	

 •	

 Biståndet i siffror

* Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Webbkarta Webbkarta
Socialstyrelsens webbplats innehåller sex sektioner. På startsidan
presenteras sektionerna och de populäraste ingångarna. Här hittar du
en fullständig förteckning över ingångarna i de respektive sektionerna.
	

 •	

 För allmänheten riktar sig speciellt till allmänheten. Alla är
välkomna att använda hela webbplatsen, men det kan vara bra
att känna till att stora delar av webbplatsen är anpassad för
yrkesverksamma i vård och omsorg.
	

 •	

 Jag arbetar med riktar sig till yrkesverksamma i vård och
omsorg och är uppdelad i olika yrkesområden.
	

 •	

 Ansöka & rapportera riktar sig till yrkesverksamma i vård och
omsorg och innehåller information hur du ansöker om bidrag,
legitimation, tillstånd etc.
	

 •	

 Regler & vägledning riktar sig till yrkesverksamma i vård och
omsorg och innehåller lagtexter, evidensbaserade riktlinjer och
annan vägledning.
	

 •	

 Utveckling & kvalitet riktar sig till yrkesverksamma i vård och
omsorg och innehåller fakta, statistik och information om att
utveckla och förbättra kvaliteten i vård och omsorg.
	

 •	

 Övergripande ingångar berör aktuellt, publicerat och
övergripande frågor om myndigheten Socialstyrelsen.
Från Internet 3 april 2011
* Barnombudsmannen.
Barnombudsmannen / Startsidan

BO

Webbkarta Barnombudsmannen / Webbkarta
Från Internet 3 april 2011

* Institutet

för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete (SADEV) Start - SADEV
Sitemap Sitemap - SADEV
Från Internet 3 april 2011

7952/7956 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i fysiska miljöer.
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
(SAB delar av KT och M mm. DC, DK delar av 39 mm)
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69
79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala

byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader
79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga

byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus.
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer.
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o

d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler.
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid,
underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:

72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader
7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död,
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl.
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)
Libris/SAB:
Ohd 	

 Emigration och immigration . (Även 7951 oh 7958)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )
I de sociala miljöerna finns ett oräkneligt antal poblem.
Här bl a religionskonflikter, rasism, mobbning, klassfejder, klassskillnader, ojämlikhet, osämja etc, som inte kan förtecknas nu.

Lag och rätt
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Lagstiftning
Rättsväsendet
Brottmålsärenden
Internationellt rättsligt samarbete
Bekämpning av terrorism
Har inte undermenyer Europadomstolen

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Beatrice Ask Justitieminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Justitiedepartementet

Brottslighet, brottsoffer, polis, kriminalvård, brottsförebyggande
arbete, bekämpning av terrorism od som inte är juridiskt arbete i
domstolar ingår i område 7952-7956

Beatrice Ask
Justitieminister
Justitiedepartementet
"Sverige ska vara ett tryggt land för alla oavsett vem man är eller var
man bor. Brottsbekämpningen ska ske ur ett medborgarperspektiv.
Civilrätten ska vara tydlig och förutsebar. Människor ska känna att
rättsväsendet finns till för dem, att lagar är rimliga och relevanta och
att rättsväsendet fungerar effektivt och rättssäkert."

Rättsväsendet
Med rättsväsendet menar man vanligtvis de myndigheter som ansvarar
för rättssäkerhet och rättstrygghet.
Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och
rättssäkerhet. Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten
och att öka människors trygghet.
Domstolarna utgör stommen inom rättsväsendet. Till rättsväsendet
räknar man också de brottsförebyggande och utredande
myndigheterna, till exempel Polisen, Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten, samt Kriminalvården, Rättsmedicinalverket
och Tullverket. Även andra myndigheter kan ha uppgifter som knyter
an till rättsväsendet som till exempel Kronofogdemyndigheten.
Rättsväsendet
	

 •	

Har inte undermenyer Budget för rättsväsendet
	

 •	

Har inte undermenyer Myndigheter inom rättsväsendet
	

 •	

Har inte undermenyer Brottsförebyggande frågor
	

 •	

Har inte undermenyer Brottsoffer
	

 •	

Har inte undermenyer Civil krishantering
	

 •	

Har inte undermenyer Domstol
	

 •	

Har inte undermenyer Förslag till en samlad
ekobrottsbekämpning
	

 •	

 Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
	

 •	

 Kriminalvård
	

 •	

Har inte undermenyer Mobilisering mot grov organiserad
brottslighet
	

 •	

 Polis
	

 •	

Har inte undermenyer Rättsmedicin
	

 •	

Har inte undermenyer Rättsväsendets informationsförsörjning
	

 •	

 Unga lagöverträdare
	

 •	

 Åklagare

Brottsförebyggande frågor
För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs inte bara att
brott som begåtts utreds och att gärningsmän åtalas och brottsoffer får
stöd, utan också att så många brott som möjligt förebyggs - då behövs
insatser från hela samhället. Eftersom orsakerna till brottsligheten är
mångfacetterade innebär det att åtgärderna måste anpassas efter olika
omständigheter. Regeringens mål är att göra hela Sverige till ett tryggt
land att leva i.
För att de åtgärder mot brottsligheten som vidtas inom rättsväsendet
ska vara verkningsfulla krävs samarbete med aktörer som finns utanför
rättsväsendet. Även det omvända gäller. Åtgärder mot brottsligheten
vidtagna av andra än rättsväsendets myndigheter måste få understöd av
polisen och andra inom rättsväsendet.
Det är viktigt att det brottsförebyggande arbetet sker på lokal nivå av
dem som bäst känner till de problem som finns i närområdet. Arbetet
för att minska brottsligheten kräver samverkan och närvaro på alla
nivåer. Det brottsförebyggande arbetet måste därför anpassas efter
förutsättningarna i lokalsamhället. I dag finns det omkring 300 lokala
brottsförebyggande råd i Sveriges kommuner och stadsdelar. Olika
aktörer som polis, skola, socialtjänst och näringsliv samarbetar för att
förebygga brott och öka tryggheten. Även många idéburna
organisationer på lokal nivå bidrar aktivt i det brottsförebyggande
arbetet.
För att det lokala brottsförebyggande arbetet ska skapa förutsättningar
för goda resultat krävs att det bygger på kunskap om vad som fungerar
i praktiken. Brottsförebyggande rådet har i uppgift att tillse att de
brottsförebyggande aktörerna på lokal nivå har tillgång till kunskap för

att utifrån sina lokala förutsättningar kunna förebygga brott och
otrygghet. För att Brottsförebyggande rådet effektivt ska kunna stödja
detta arbete anvisar riksdagen sedan flera år särskilda medel för detta
ändamål.
EU:s nätverk för brottsförebyggande frågor (EUCPN) bildades under
Sveriges ordförandeskap 2001. Nätverkets syfte är att bidra till
utvecklingen av olika aspekter inom det brottsförebyggande arbetet på
EU-nivå och stödja brottsförebyggande åtgärder på nationell och lokal
nivå genom att bland annat sprida kunskap om rutiner. Varje år
anordnas exempelvis en konferens på ett särskilt tema där de bästa
utvärderade projekten för att minska den typen av brottslighet lyfts
fram och diskuteras.

Brottsoffer
Att bli utsatt för ett brott kan i många fall vara en traumatisk
upplevelse. Det är därför viktigt att brottsoffer kan få stöd, skydd och
hjälp. Regeringen arbetar kontinuerligt med olika frågor som rör
brottsoffer för att utveckla samhällets stöd till dessa personer.
Det är av avgörande betydelse att brottsoffer känner förtroende för
rättsväsendet och att de anmäler att de har utsatts för brott. Regeringen
har som ett mål för rättsväsendet att skadeverkningarna av brott ska
minska. Ingen insats är viktigare för brottsoffren än att rättsväsendet
lyckas med sina huvuduppgifter: Att utreda brott, gripa misstänkta
samt döma de skyldiga.
Flera olika lagändringar har under senare tid skett i syfte att förbättra
situationen för brottsoffer. Den 1 oktober 2011 trädde ändringar i
reglerna om besöksförbud i kraft. Uttrycket besöksförbud ersätts med

kontaktförbud och elektronisk övervakning ska få användas för att
kontrollera efterlevnaden av ett särskilt utvidgat kontaktförbud. Ett
särskilt brott, olaga förföljelse, införs i brottsbalken. Reglerna syftar
till att förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och
förföljelse.
Regeringen vidtar även en rad andra åtgärder för att ytterligare
förbättra situationen för brottsoffer. Två handlingsplaner har beslutats i
syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt
våld i samkönade relationer respektive prostitution och
människohandel för sexuella ändamål. Sammanlagt har drygt 1 miljard
kronor avsatts för att genomföra de åtgärder som aviserats i
handlingsplanerna.
Justitiedepartementet ansvarar bland annat för Brottsoffermyndigheten
(BrOM). Denna myndighet har det övergripande ansvaret för
brottsofferfrågor. BrOM har till uppgift att främja alla brottsoffers
rättigheter, uppmärksamma deras behov och intressen samt vara ett
informations- och kunskapscentrum för brottsofferfrågor. Vidare ingår
i BrOM:s verksamhet att bland annat pröva ärenden om
brottsskadeersättning och fördela medel ur Brottsofferfonden.

Mobilisering mot grov organiserad
brottslighet
Regeringen har fattat flera beslut som innebär en tydlig förstärkning av
insatserna mot den grova organiserade brottsligheten. Myndigheterna
som samverkar i arbetet redovisade resultatet från 2010 för Beatrice
Ask i mars 2011.

Beatrice Ask och cheferna för alla myndigheter som varit involverade
i satsningen mot den grova organiserade brottsligheten. Foto:
Justitiedepartementet
Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen och andra berörda myndigheter
i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv och uthållig
bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.
I uppdraget ingår att:
	

 •	


inrätta särskilda aktionsgrupper vid åtta polismyndigheter och
Rikskriminalpolisen
	

 •	

etablera permanenta regionala underrättelsecentrum på åtta
platser i landet
	

 •	

vidareutveckla operativa rådet till ett nationellt
myndighetsgemensamt beslutsorgan i operativa frågor
	

 •	

årligen redovisa resultaten av den särskilda satsningen för att
bekämpa den grova organiserade brottsligheten
Nedan beskrivs de åtgärder och beslut som tagits och hur arbetet gått
till.

Uppdrag om specialistfunktion för
brottsvinster
Den 12 november 2009 fattade regeringen ett beslut som innebär
förstärkningar av möjligheterna att kunna spåra, säkra, återföra och
förverka vinster av brott.
Regeringens beslut innebar att Ekobrottsmyndigheten får i uppdrag att
i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket,
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bilda en
myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för

brottsutbytesfrågor med placering vid Ekobrottsmyndigheten. Syftet
med uppdraget är att förbättra resultaten när det gäller åtkomst av
brottsvinster.
Regeringen konstaterar att en avgörande faktor bakom den grova
organiserade brottsligheten är möjligheterna att skapa ekonomisk
vinning av brottslig verksamhet. Den nationella funktionen ska utgöra
ett sådant stöd för den operativa verksamheten vid respektive
myndighet att brottsutbytesfrågor kan handläggas effektivt utifrån en
myndighetsgemensam strategi.
Regeringsuppdraget är slutfört och redovisades av
Ekobrottsmyndigheten i maj 2010. Ekobrottsmyndigheten ska i
samverkan med övriga myndigheter utvärdera verksamheten i den
myndighetsgemensamma funktionen och lämna in en utvärdering
senast den 31 maj 2012.

Utredning om åtgärder för att förhindra
kriminella grupperingars etablering i
samhället
Regeringen fattade den 5 februari 2009 ett beslut som innebär en
ytterligare förstärkning av insatserna mot den grova organiserade
brottsligheten. Beslutet innebar att Carin Götblad tillkallades som
särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta för
personer som vill lämna kriminella grupperingar och föreslå åtgärder
för att förhindra nyrekrytering till kriminella grupperingar. Beslutet är
ännu ett led i den mobilisering mot grov organiserad brottslighet som
regeringen inledde hösten 2007.

Målsättningen med regeringens satsning är att de personer som ägnar
sig åt denna typ av brottslighet i större utsträckning ska dömas för de
brott de har begått eller att förutsättningarna för dem försämras så att
de får allt svårare att fortsätta med sin verksamhet. Det kan då bli
aktuellt för brottsaktiva personer att lämna den kriminella banan. Den
som vill göra det kan behöva hjälp och stöd i olika avseenden.
Myndigheter, kommuner och andra aktörer bör bli bättre på att
underlätta för personer som vill bryta sin kriminella bana.
Utredaren överlämnade sitt betänkande Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) den 10
mars 2010. Betänkandet ska remissbehandlas.

Uppdrag till Rikspolisstyrelsen, SÄPO och
Brottsförebyggande rådet
Regeringen fattade den 17 juli 2008 tre beslut som innebär en tydlig
förstärkning av insatserna mot den grova organiserade brottsligheten.
Det är en satsning för att med kraft och uthållighet bekämpa de
kriminella grupperingar som utnyttjar och skadar vårt öppna samhälle.
Utgångspunkten för regeringens nationella mobilisering mot den grova
organiserade brottsligheten är att bygga vidare på det arbete som
bedrivs i dag och att göra det med en tydlig lokal förankring.

En effektiv och uthållig bekämpning av den grova
organiserade brottsligheten
Det första beslutet innebär att Rikspolisstyrelsen får i uppdrag att
tillsammans med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten,

Kustbevakningen och Tullverket säkerställa en effektiv och uthållig
verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.
I uppdraget ingår bland annat att:
	

 •	


inrätta särskilda aktionsgrupper vid åtta polismyndigheter och
Rikskriminalpolisen,
	

 •	

etablera permanenta regionala underrättelsecenter på åtta
platser i landet och
	

 •	

säkerställa en bred myndighetsrepresentation i Operativa rådet.
Aktionsgrupperna med totalt 200 poliser lägger grunden för en effektiv
och uthållig verksamhet i hela landet. Detta är särskilt viktigt på orter
där den lokala polisens kapacitet att bekämpa denna brottslighet är
begränsad. Den satsning som regeringen gör för att säkerställa att det
finns 20 000 poliser 2010 gör att resurserna räcker till detta.
Uppdraget redovisades den 26 juni 2009.

Arbete mot otillåten påverkan av viktiga
samhällsfunktioner
Det andra beslutet innebär att regeringen ger Säkerhetspolisen ett
nationellt huvudansvar för att förebygga, kartlägga och motverka den
grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på politiker,
myndighetsföreträdare och journalister. En viktig del i detta arbete är
att samverkan mellan Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och
polismyndigheterna utvecklas och förstärks ytterligare. Detta uppdrag
kommer också att ställa krav på övriga delar av polisorganisationen att
ytterligare utveckla personsäkerhetsarbetet och den förebyggande
verksamheten.

Säkerhetspolisen redovisade sitt uppdrag i en promemoria som
överlämnades den 12 februari 2009.

Modell för samverkan mellan kommuner, polisen och
berörda myndigheter och organisationer
Det tredje beslutet innebär att regeringen ger Brottsförebyggande rådet
i uppdrag att leda arbetet med att utveckla en mer effektiv
samverkansmodell mellan kommuner, polisen, andra myndigheter,
näringslivet och övriga berörda organisationer. Arbetet ska initialt
inriktas mot att omfatta ett antal prioriterade orter. Med stor
sannolikhet kommer det också att tas initiativ till samverkan på andra
orter. Brottsförebyggande rådet ska säkerställa att även dessa får det
stöd och den hjälp som behövs.
En nationell lägesrapport redovisades i april 2009 och en handbok om
nationella och internationella strategier och metoder redovisades i maj
2010.
Ett förslag att inrätta en myndighetsgemensam nationell funktion för
brottsutbytesfrågor har remitterats. De aktuella myndigheterna är
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen,
Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten.

Fakta om satsningen
Regeringen tog hösten 2007 initiativ till en nationell mobilisering mot
den grova organiserade brottsligheten. Sex personer gavs initialt
uppdraget att lämna förslag till åtgärder som skulle lägga grunden till
en effektivare och mer uthållig bekämpning av den grova organiserade
brottsligheten.

Experternas förslag redovisades i maj månad 2008 (Ds 2008:38) och
utifrån detta erhölls ett regeringsuppdrag i juli månad 2008.
Regeringen gav vid detta tillfälle Rikspolisstyrelsen och andra berörda
myndigheter i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa en effektiv
och uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.
Under 2010 har Försäkringskassan anslutits till den
myndighetsgemensamma satsningen och ingår numera både i
Samverkansrådet och i Operativa rådet.

Polis
	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Polisens organisation
Har inte undermenyer Polisens arbetsmetoder
Har inte undermenyer Polisutbildningen
Internationellt polisiärt samarbete
Gränskontroll, ID-kort och pass

Justitiedepartementet ansvarar för polisväsendet.
Departementet svarar för att polisväsendet får förutsättningar att
uppfylla de krav som regeringen ställer.
Det gör departementet framför allt genom att formulera mål och
riktlinjer för polisens arbete, medverka i budgetprocessen samt följa
och analysera verksamheten. Detta gäller både polisens verksamhet
nationellt och på det internationella planet. Departementet eller
regeringen har dock inte befogenhet att bestämma hur en myndighet
ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden.
Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet
samt chefsmyndighet för Statens kriminaltekniska laboratorium. Till
Rikspolisstyrelsen hör Rikskriminalpolisen, Säkerhetspolisen och
Polishögskolan.

Unga lagöverträdare
	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Regeringens satsning mot ungdomsbrott
Har inte undermenyer Andra insatser mot ungdomsbrott

Regeringens satsning mot ungdomsbrott
Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att starta en
pilotverksamhet riktad mot unga som riskerar att bli kriminella. Med
det beslut som regeringen tog den 3 mars 2011, drar regeringen igång
den största riktade satsningen mot ungdomsbrottslighet som gjorts på
många år. Pilotverksamheten ska innebära en bättre samordning och
också ge svar på vilka hinder, rättsliga eller andra, som finns för att
samhället bättre än hittills ska kunna hjälpa ungdomar som är i
riskzonen.
Ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen i samhället i förhållande
till sin andel av befolkningen. I de allra flesta fall går det bra även för
ungdomar som är stökiga under tonåren. Men ett antal fortsätter.
Nästan alla tungt kriminella har en gång startat sin kriminella bana
genom att begå småbrott som ungdomar. Många har också skolkat från
skolan. I betänkandet Kriminella grupperingar - motverka rekrytering
och underlätta avhopp (SOU 2010:15) framkommer det att det är
bland de mesta brottsaktiva ungdomarna som den organiserade
brottsligheten har sin rekryteringsbas.
I betänkandet framkom också att de yrkeskriminella anser att
samhället reagerade för sent. Ur deras perspektiv hade de hunnit begå
en mängd brott innan samhällets första ordentliga reaktion kom.

Rikspolisstyrelsen har nu regeringens uppdrag att tillsammans med ett
antal kommuner initiera en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper
för unga som riskerar att bli kriminella. De sociala insatsgrupperna ska
samordnas under ledning av socialtjänsten. Arbetet ska gå ut på att
stärka hela det sociala skyddsnätet kring den unge i skola, arbete och
under fritiden. Stöd i skolarbetet och yrkesträning är några av de
åtgärder som kan bli aktuella.
I arbetet ska den lokala polisen, socialtjänsten, föräldrar och
omgivning, skolan, frivilligorganisationer och andra goda krafter
kunna samarbeta mer okonventionellt än vad som sker i dag.
Pilotverksamheten ska bedrivas i minst sex och högst tolv kommuner i
landet. Med hänsyn till senare års utveckling i stadsdelar med utbrett
utanförskap beslutar regeringen att insatsgrupper ska inrättas i minst
ett sådant område i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala.

Uppdraget att inrätta sociala insatsgrupper
m.m. - sammanfattning
Rikspolisstyrelsen ska:
	

 •	


initiera en pilotverksamhet med sociala insatsgrupper för unga
som riskerar att bli kriminella.
Pilotverksamheten ska bedrivas i minst sex och högst tolv kommuner
och vara inriktade på unga i åldern 15-25 år. Rikspolisstyrelsen ska vid
genomförandet av pilotverksamheten samråda med Socialstyrelsen,
Statens skolverk, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Statens
institutionsstyrelse, Ungdomsstyrelsen, Sveriges Kommuner och
Landsting och de övriga berörda myndigheter som Rikspolisstyrelsen
finner angelägna att knyta till projektet.

Socialstyrelsen ska, efter samråd med Rikspolisstyrelsen
och andra berörda myndigheter:
	

 •	


utveckla en riskbedömningsmanual för att bättre kunna
identifiera vilka unga som löper risk att rekryteras till
kriminella nätverk eller som vill hoppa av ett kriminellt
nätverk,
	

 •	

ta fram en vägledning för vilka stödinsatser som bör gälla för
de unga som ingår i de sociala insatsgruppernas arbete.
Rikspolisstyrelsen ska upprätta en projektplan med en beskrivning av
vilka kommuner som ska ingå i pilotverksamheten. I projektplanen ska
också anges vilka myndigheter och övriga aktörer som kommer att
delta i verksamheten samt en beskrivning av hur arbetet ska bedrivas.
Utgångspunkten för deltagande kommuner ska vara att socialtjänsten
är sammanhållande kontaktpunkt. Projektplanen ska även innehålla en
redovisning av hur Socialstyrelsen avser genomföra sina delar av
uppdraget. Pilotverksamheten ska ha inletts den 15 juni 2011.
Rikspolisstyrelsen ska se till att en oberoende utvärdering av projektet
påbörjas parallellt med att projektet inleds. Slutredovisningen ska
innehålla en utvärdering av projektet med fokus på att identifiera de
faktorer som är viktiga för ett effektivt och sammanhållet arbete med
unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil.
Uppdraget och utvärderingen ska slutredovisas senast den 31 oktober
2012. Bedömningsinstrumentet ska redovisas den 31 oktober 2013.

Rikspolisstyrelsen har valt ut följande
kommuner

1. Stadsdelen Gottsunda (Uppsala)
2. Stadsdelen Hyllie (Malmö)
3. Lund
4. Stadsdelen Västra Hisingen (Göteborg)
5. Spånga/Tensta stadsdelsförvaltning (Stockholm)
7. Botkyrka
8. Karlskrona
9. Borlänge
10. Linköping
11. Örebro
12. Boden

Åklagare
Justitiedepartementet ansvarar för åklagarväsendet. Departementet
ansvarar för att åklagarväsendet får förutsättningar att uppfylla de
kvalitets- och effektivitetskrav som regeringen ställer på
verksamheten.
I åklagarväsendet ingår Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten. Ekobrottsmyndigheten är en särskild
åklagarmyndighet för bekämpning av ekonomisk brottslighet i
storstadslänen och vissa andra län.
Vid departementet bedrivs arbetet framför allt genom att formulera
mål och riktlinjer för åklagarväsendets arbete, medverka i
budgetprocessen samt följa och analysera åklagarverksamheten.
Arbetet handlar också om att genom lagstiftning sätta ramarna för
åklagarverksamheten.

Aktuella frågor

	

 •	


Förslag till en samlad ekobrottsbekämpning

Externa länkar

Utredningen om en samlad ekobrottsbekämpning har den 24 maj 2011
överlämnat sitt betänkande En samlad ekobrottsbekämpning (SOU
2011:47) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår att
Ekobrottsmyndigheten tilldelas ett nationellt ansvar för samtliga
brottstyper som myndigheten handlägger. Utredningen menar att det
finns skäl att anta att bekämpningen av ekonomisk brottslighet blir mer
effektiv och rättssäker om Ekobrottsmyndigheten får ett sådant ansvar.
Utredningen föreslår också att förordningen (1997:899) om
myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet ska upphöra att
gälla. Utredningen anser att den nuvarande strukturen för
myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet inte är
ändamålsenlig och behöver förändras.
Organisationsförändringen föreslås genomföras till den 1 januari 2012.

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Beatrice Ask

Ansvarigt departement
	

 •	


Justitiedepartementet

Relaterat
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Informationsmaterial: Det svenska rättsväsendet - kort
introduktion
SOU 2011:47 En samlad ekobrottsbekämpning
Rapport: Ökad effektivitet och förbättrad samverkan vid
handläggning av mängdbrott

	

 •	


SOU 2008:87 Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet Effektivitet
Åklagarmyndigheten Ekobrottsmyndigheten Justitiekanslern

Kriminalvård
	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Kriminalvård
Har inte undermenyer En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Kriminalpolitiken ska minska brottsligheten och öka människors
trygghet. För Kriminalvården innebär det att förhindra att intagna
rymmer eller begår brott under straffverkställigheten och att tillvarata
möjligheterna till påverkan och förändring som verkställigheten ger
för att minska riskerna för återfall i brott.
På kriminalvårdens område pågår arbetet med en ny
kriminalvårdslagstiftning. Utgångspunkten är
Kriminalvårdskommitténs betänkande, "Framtidens kriminalvård".
Kriminalvårdskommittén har på regeringens uppdrag lämnat förslag
till en ny, modern kriminalvårdslag som kan svara mot kraven på en
effektivt och humant bedriven kriminalvård. En viktig utgångspunkt är
att verkställigheten av straff ska bli mer individuellt utformad i
framtiden.
Risken för återfall i missbruk och brottslighet är särskilt stor i samband
med frigivningen. Som ett led i arbetet med en ny
kriminalvårdslagstiftning infördes nya regler om utslussning den 1
januari 2007. Syftet med dessa är att åstadkomma en förbättrad och
mer strukturerad övergång från livet i anstalt till livet i frihet. De nya
reglerna innefattar bland annat möjlighet till vistelse i halvvägshus -

ett av Kriminalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge
intagna särskilt stöd och tillsyn - samt utslussning till eget boende, s.k.
utökad frigång.

Ansvarigt departement
	


•	


Justitiedepartementet

Arbetslinjen

Relaterat

Det är även av stor betydelse att arbetssituationen är löst vid
tidpunkten för villkorlig frigivning. Sedan den 1 juli 2008 är flera av
de arbetsmarknadspolitiska programmen tillgängliga även för de av
kriminalvårdens klienter som befinner sig i utslussningsåtgärder.

	

 •	

	

 •	


Genom en viktig reform som trädde ikraft den 1 juli 2007 fick
Kriminalvården en egen rektorsfunktion för grund- och gymnasieskola
och därmed också rätt att utfärda betyg. Kriminalvårdens undervisning
bedrivs inom ramen för den s.k. Lärcentermodellen. Det innebär att de
intagna erbjuds en utbildningsverksamhet som är likvärdig mellan
anstalterna och också likvärdig med det omgivande samhällets
kommunala vuxenutbildning. En intagen ska därmed utan svårigheter
kunna fortsätta redan påbörjade studier efter förflyttning till annan
anstalt eller efter frigivning.

Kriminalvårdens organisation
Kriminalvården är organiserad som en myndighet indelad i sex
geografiska regioner, ett huvudkontor och en transporttjänst.
Huvudkontoret leds av en generaldirektör och varje region leds av en
regionchef.

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Beatrice Ask

	

 •	


	

 •	

	

 •	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Informationsmaterial: Det svenska rättsväsendet - kort
introduktion
SOU 2011:7 Transporter av frihetsberövade
SOU 2008:71 Uppföljning av kriminalvårdens
effektiviseringsarbete
Ds 2007:24 Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården
Prop. 2006/07:127 Några ändringar i
kriminalvårdslagstiftningen
Faktablad: Ingripanden mot unga lagöverträdare
Prop. 2005/06:165 Ingripanden mot unga lagöverträdare
Faktablad: En modernare kriminalvårdslag
SOU 2005:54 Framtidens kriminalvård

Ladda ner
	

 •	


De europeiska fängelsereglerna (pdf 327 kB)

Externa länkar
	

 •	

	

 •	

	

 	


Kriminalvården

Bekämpning av terrorism
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Bekämpning av terrorism
Strategi för att möta hotet från terrorismen
EU:s arbete för bekämpande av terrorism

Terroristbrottslighet har under senare år utvecklats till ett allvarligt
internationellt problem. Terrorism är ett av de allvarligaste hoten mot
demokratin, mot det fria utövandet av mänskliga rättigheter och mot
den ekonomiska och sociala utvecklingen. Eftersom terrorismen är
internationell, är bekämpningen av den en gränsöverskridande utmaning där gemensamma lösningar är nödvändiga för att nå framgång.
I den svenska lagstiftningen finns sedan 2003 en särskild lag om straff
för terroristbrott. Lagen infördes efter att man inom EU fattat ett
gemensamt så kallat rambeslut om bekämpande av terrorism. Under
2008 beslutade man inom EU om ett tillägg till det rambeslutet i syfte
att harmonisera medlemsstaternas nationella straffrättsliga
bestämmelser så att det blir straffbart att uppmana andra att begå
terroristbrott samt att rekrytera eller utbilda andra till att begå
terroristbrott. En särskild lag med anledning av dessa tillägg, och av
Europarådets konvention om förebyggande av terrorism, infördes
2010. Regeringen presenterade även 2008 en nationell strategi med
åtgärder för att bekämpa terrorismen.
För att effektivt kunna bekämpa terrorism behövs också åtgärder för
att motverka finansiering av terrorism. Av Förenta Nationernas (FN)
konvention för bekämpande av finansiering av terrorism från 1999
framgår att det ska vara ett brott att tillhandahålla eller samla in
tillgångar i syfte att de ska användas för begå terroristbrott. I den
svenska lagstiftningen finns sedan 2002 en lag om straff för
finansiering av den typen av brottslighet. Sedan 2009 finns också en ny
lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som
innehåller regler om åtgärder som den som bedriver finansiell
verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att
förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering
av terrorism.

Lagen om straff för terroristbrott
I lagen (2003:148) om straff för terroristbrott finns bestämmelser om
vilka gärningar som kan utgöra terroristbrott och påföljderna för den
som döms för terroristbrott. De gärningar som kan utgöra terroristbrott
är bland annat mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga
frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand,
allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och grovt sabotage, kapning och
sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage och spridande av gift
eller smitta. (En fullständig uppräkning finns i lagens 3 §.)
En person som begår någon av de gärningar som räknas upp i lagen
kan dömas för terroristbrott om gärningen allvarligt kan skada en stat
eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
	

 •	


injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller
befolkningsgrupp,
	

 •	

otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig
organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd,
eller
	

 •	

allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska,
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat
eller i en mellanstatlig organisation.
Straffet för terroristbrott är fängelse i lägst fyra år och högst arton år,
eller på livstid. Om brottet är mindre grovt är straffet fängelse i lägst
två år och högst sex år.

Lagen om straff för offentlig uppmaning,
rekrytering och utbildning avseende
terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet

ringa. Straffet är fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt,
fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

I lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet finns bestämmelser som innebär att ytterligare åtgärder
kan vidtas för att förebygga terrorism.

I lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall finns bestämmelser som genomför FN:s
konvention om bekämpande av finansiering av terrorism.

Lagen reglerar ett särskilt straffansvar för den som
	

 •	


i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker
förleda till särskilt allvarlig brottslighet (offentlig uppmaning),
	

 •	

söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i den första
punkten, att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig
brottslighet (rekrytering) eller
	

 •	

meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning
eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga
eller farliga ämnen som är särskilt ägnade att användas för
särskilt allvarlig brottslighet, eller om andra metoder eller
tekniker som är särskilt ägnade för sådant ändamål, om
gärningen har begåtts med vetskap om att instruktionerna är
avsedda att användas för särskilt allvarlig brottslighet
(utbildning).
Med särskilt allvarlig brottslighet menas bland annat terroristbrott och
sådan brottslighet som avses i vissa angivna internationella
överenskommelser.
Ansvar enligt lagen ska inte dömas ut om gärningen är att anse som

Lagen om straff för finansiering av särskilt
allvarlig brottslighet i vissa fall

Genom lagen görs det straffbart att samla in, tillhandahålla eller ta
emot pengar eller andra tillgångar i syfte att dessa ska användas eller
med vetskap om att de är avsedda att användas för att begå
terroristbrott och andra allvarliga brott om syftet är att injaga skräck i
en befolkning eller befolkningsgrupp eller att förmå en regering eller
en internationell organisation att göra eller avstå från att göra något.
Ansvar ska, på samma sätt som när det gäller brott enligt lagen
(2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet , inte dömas ut om gärningen är att anse som ringa.
Straffet är, liksom när det gäller brott enligt den nyss nämnda lagen,
fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex
månader och högst sex år.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism
I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism finns bestämmelser om administrativa åtgärder som syftar till

att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet
utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det rör sig om
regler om kundkontroll samt gransknings- och rapporteringsskyldighet
vid misstänkta transaktioner. Enligt lagen är finansiella institut och
vissa andra verksamhetsutövare skyldiga att granska och rapportera
misstänkta transaktioner till Rikspolisstyrelsen (Finanspolisen). En
sådan verksamhetsutövare ska också avstå från att utföra misstänkta
transaktioner. Syftet med handlingsreglerna är bland annat att
uppmärksamma brottsbekämpande myndigheter på misstänkta
transaktioner och att motverka att verksamhetsutövare medverkar vid
transaktioner som kan vara brottsliga. Det är Finansdepartementet som
ansvarar för den lagen.

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Beatrice Ask

Ansvarigt departement
	

 •	


Justitiedepartementet

Relaterat
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Debattartikel: Krafttag mot den våldsbejakade extremismen
2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om
särskild utlänningskontroll
Promemoria: Landprofil för Sveriges arbete mot terrorism
Läs mer om bekämpning av terrorism på Säkerhetspolisens
webbplats

Demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheter
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Demokratipolitik
Diskrimineringsfrågor
Jämställdhet
Minoritetspolitik
Mänskliga rättigheter
Offentlighetsprincipen
Politik för det civila samhället
Samer - Samepolitik
Trossamfund
Ungdomspolitik

Ansvarigt statsråd
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Beatrice Ask Justitieminister
Birgitta Ohlsson EU-minister
Carl Bildt Utrikesminister
Erik Ullenhag Integrationsminister
Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Maria Larsson Barn- och äldreminister
Nyamko Sabuni Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Nyamko Sabuni
Jämställdhetsminister, biträdande utbildningsminister
Utbildningsdepartementet
"Min vision är att Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle
präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri- och
rättigheter"

Ansvarsområden
Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister
Nyamko Sabuni ansvarar för:
Utbildningsfrågor på område 7957 och
politik för det civila samhället på område 7959 samt jämställdhet
på omåde 7952-7956

	

 •	

 Jämställdhet
Samordningsansvar för regeringens jämställdhetsarbete.

Jämställdhet
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Har inte undermenyer Mål och budget
Har inte undermenyer Jämställdhet i siffror
Har inte undermenyer Remisser
För ett jämställt Sverige
Jämställdhetsintegrering
Mäns våld mot kvinnor
Hedersrelaterat våld och förtryck
Mot prostitution och människohandel
Strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden
Internationellt
Har inte undermenyer Sexköpslagen
Nyhetsbrev om jämställdhet

Regeringens jämställdhetspolitik syftar dels till att motverka och
förändra system som konserverar fördelningen av makt och resurser
mellan könen på en samhällelig nivå, dels till att skapa förutsättningar
för kvinnor och män att ha samma makt och möjlighet att påverka sin
livssituation. När kvinnor och män delar makt och inflytande i alla
delar av samhällslivet får vi ett mer rättvist och demokratiskt samhälle.
Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att människors
kompetens och skaparkraft främjas.
Foto: Julia Sjöberg/NordicPhotos
Jämställdhetspolitiken har under senare år tillförts omfattande resurser
och därmed utvecklats, blivit mer kraftfull och spelar en mer aktiv roll.
Arbetet med jämställdhetsintegrering, som syftar till att ge de
jämställdhetspolitiska målen genomslag i hela regeringens politik,
fortsätter samtidigt som ökade möjligheter har skapats för att
genomföra kompletterande insatser inom andra delar av regeringens
politik.

Exempel på sådana insatser är handlingsplanen för att bekämpa mäns
våld mot kvinnor, handlingsplanen mot prostitution och
människohandel, forskningsprogrammet om kvinnors hälsa, en
satsning på jämställdhetsintegrering i kommunala verksamheter samt
den jämställdhetssatsning inom skolans område som regeringen fattade
beslut om i juni 2008.
I juni 2009 presenterade regeringen även en strategi för jämställdhet
på arbetsmarknaden och i näringslivet
Jämställdhet mellan kvinnor och män är också en prioriterad fråga i
det internationella samarbetet, som omfattar såväl Norden och Europa
som övriga världen. De framsteg vi gjort har givit oss en stark position
inom det internationella jämställdhetsarbetet och intresset för och
efterfrågan på våra erfarenheter och våra lösningar är stort. Sverige har
ett internationellt förtroendekapital att förvalta, men också att
utveckla.

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Nyamko Sabuni

Ansvarigt departement
	

 •	


Utbildningsdepartementet

* Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsen - Om Polisen - www.polisen.se
Webbplatskarta Webbplatskarta - www.polisen.se
Från Internet 3 april 2011
* Brottsförebyggande rådet.
Brå - Brottsförebyggande rådet - Startsida
Webbkarta Brå - Brottsförebyggande rådet - Webbkarta
Från Internet 3 april 2011
* Ekobrottsmyndighetens
Ekobrottsmyndigheten
Från Internet 3 april 2011

webbplats.

* Kriminalvården.
Startsida - Kriminalvården
Webbkarta Webbkarta - Kriminalvården
Från Internet 3 april 2011
* Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Box 22523, 104 22 Stockholm
Tfn 08 - 617 98 00
Arbetsområde: Nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande
myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade
skyddsidentiteter samt över Säkerhetspolisens behandling av
personuppgifter.

* Åklagarmyndigheten
Box 5553, 114 85 Stockholm
Tfn 08 - 453 66 00
Arbetsområde: Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett
brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.
* Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt
uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande
historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde
och rättigheter.
* Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse ansvarar för tvångsvård av unga och vuxna
på särskilda institutioner.

7957 Undervisning o d. Forskning.
SW . 7957 Undervisning o d.
Libris/SAB:
E 	

 Uppfostran och undervisning
E:b 	

 Uppfostran och undervisning: forskning
E:bf	

 Organisationer och institutioner
E:d 	

 Uppfostran och undervisning: teori och filosofi
E:k 	

 Uppfostran och undervisning: historia
E:oa 	

Uppfostran och undervisning: sociologi
Ea 	

 Pedagogik
Eh 	

 Uppfostran i hemmiljö
Em 	

 Undervisningsväsen (ej högskolor)
Ep 	

 Högskolor
Et 	

 Ungdomsvårdsskolor
Eu 	

 Elever med särskilda behov
Ev 	

 Folkbildning
Ex 	

 Yrkesval
(DC, DK 37)
Från 01d.pdf (DC DK)
Byggnader:
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. Hantverksinstitut.
7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. Laboratorier.
7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska trädgårdar.
7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer.

7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och arkivbyggnader för speciella användare.
72791 Observatorier. Planetarier.
72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer.
72794 Ritningsbyråer.
Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.
72798 Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.
Verksamheter bl a undervisning 79571-79578:
79571 Undervisningens organisation, skoladministration.
795710 Undervisning, allmänt.
795711 Skolledning, lärare, övrig personal .
795712 Skolorganisation.
795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning.
795714 Pedagogiska system.
785715 Skolordning, disciplinfrågor.
795716 Skolgårdar, skolbyggnader, skolinventarier, undervisnings
materiel, läromedel.
795717 Skolsociala åtgärder, skolhygien, skolhälsovård.
795718 Livet i skolan, föreningar, traditioner.
79572 Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.
79573 Skolundervisning, allmän grundutbildning, allmänbildande
skolformer.
79574 Folkbildning, utbildning utanför skolans ram.
79576 Specialundervisning, särskolor.
79577 Fackskolor, yrkesskolor, yrkersutbildning.
79578 Universitet och högskolor.
795787 Forskning
79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter mm.
(SAB E, DC, DK 37)

Utbildning och forskning
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Budget
Remisser och remissvar
Förskola
Fritidshem
Har inte undermenyer Förskoleklassen
Grundskola
Gymnasieskola
Universitet och högskola
Forskning
Vuxenutbildning
Har inte undermenyer Studiefinansiering
Internationellt samarbete
Trygghet för elever och unga
Globaliseringsrådet

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Jan Björklund Utbildningsminister, vice statsminister
Nyamko Sabuni Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Jan Björklund
Utbildningsminister, vice statsminister
Utbildningsdepartementet
"Att ställa krav i skolan är att bry sig"

Ansvarsområden
Utbildningsminister Jan Björklund ansvarar för:

	

 •	

 Förskoleklassen
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga
skolväsendet. Kommunerna är skyldiga att erbjuda barn plats i
förskoleklass från och med höstterminen det år då barnet fyller
sex år till dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt.

	

 •	

 Fritidshem
Fritidshem riktar sig till skolbarn mellan sex och tolv år.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och stimulera
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull
fritid och rekreation.

Utbildningsdepartementet

Nyamko Sabuni Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister,
svarar också för jämställdhetsfrågor, som ingår i område
7952-7956 och förPolitik för det civila samhället, som ingår i
område 7959

	

 •	

 Grundskola och övriga obligatoriska
skolformer
Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan,
specialskolan och särskolan. Undervisningen är obligatorisk

och avgiftsfri. Vanligen har föräldrarna inte heller kostnader för
exempelvis läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts.
	

 •	


	

 •	


	

 •	


De flesta hörselskadade och nästan alla synskadade och
rörelsehindrade barn får sin undervisning i grundskolan. Döva
och gravt hörselskadade barn går däremot i specialskolan.
Specialskolan omfattar tio årskurser och ska så långt som
möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan.
Det finns också specialskola för hörselskadade/döva barn med
utvecklingsstörning.
För barn med utvecklingsstörning finns särskolan. Den
obligatoriska särskolan består av nio årskurser i antingen
grundsärskolan eller träningsskolan. I grundsärskolan går barn
med lindrig utvecklingsstörning. I träningsskolan går elever
som har en begåvningsnedsättning som gör att de inte kan
tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Eleverna i
särskolan har rätt till ett tionde skolår.
Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i
sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans första sex
år.

	

 •	

 Gymnasieskola
Gymnasieskolan är uppdelad i 17 treåriga nationella program.
Samtliga program ger grundläggande behörighet att studera
vidare på högskolan. Vid sidan av de nationella programmen
finns också specialutformade och individuella program.

	

 •	

 Högre utbildning
I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som
lyder direkt under regeringen. Det finns 14 universitet och 22
högskolor med statlig huvudman, vilket betyder att staten är
ytterst ansvarig. Dessutom finns det ett drygt 10-tal enskilda
utbildningsanordnare bland annat Chalmers tekniska högskola
AB, Stiftelsen högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i
Stockholm.
	

 •	


De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift är att
anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig
grund och beprövad erfarenhet.

	

 •	

 Forskning
Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande
forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig
kvalitet. Varje samhälle behöver självständiga forskare som
förutsättningslöst formulerar idéer, analyserar, ifrågasätter och
medverkar aktivt i den offenliga debatten.

Nyamko Sabuni

	

 •	

 Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes
levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen
kring studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
De stöd som når flest personer är studiehjälpen för unga
studerande i gymnasieskolan och studiemedel som är ett samlat
stöd som omfattar studerande på högskole- och annan
eftergymnasial nivå samt vuxna studerande på grundskole- och
gymnasienivå. Inom studiemedelssystemet finns också
möjlighet för vissa studerande att få tilläggslån och
merkostnadslån. För studerande med barn utgår ett
tilläggsbidrag. Det finns också vissa stöd som riktar sig till
speciella grupper i samhället.

Jämställdhetsminister, biträdande utbildningsminister
Utbildningsdepartementet
"Min vision är att Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle
präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri- och
rättigheter"

Ansvarsområden
Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister Nyamko
Sabuni ansvarar för:

	

 •	

 Folkbildning
Folkbildningen har en lång historia i svenskt samhällsliv.
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig",
det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna.
Till folkbildning räknas verksamhet inom folkhögskolor och
studieförbund.

	

 •	

 Förskola

	

 •	

 Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra unga människors
levnadsvillkor.

	

 •	

 Vuxenutbildning

Förskoleverksamhet riktar sig till barn mellan ett och fem år.
Förskoleverksamheten består av förskola, familjedaghem och
öppen förskola.

	

 •	

 Jämställdhet
Samordningsansvar för regeringens jämställdhetsarbete.

	

 •	

 Politik för det civila samhället
Villkor och förutsättningar för organisationer inom det civila
samhället.

	

 •	


Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition.
Det finns många olika former av vuxenutbildning, alltifrån
statlig eller kommunal vuxenutbildning till
arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning eller
kompetensutveckling i arbetslivet.
Yrkeshögskolan (YH) är ett samlingsbegrepp för
eftergymnasiala yrkesutbildningar. Utbildningarna är 1-3-åriga
och leder fram till en yrkesexamen eller en kvalificerad
yrkesexamen. De vänder sig till studerande från
gymnasieskolan men även till dem som har en yrkesbakgrund.

Om Utbildningsdepartementet
Ansvarsområden
	

 •	

 Forskning
	

 •	

 Förskola
	

 •	

 Förskoleklassen
	

 •	

 Grundskola
	

 •	

 Gymnasieskola
	

 •	

 Jämställdhet
	

 •	

 Politik för det civila samhället
	

 •	

 Skolbarnsomsorg
	

 •	

 Studiefinansiering
	

 •	

 Ungdomspolitik
	

 •	

 Universitet och högskola
	

 •	

 Vuxenutbildning och folkbildning

Utbildningsdepartementet
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Ansvarsområden
Organisation
Budget
Har inte undermenyer Kommittéer
Myndigheter
Har inte undermenyer Remisser
Arbetet i EU
Frågor och svar
Har inte undermenyer Kalendarium
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Jan Björklund Utbildningsminister, vice statsminister
Nyamko Sabuni Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister

Ansvarsområden. Utbildningsdepartementet.
	

 •	

 Förskola
Förskola riktar sig till barn mellan ett och fem år.

	

 •	

 Fritidshem
Fritidshem riktar sig till skolbarn mellan sex och tolv år.
Fritidshemmets uppgift är att komplettera skolan och stimulera
elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull
fritid och rekreation.

	

 •	

 Förskoleklassen
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga
skolväsendet. Kommunerna är skyldiga att erbjuda elever
förskoleklass från och med höstterminen det år då barnet fyller
sex år till dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt.

	

 •	

 Om skolväsendet
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha
lika tillgång till en likvärdig utbildning oberoende av kön,
geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I
Sverige gäller nioårig skolplikt från sju eller sex år och
undervisningen i hela det offentliga skolsystemet är avgiftsfri.
Vid sidan av kommunala skolor finns fristående skolor som är
öppna för alla. Enligt skollagen ska fristående skolor vara
godkända av Statens skolverk.

	

 •	

 Grundskola och övriga obligatoriska
skolformer

	

 •	


Till den obligatoriska skolan räknas grundskolan, sameskolan,
specialskolan och särskolan. Undervisningen är avgiftsfri.
Principen är att föräldrarna inte har kostnader för exempelvis
läromedel, skolmåltider, hälsovård och skolskjuts. Barn i
allmänhet ska tas emot i grundskolan.
	

 •	


Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans
kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda ska tas emot i
särskolan. Den obligatoriska särskolan består av nio årskurser.
Eleverna i särskolan har rätt till ett tionde skolår.

	

 •	


Specialskolan omfattar tio årskurser och ska så långt som
möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan eller
särskolan. Barn som inte kan gå i grundskolan eller särskolan
därför att de är döva eller hörselskadade ska tas emot i
specialskolan.

	

 •	


Samers barn kan få utbildning med samisk inriktning i
sameskolan. Utbildningen motsvarar grundskolans första sex
år.

	

 •	

 Studiefinansiering
Studiestödet finansierar i huvudsak den studerandes
levnadsomkostnader under utbildningen. Administrationen
kring studiestöd sköts av Centrala studiestödsnämnden, CSN.
De stöd som når flest personer är studiehjälpen för unga
studerande i gymnasieskolan och studiemedel som är ett samlat
stöd som omfattar studerande på högskole- och annan
eftergymnasial nivå samt vuxna studerande på grundskole- och
gymnasienivå. Inom studiemedelssystemet finns också
möjlighet för vissa studerande att få tilläggslån och
merkostnadslån. För studerande med barn utgår ett
tilläggsbidrag. Det finns också vissa stöd som riktar sig till
speciella grupper i samhället.

	

 •	

 Gymnasieskola
Gymnasieskolan är uppdelad i 17 treåriga nationella program.
Samtliga program ger grundläggande behörighet att studera
vidare på högskolan. Vid sidan av de nationella programmen
finns också specialutformade och individuella program.

Från höstterminen 2011 består den reformerade
gymnasieskolan av 18 treåriga nationella program, som kan
vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program.
Gymnasieexamen från högskoleförberedande program ger
grundläggande behörighet att studera vidare på högskolan. Det
gör även yrkesexamen från yrkesprogram om eleven har läst de
kurser i svenska och engelska som krävs för
högskoleförberedande examen. Vid sidan av de nationella
programmen finns introduktionsprogram för elever som inte är
behöriga till nationella program.

	

 •	

 Universitet och högskola
	

 •	


I Sverige är universitet och högskolor egna myndigheter, som
lyder direkt under regeringen.
Det finns 14 universitet och 22 högskolor med statlig
huvudman, vilket betyder att staten är ytterst ansvarig.

Dessutom finns det ett drygt 10-tal enskilda
utbildningsanordnare bland annat Chalmers tekniska högskola
AB, Stiftelsen högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i
Stockholm.
	

 •	


De statliga universitetens och högskolornas huvuduppgift är att
anordna utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig
grund och beprövad erfarenhet.

	

 •	

 Jämställdhet
Samordningsansvar för regeringens jämställdhetsarbete.

	

 •	

 Politik för det civila samhället
Målet för politiken för det civila samhället är att förbättra
villkoren för det civila samhället som en central del av
demokratin. Politiken omfattar allmänna frågor om
förutsättningar för det civila samhällets organisationer,
samordning av statsbidrag till det civila samhället
organisationer och bidrag till allmänna samlingslokaler.

	

 •	

 Ungdomspolitik
Ungdomspolitiken syftar till att förbättra levnadsvillkoren för
Sveriges 1,4 miljoner ungdomar. Målen för politiken är att alla
ungdomar ska ha lika tillgång till välfärd och inflytande.
Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de
beslut och åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar,
såsom exempelvis frågor om utbildning, arbete, hälsa och
inflytande.

	

 •	

 Forskning
Forskningspolitiken syftar till att stärka Sveriges ställning som
forskningsnation och därmed stärka konkurrenskraften i en
globaliserad värld.

	

 •	

 Vuxenutbildning och folkbildning
Svensk vuxenutbildning är omfattande och har lång tradition.
Det finns många olika former av vuxenutbildning, alltifrån
statlig eller kommunal vuxenutbildning till
arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning eller
kompetensutveckling i arbetslivet.
Folkbildningen har en lång historia i svensk vuxenutbildning.
Folkbildningen kännetecknas av att den är "fri och frivillig",
det vill säga fri från statlig styrning och frivillig för deltagarna.
Till folkbildning räknas framför allt verksamhet inom
folkhögskolor och studieförbund.

Myndigheter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en mängd
myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom
statsförvaltningen.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Myndigheter inom forskningsområdet
	

 •	

 Etikprövningsnämndernas webbplats
Organisationen för etikprövning av forskning som avser
människor består av totalt sju nämnder. Etikprövningen sker
vid sex regionala etikprövningsnämnder med placering i
Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
Beslut från en regional etikprövningsnämnd kan överklagas till
Centrala etikprövningsnämnden som även avgör överlämnade
ärenden vid oenighet inom en regional etikprövningsnämnd.
Centrala etikprövningsnämnden har tillsynsansvar över
etikprövningslagens efterlevnad.

	

 •	

 Institutet för rymdfysiks webbplats
Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut
som bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik
och atmosfärfysik samt rymdteknik. Institutet ska medverka i
utbildning som anordnas vid högskolor. Institutet är förlagt till
Kiruna men bedriver även verksamhet i Umeå, Uppsala och
Lund.

	

 •	

 Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och
tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB
samordnar de svenska forskningsbibliotekens arbete. KB är
också ett forskningsbiliotek, främst inom humaniora och
samhällsvetenskap.

	

 •	

 Polarforskningssekretariatets
webbplats
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och
samordna svensk polarforskning. Det innebär bland annat att
följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt
organisera och genomföra expeditioner i Arktis och Antarktis.

	

 •	

 Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet med ansvar
för all statligt finansierad nationell och internationell
rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling.
Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt
rymdsamarbete. Det svenska rymdprogrammet genomförs till
största delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för
europeiska rymdorganet ESA, samt genom bilateralt
samarbete.

	

 •	

 Högskoleverkets webbplats (universitet
och högskolor)
Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige.
Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som
har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger
högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på
Högskoleverkets webbplats.

	

 •	

 Vetenskapsrådets webbplats
Vetenskapsrådet stödjer grundläggande forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden, och den
huvudsakliga uppgiften är att fördela medel till forskning i
konkurrens. Vetenskapsrådet ansvarar också för
forskningsstrategiska frågor, analys, forskningsinformation och
forskningskommunikation.

Myndighet inom ungdomspolitiska området
	

 •	

 Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen arbetar för att unga ska få tillgång till
inflytande och välfärd. Myndigheten har också i uppdrag att
fördela statsbidrag till projekt på temat integration,
jämställdhet, folkrörelser eller minoriteter.

Myndigheter inom utbildningsområdet
•	

 Centrala studiestödsnämndens
	

webbplats
	

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar och betalar ut
	

	

	


studiestöd till studerande på olika utbildningsnivåer och
hanterar återbetalningen av studielån. CSN administrerar även
hemutrustningslånet till utländska medborgare.

	

 •	

 Högskolans avskiljandenämnds
webbplats

Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att
avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från
rektor vid ett universitet eller en högskola.
Avskiljandenämndens beslut kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

	

 •	

 Högskoleverkets webbplats
Högskoleverket (HSV) är en myndighet för frågor som rör
universitet och högskolor och verksamheten består av
kvalitetsutvärdering av högskoleutbildning, prövning av
examenstillstånd och tillsyn över högskolans verksamhet.
Högskoleverket är statistikansvarig myndighet för högskolan
och svarar för uppföljning av högskolans verksamhet och
omvärldsbevakning. Högskoleverket svarar även för
information om högskolan och utbudet av utbildning vid
universitet och högskolor samt bedömning av utländska
utbildningar på eftergymnasial nivå.

	

 •	

 Internationella programkontoret för
utbildningsområdets webbplats
Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK/
Programkontoret) är den myndighet som utgör svenskt
programkontor för EU-program och andra internationella
program inom utbildningsområdet. Programkontorets
huvuduppgift är bland annat att informera om, stödja och
utvärdera program och EU-bidrag. Det kan gälla allt från
internationella samarbetsprojekt inom utbildning och
kompetensutveckling till praktik och studier utomlands.
Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av
verksamheten.

	

 •	

 Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och
tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB
samordnar de svenska forskningsbibliotekens arbete. KB är
också ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och
samhällsvetenskap.

	

 •	

 Myndigheten för yrkeshögskolans
webbplats
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar
som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till
utbildningsanordnarna Vid myndigheten finns en tillsynsenhet
som granskar och kontrollerar utbildningars kvalitet.
Myndigheten ansvarar också för att analysera

arbetsmarknadens behov av yrkeshögskoleutbildningar och
redovisa de studerandes prestationer och sysselsättning efter
slutförda studier. Slutligen samordnar myndigheten validering
av utbildningar och är den nationella samordningspunkten för
EQF - den europeiska referensramen för kvalifikationer för
livslångt lärande.

	

 •	

 Sameskolstyrelsens webbplats
Sameskolstyrelsens uppgift är att ge samiska barn en
utbildning med samisk inriktning och att bidra till att bevara
och utveckla det samiska språket och den samiska kulturen.
Utbildningen bedrivs vid sameskolor samt i integrerad samisk
undervisning i kommunal grundskola. Sameskolstyrelsen är
styrelse för sameskolorna och därtill hörande verksamhet.
Sameskolstyrelsen ska även främja och utveckla samisk
undervisning och bistå vid uppsökande verksamhet bland
samer samt informera om sameskolan och samisk undervisning
i det offentliga skolväsendet.

	

 •	

 Statens skolinspektions webbplats
Statens skolinspektion ansvarar för kvalitetsgranskning av
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen
samt tillsyn över det offentliga skolväsendet och för den av det
allmänna anordnande förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen med mera. Skolinspektionen ansvarar
vidare för så kallad tillståndsprövning av fristående skolor. Det
innebär att myndigheten beslutar om godkännande av och rätt
till bidrag för fristående skolor, samt om återkallande av sådant
godkännande och sådan rätt till bidrag. Dessutom är

Skolinspektionen värdmyndighet för Skolväsendets
överklagandenämnd och vid Skolinspektionen finns också
barn- och elevombudet.

	

 •	

 Statens skolverks webbplats
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga
skolväsendet och för den av det allmänna anordnande
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Myndighetens
verksamhet ska främja att alla barn, elever och
vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning av god
kvalitet, samt bidra till goda förutsättningar för barns
utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för
elever och vuxenstuderande. Skolverket ska bidra till
måluppfyllelsen inom utbildningsområdet genom att svara för
uppföljning, utvärdering och utveckling av skolväsendet,
förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och
vuxenutbildningen samt för vissa styrdokument.

	

 •	

 Skolväsendets överklagandenämnds
webbplats
Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden)
har till uppgift att överpröva vissa beslut av skolhuvudmännen
som bedöms vara särskilt viktiga för enskilda elever. Vilka
beslut som får överklagas hos nämnden anges uttryckligen i
skollagen (1985:1100) och i ett fall i grundskoleförordningen
(1994:1194). Genom sin sammansättning av ledamöter har
nämnden en särskild sakkunskap på skolområdet. Nämndens
beslut med anledning av ett överklagande dit går inte att
överklaga.

	

 •	

 Specialpedagogiska skolmyndighetens
webbplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar för
statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten
har i uppgift att ge specialpedagogiskt stöd till huvudmän inom
skolväsendet, främja tillgången till anpassade läromedel och
fördela statsbidrag till vissa utbildningsanordnare. Dessutom är
myndigheten huvudman för den statliga specialskolan för
elever med vissa funktionsnedsättningar.

	

 •	

 Universitet och högskolor på
Högskoleverkets webbplats

Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige.
Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som
har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger
högskolepoäng. En lista med länkar till dessa finns på
Högskoleverkets webbplats.

	

 •	

 Verket för högskoleservices webbplats
Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad
myndighet vars uppgift är att på uppdrag av universitet och
högskolor biträda vid antagning, vid bedömning av utländska
gymnasiebetyg och med rådgivning och service i fråga om
studieadministrativ verksamhet. VHS ansvarar för den
samordnade antagningen till grundläggande
högskoleutbildning på uppdrag av universitet och högskolor.
VHS ansvarar även för systemförvaltning av främst
studieadministrativa IT-system och dess kringmiljöer på
uppdrag av bland annat universitet och högskolor.

	

 •	

 Överklagandenämnden för högskolans
webbplats
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet
som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut
fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad
yrkesutbildning. Överklagandenämnden är sista instans i dessa
ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga ÖNH:s
beslut.

	

 •	

 Överklagandenämnden för studiestöds
webbplats
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att
pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut
om studiestöd.
Relaterat
	

 •	

 Så styrs statliga myndigheter

* Skolverket Startsida - Skolverket

* Vetenskapsrådet Startsida - Vetenskapsrådet

Webbkarta Webbkarta - Skolverket
Från Internet 3 april 2011

Webbkarta Webbkarta - Vetenskapsrådet
Från Internet 3 april 2011

* Skolinspektionen Startsida - Skolinspektionen
Webbkarta Webbkarta - Skolinspektionen
Från Internet 3 april 2011

Från http://www.vr.se Vetenskapsrådet19 januari 2011:
* Vetenskapsrådets

forskningsområden.

Beredningsgrupper humaniora och samhällsvetenskap
* Högskoleverket
Adresslista i bokstavsordning - Högskoleverket
Webbkarta Webbkarta - Högskoleverket
Från Internet 3 april 2011
* Verket för högskoleservice
VHS – Verket för högskoleservice

VHS

Webbkarta VHS – Verket för högskoleservice
Från Internet 3 april 2011

* Myndigheten för yrkeshögskolan
Hem | Yh-myndigheten
Webbkarta Webbkarta | Kontakt | Yh-myndigheten
Från Internet 3 april 2011

HS-A Estetiska vetenskaper
HS-B Ekonomisk forskning och statistik
HS-C Sociologi, Antropologi, Etnologi, Socialt arbete, Demografi,
Kriminologi, Pedagogik
HS-D Rättsvetenskap och filosofi
HS-E Statsvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap
HS-F Psykologisk forskning
HS-I Historiska vetenskaper och arkeologi
HS-J Språkvetenskap
HS-K Religionsvetenskap, utomeuropeiska språk och kulturer,
antikforskning
HS-KulRam Rambidrag för kulturforskning 2010
Panelen HS-Civil - Rambidrag för forskning om civilsamhället
Postdokpanelen för humaniora och samhällsvetenskap samt
utbildningsvetenskap

Medicinska forskningsområden

Beredningsgrupper naturvetenskap och teknikvetenskap

Anesthesiology and intensive care
Biochemical structure and metabolism
Cancer
Cell and molecular biology
Coagulation and thrombosis
Dermatology
Developmental biology
Diabetes
Digestive system and kidney
Drug addiction
Endocrinology
Environmental medicine and toxicology
Genetics
Heart and blood vessels
Microbiology, immunology and infectious diseases
Musculoskeletal system
Nervous system
Nursing
Odontology
Pharmacy
Prenatal and perinatal research
Psychiatric diseases
Public health
Radiology and imaging techniques
Reproductive system
Respiratory system
Sensory organs

NT-A, Medicinsk teknik
Biomaterial och artificiella organ; Biosensorteknik; Biooptik;
Biomekanik; Fysiologisk mätteknik och modellering; Medicinsk bildoch signalbehandling; Medicinsk informatik; Strålningsfysik;
Talteknik och teknisk audiologi; Terapeutisk teknik och
handikapphjälpmedel; Ultraljudsteknik
NT-B, Processer i mark, luft och vatten
Exogen geokemi; Klimatforskning; Markvetenskap; Meteorologi;
Atmosfärsvetenskap; Hydrologi; Vattenteknik; Oceanografi;
Terrestrisk ekologi; Limnisk ekologi; Marin ekologi; Mikrobiologi
NT-C, Geologi och geofysik
Berggrundsgeologi;Mineralogi; Kristallografi hos naturliga mineral;
Fasta jordens fysik; Geofysik; Geodesi; Kvartärgeologi; Stratigrafi;
Historisk geologi och paleontologi; Naturgeografi; Geoteknik
NT-D1, Biokemi och bioteknik
Membranbiokemi; Nukleinsyrors biokemi; Proteinkemi och
enzymologi; Neurokemi; Glykobiologi; Bioteknisk cell- och
molekylärbiologi; Funktionsgenomik; Växtbioteknik; Bioinformatik;
Strukturbiologi; Systembiologi; Bioenergetik
NT-D2, Organisk kemi, oorganisk kemi och materialkemi
Organisk syntes, Fysikalisk organisk kemi; Bio-organisk kemi;
Läkemedelskemi; Polymerkemi; Bio-oorganisk kemi; Elektrokemi;
Fasta tillståndets kemi, Materialsyntes; Metallorganisk kemi;
Lösningskemi; Klusterkemi

NT-D3, Fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi och teoretisk kemi
Biofysikalisk kemi; Molekylär biofysik; Spektroskopi; Kemisk
dynamik; Kemisk fysik; Yt- och kolloidkemi; Teoretisk
biokemi;Teoretisk molekylärbiologi. Kvantkemi; Molekylär statistisk
mekanik
NT-D4, Processteknik, miljöteknik och analytisk kemi
Kemisk processteknik; Transport-processer; Cellulosa-, pappers- och
fiberteknik; Kemisk apparatteknik; Katalys; Energiteknik;
Livsmedelsteknik; Livsmedelskemi; Formuleringsteknologi;
Miljökemi; Miljöteknik; Biotekniska processer; Enzymteknik;
Analytisk kemi; Bioanalytisk kemi; Kemometri; Separationsteknik;
Sensorteknik; Mikrofluidik
NT-I, Ekologi och systematik
Terrestrisk ekologi; Limnisk ekologi; Marin ekologi; Etologi och
beteendeekologi; Systematik och fylogeni; Evolution; Toxikologi;
Bioinformatik
NT-J, Organismbiologi
Mikrobiologi; Växtfysiologi; Zoofysiologi; Utvecklingsbiologi;
Immunologi; Neurobiologi; Morfologi; Toxikologi; Bioinformatik;
Funktionsgenomik; Evolution
NT-K, Cell- och molekylärbiologi
Cellbiologi; Molekylärbiologi; Immunologi; Toxikologi; Genetik;
Evolution; Bioinformatik; Funktionsgenomik; Strukturbiologi
NT-L, Halvledarfysik, elektronik, elektroteknik, fotonik
Halvledarfysik; Elektroteknik; Elektronik; Fotonik; Elektrofysik;
Elektrisk mät- och apparatteknik; Elkraftteknik

NT-MN, Subatomär fysik, astrofysik, rymdfysik och fusion
Rymdfysik; fusion; Astrofysik; Astropartikelfysik; Elementarpartikelfysik; Fysikens matematiska metoder; Kärnfysik;
Relativitetsteori och Kosmologi; Strålningsfysik
NT-NO, Atom- och molekylfysik och kondenserade materiens fysik
Atomfysik; Kemisk fysik; Klusterfysik; Kvantvätskor och
kvantmaterial; Molekylfysik; Plasmafysik; Beräkningsfysik;
Kondenserade materiens fysik; Kvantinformation; Magnetism;
Nanovetenskap; Optik; Statistisk fysik; Struktur- och vibrationsfysik;
Supraledning
NT-P, Teknisk fysik
Kemisk fysik; Magnetism; Supraledning; Elektronstruktur; Strukturoch vibrationsfysik; Lågtemperaturfysik; Makromolekylfysik;
Mesoskopisk fysik; Optik; Beräkningsfysik; Statistisk fysik; Ickelinjär dynamik; Kaos; Biologisk fysik
NT-Q, Materialvetenskap
Materialkemi; Polymera material; Keramer; Glas; Metalliska material;
Yt- och kolloidfysik; Metallurgisk process- och produktionsteknik;
Materialstruktur; Materialframställning och bearbetning;
Värmebehandling; Ytbeläggning; Korrosion; Materialkarakterisering;
Design av material; Materialegenskaper; Atomistiska beräkningar;
Termodynamik; Diffusion; Fasomvandlingar; Fysikalisk och mekanisk
metallografi
NT-R, Matematik och teknisk matematik
Algebra och geometri; Analys; Matematisk logik; Diskret matematik;
Tillämpad matematik; Numerisk analys; Matematisk statistik;
Optimeringslära, systemteori; Teoretisk datalogi

NT-S, Datavetenskap
Datavetenskap; Bildanalys; Datorteknik; Teoretisk datalogi;
Matematisk logik; Systemteknik
NT-T, Signaler och system
Reglerteknik; Telekommunikation; Signalbehandling; Systemteknik;
Bildanalys

5. Grupprocesser
Forskning om kunskapsutveckling, IKT, frågor inom pedagogisk
psykologi, utvecklingspsykologi och sociologiska studier med fokus
på gruppen och liknande.
6. Didaktik
Forskning med inriktning på både allmänna och ämnesspecifika
didaktiska frågeställningar, även inom specialpedagogik.

NT-U, Teknisk mekanik
Hållfasthetslära; Materialmekanik; Systemdynamik; Mekanismer;
Robotik; Akustik; Vågutbredning och vibrationer;
Strömningsmekanik; Turbulens; Stabilitet; tillämpningar;
Experimentell metodik; Kontakt; Friktion; Reologi; Nötning

7. Professioner
Forskning om lärares arbete och yrkesidentitet, lärarutbildning,
skolledares arbete, karriärval och vägledning och liknande.

Områdesindelning för utbildningsvetenskap

8. Effektstudier
Forskning om reformers effekter, produktivitet, effektivitet och
liknande.

1. Utbildningshistoria
Forskning inriktad på att beskriva och analysera t.ex.
ämnesutvecklingen inom olika utbildningssystem.

Beredningsgrupp Konstnärlig forskning och utveckling

2. Utbildningssystem
Forskning om betygs- och urvalssystem, läroplansteori, styrning och
ledning, utbildningsekonomi, utbildningspolitik/policy, och liknande.

Beredningsgrupper forskningsinfrastruktur

3. Värdefrågor
Forskning om demokrati, etik- och moralfrågor, frågor inom
pedagogisk filosofi och liknande.
4. Individens lärande
Forskning om kunskapsutveckling, IKT, frågor inom pedagogisk
psykologi och utvecklingspsykologi med fokus på individen och
liknande.

Beredningsgrupp Konstnärligt FoU

Beredningsgrupp 1
Infrastruktur för astronomi och subatomär forskning
Beredningsgrupp 2
Infrastruktur för molekyl-, cell- och materialforskning
Beredningsgrupp 3
Infrastruktur för forskning om jorden och dess närmaste omgivning
Beredningsgrupp 4
Infrastruktur för e-Science

Från http://www.forskning.se/
* Aktörer

inom forskning & utveckling

(FoU)
I brochyren Svensk forskning - större forskningsfinansiärer (2009)
(pdf, 1 MB) presenteras några av de större forskningsfinansiärerna i
Sverige.
* Välkommen - Forskningsrådet Formas
Webbkarta Webbkarta - Forskningsrådet Formas
Från Internet 3 april 2011
* Forskningsrådet

för arbetsliv och
socialvetenskap, FAS.
http://www.fas.se/fas. Webbkarta. Start
Från Internet 6 april 2011
* Studieförbundet

SNS

Näringsliv och Samhälle

SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

WEBBKARTA SNS - Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
Från Internet 6 april 2011
* Uppsala Universitet. Uppsala universitet
	

 •	

 Startsida
	

 •	

 Utbildning

	

 •	

 Forskning
	

 •	

 Samverkan
	

 •	

 Om UU
	

 •	

 Kontakt
Från Internet 5 april 2011
* Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post: kansli@vitterhetsakad.se
* Etikprövningsnämndernas webbplats
Organisationen för etikprövning av forskning som avser människor
består av totalt sju nämnder. Etikprövningen sker vid sex regionala
etikprövningsnämnder med placering i Göteborg, Linköping, Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala. Beslut från en regional
etikprövningsnämnd kan överklagas till Centrala
etikprövningsnämnden som även avgör överlämnade ärenden vid
oenighet inom en regional etikprövningsnämnd. Centrala
etikprövningsnämnden har tillsynsansvar över etikprövningslagens
efterlevnad.
* Centrala studiestödsnämndens webbplats
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar och betalar ut studiestöd
till studerande på olika utbildningsnivåer och hanterar återbetalningen
av studielån. CSN administrerar även hemutrustningslånet till
utländska medborgare.
* Högskolans avskiljandenämnds webbplats
Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja
studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett
universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

* Högskoleverkets webbplats (en annan än den som finns ovan)
Högskoleverket (HSV) är en myndighet för frågor som rör universitet
och högskolor och verksamheten består av kvalitetsutvärdering av
högskoleutbildning, prövning av examenstillstånd och tillsyn över
högskolans verksamhet. Högskoleverket är statistikansvarig
myndighet för högskolan och svarar för uppföljning av högskolans
verksamhet och omvärldsbevakning. Högskoleverket svarar även för
information om högskolan och utbudet av utbildning vid universitet
och högskolor samt bedömning av utländska utbildningar på
eftergymnasial nivå.
* Internationella programkontoret för utbildningsområdets
webbplats
Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK/
Programkontoret) är den myndighet som utgör svenskt programkontor
för EU-program och andra internationella program inom
utbildningsområdet. Programkontorets huvuduppgift är bland annat att
informera om, stödja och utvärdera program och EU-bidrag. Det kan
gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och
kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för
ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.
* Sameskolstyrelsens webbplats
Sameskolstyrelsens uppgift är att ge samiska barn en utbildning med
samisk inriktning och att bidra till att bevara och utveckla det samiska
språket och den samiska kulturen. Utbildningen bedrivs vid
sameskolor samt i integrerad samisk undervisning i kommunal
grundskola. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill
hörande verksamhet. Sameskolstyrelsen ska även främja och utveckla
samisk undervisning och bistå vid uppsökande verksamhet bland
samer samt informera om sameskolan och samisk undervisning i det
offentliga skolväsendet.

* Skolväsendets överklagandenämnds webbplats
Skolväsendets överklagandenämnd (Överklagandenämnden) har till
uppgift att överpröva vissa beslut av skolhuvudmännen som bedöms
vara särskilt viktiga för enskilda elever. Vilka beslut som får
överklagas hos nämnden anges uttryckligen i skollagen (1985:1100)
och i ett fall i grundskoleförordningen (1994:1194). Genom sin
sammansättning av ledamöter har nämnden en särskild sakkunskap på
skolområdet. Nämndens beslut med anledning av ett överklagande dit
går inte att överklaga.
* Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar för statens
samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten har i uppgift
att ge specialpedagogiskt stöd till huvudmän inom skolväsendet,
främja tillgången till anpassade läromedel och fördela statsbidrag till
vissa utbildninganordnare. Dessutom är myndigheten huvudman för
den statliga specialskolan för elever med vissa funktionsnedsättningar.
* Universitet och högskolor på Högskoleverkets webbplats
Det finns 36 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista
med länkar till dessa finns på Högskoleverkets webbplats.
* Överklagandenämnden för högskolans webbplats
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har
till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom
högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.
Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär
att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.

* Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva
överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiestöd.
* Svenska institutet, SI
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara
för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och
samhällsliv i övrigt.
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48
* Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd
c/o Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn 08-611 87 15, E-post: info@langmanska.se

	

	

	

	

	

	


Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av
klassifikationssystem för verksamheter.
(http://wimnell.com/	

 omr36-39zc.pdf)

	

	


Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni
2010. http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

	

	


Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten
2010. http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
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Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna,
skatterna, s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och
jämlikhet mm. http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

	

	

	


Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av
länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens
arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

7958 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i boendet.
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
Här bl a integration o d, t ex behandlingen av romer och invandrartäta
områden.
Det kan vara lämpligt att föra migration hit.

Asyl, migration och integration
	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


Integration
Har inte undermenyer Svenskt medborgarskap
Migrations- och asylpolitik
Information om viseringar (visum)
Ta vara på kompetensen!

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Erik Ullenhag Integrationsminister
Tobias Billström Migrationsminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	


Arbetsmarknadsdepartementet
Justitiedepartementet

Erik Ullenhag
Integrationsminister
Arbetsmarknadsdepartementet

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Åtgärder mot
rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans samt
frågor om situationen för HBT-personer är också kopplade till
området.

"Jag tänker aldrig kompromissa med att Sverige ska fortsätta att vara
ett öppet och tolerant land. Som liberal välkomnar jag invandring,
oavsett om man kommer som flykting eller om man söker sig till
Sverige för att arbeta eller studera. Men integrationen måste fungera
bättre - människor som kommer till vårt land ska snabbt kunna komma
i arbete och lära sig svenska."

	

 •	

 Mänskliga rättigheter på nationell nivå

Ansvarsområden

	

 •	

 Svenskt medborgarskap

Integrationsminister Erik Ullenhag har följande ansvarsområden:

	

 •	

 Integration
Integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.
Ansvarsområdet omfattar nyanlända invandrares etablering på
arbetsmarknaden och i samhället i övrigt, ersättning till
kommunerna för flyktingmottagande, svenskt medborgarskap
samt urban utveckling.

	

 •	

 Diskriminering
Ett samhälle fritt från diskriminering är regeringens mål.
Området omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk

Ansvaret för mänskliga rättigheter handlar om samordning och
utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell
nivå. I det ingår även ett ansvar för rapportering till FNkommittéer om efterlevnaden av vissa konventioner.

Den svenska medborgarskapslagstiftningen grundar sig på
härstamningsprincipen som innebär att medborgarskap
förvärvas vid födelsen om någon av föräldrarna är svensk
medborgare. En annan grundprincip är att undvika statslöshet.
Sedan 2001 accepterar Sverige dubbelt medborgarskap..

	

 •	

 Minoritetspolitik
Minoritetspolitiken handlar om stöd för de nationella
minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. De
nationella minoriteternas språk och kultur är en del av vårt
gemensamma svenska kulturarv. Att stärka skyddet för de
nationella minoriteterna ingår i Sveriges arbete att värna om de
mänskliga rättigheterna.

Tobias Billström

* Migrationsverket. Webbplatskarta - Startsida
Webbplatskarta Webbplatskarta - Startsida

Migrationsminister
Justitiedepartementet
"Asyl- och migrationsfrågorna är globala och Sverige måste arbeta
aktivt för att få upp dessa frågor på agendan. Vi måste skapa fler vägar
för människor som vill komma till Sverige och arbeta här."

Ansvarsområden
Migrationsminister Tobias Billström ansvarar för:

	

 •	

 Migrations- och asylpolitik
Migrationspolitiken omfattar flykting- och invandringspolitik
samt återvändande och stöd för återvandring.

	

 •	

 Rättsliga och inrikes frågor i EU
I EU-samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor behandlar
man bl.a. frågor som rör asyl och migration.

Från Internet 3 april 2011

7959 Sociala miljöer o verksamheter i
allmänna grupper o d.
SW . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
Libris/SAB:
Bi 	

 Förenings- och mötesteknik
Bk 	

 Allmänna sällskap och föreningar
(DC, DK 06 utom 069)

Nyamko Sabuni
Jämställdhetsminister, biträdande utbildningsminister
Utbildningsdepartementet
"Min vision är att Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle
präglat av mångfald och respekt för individens grundläggande fri- och
rättigheter"

Ansvarsområden
Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister
Nyamko Sabuni ansvarar för:
Utbildningsfrågor på område 7957 och
politik för det civila samhället på område 7959 samt jämställdhet
på omåde 7952-7956

	

 •	

 Politik för det civila samhället
Villkor och förutsättningar för organisationer inom det civila
samhället.

Politik för det civila samhället
	

 •	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Mål och budget: politik för det civila
samhället
Utökat samråd med civila samhället
Dialog med ideella sektorn
Har inte undermenyer Forskning och statistik
Har inte undermenyer Stöd och bidrag
Nyhetsbrev om det civila samhället

Riksdagen beslutade i februari 2010 om propositionen En politik för
det civila samhället (2009/10:55) som innehåller förslag till mål och
inriktning för politiken för det civila samhället. Den nya politiken har
ersatt den tidigare folkrörelsepolitiken med syfte att lyfta fram det
civila samhällets stora betydelse, utveckla och tydliggöra relationen
mellan staten och det civila samhället och ta ett helhetsgrepp om
generella frågor om det civila samhället och dess villkor.
Foto: Lennart Hyset/SCANPIX
Regeringens mål för politiken är att förbättra villkoren för det civila
samhället som en central del av demokratin. Detta ska ske genom att i
dialog med civila samhällets organisationer utveckla det civila
samhällets möjligheter att göra människor delaktiga, stärka dess
förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden, samt
fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället.
Reformen innehåller bland annat konkreta förslag om:
	

 •	


ett system för regelbunden uppföljning av politiken för det
civila samhället gentemot målet
	

 •	

ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om det civila
samhället
	

 •	

utveckling av statistik om det civila samhället.
Inom ramen för propositionen genomförs även insatser som berör
dialog och samråd med det civila samhällets organisationer, det civila
samhällets entreprenörskap, frågor om delaktighet, jämställdhet och
mångfald, statligt stöd till det civila samhällets organisationer, det
civila samhällets övriga finansiering samt frågor om allmänna
samlingslokaler.

Dialog med idéburna organisationer
Inom ramen för politiken på området pågår ett intensivt arbete med
dialoger med idéburna organisationer. Regeringen beslutade den 23
oktober 2008 om en överenskommelse med idéburna organisationer
inom det sociala området och Sveriges kommuner och Landsting,
sammanlagt ett 90-tal organisationer omfattades. Den 14 april 2010
antog regeringen även en överenskommelse med idéburna
organisationer inom integrationsområdet. Överenskommelsen handlar
om relationerna mellan regeringen och organisationerna i arbetet för
nyanländas etablering och förbättrad integration.

Det civila samhället
Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena- skild
från staten, marknaden och det enskilda hushållet- där människor,
grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma
intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella
föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk,
tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Nyamko Sabuni

Ansvarigt departement
	

 •	


Utbildningsdepartementet

* skollink.se Diverse organisationer.
Fackföreningar, arbetsgivarföreningar o d hör till område 658.
Andra fackorganisationer kan höra till respektive fack.
Myndigheter finns i område 6520-6524.
Övriga organisationer. Osorterat.

796/799 Sport, idrott o d.
SW 796/799 Sport, idrott o d.
Libris/SAB:
R 	

 Idrott, lek och spel (Del. Delar även på 793,794)
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner
Rb:doIdrottspsykologi
Rb:k 	

Idrottsforskningens historia
Rb:oaIdrottssociologi
Rb- 	

 Särskilda länder och områden
Rba 	

 Allmän idrott. Friidrott
Rbb 	

 Boll- och kägelsport
Rbc 	

 Simning, simhopp, dykning m m
Rbd	

 Sjösport. Båtsport
Rbe 	

 Djursport
Rbf 	

 Cykel-, motor- och flygsport
Rbg 	

 Vintersport
Rbh 	

 Rullskridskor, rullbräda, rullskidor
Rbi 	

 Budo (kampsporter)
Rbj 	

 Brottning
Rbk 	

 Boxning
Rbl 	

 Tyngdlyftning
Rbm 	

Orienteringssport (inkl skidorientering)
Rbn 	

 Alpinism
Rbo 	

 Friluftsliv (Även 793)
Rbp 	

 Fäktning
Rbq 	

 Skytte
Rbr 	

 Handikappidrott
Rbv 	

 Olympiska spelen
Rbz 	

 Särskilda idrottsutövare
Ra 	

 Gymnastik
Rb 	

 Idrott och sport
Rh	

 Scoutrörelsen
(DC, DK 796-799)

Från 01d (DC DK)
(SAB R utom Rc o Re, Qgah, Qgbh. DC, DK 796-799)
796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.
7960 Allmänt.
7961 Lek o vederkvickelse i det fria.
7962 Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket,
bowling.
7963 Bollspel.
7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott.
7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering.
7966 Cykel.
7967 Motorsport.
7968 Kamp- och försvarssporter.
7969 Vintersport.
797 Vattensport. Simsport. Flygsport.
798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur.
799 Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.

Lena Adelsohn Liljeroth
Kultur- och idrottsminister
Kulturdepartementet
"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar
också till högre ekonomisk tillväxt i samhället."

Ansvarsområden
•	


	

	

	

	

	

	

	

 •	


	

 •	


Kultur
Riksdagen beslutade 2009 om nya mål för kulturpolitiken.
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta
i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska
kulturpolitiken:
- främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till
att utveckla sina skapande förmågor,
- främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
- främja ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas,
- främja internationellt och interkulturellt utbyte och
samverkan inom kulturområdet,
- särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Medier
Målet för regeringens mediepolitik är att stödja yttrandefrihet,
mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att
motverka skadliga inslag i massmedierna.

	

 •	

 Idrott
Målen för idrottspolitiken är att ge möjligheter för flickor och
pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja
en god folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse
byggd på ideellt engagemang samt att ge kvinnor och män
positiva upplevelser av idrott som underhållning.

Idrott ingår i områdena 796-799

Idrott

Mål och syfte med statens stöd

	

	

	

	

	

	


I propositionen Statens stöd till idrotten (prop. 2008/09:126) föreslog
regeringen att de mål och syften med statens stöd till idrotten som
lades fast 1999 ska gälla också i fortsättningen. Målet för bidraget till
barn och ungdomar förtydligas så att det ska lämnas till verksamhet
som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Målen och syftena kompletteras
med att stöd även kan lämnas till verksamhet som stärker
idrottsutövares internationella konkurrenskraft.

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	


Aktuella satsningar
Har inte undermenyer Idrottslyftet
Har inte undermenyer Arbete mot dopning
Har inte undermenyer Barnidrott
Har inte undermenyer Elitsatsning
Har inte undermenyer Ordningsstörningar vid
idrottsarrangemang
Har inte undermenyer Internationellt samarbete inom
idrottsområdet
Har inte undermenyer Internationella idrottsevenemang

Statens stöd till idrotten
	

 •	


syftar till att stödja verksamhet som bidrar till att utveckla
barns och ungdomars intresse och benägenhet för motion och
idrott,
	

 •	

bedrivs ur ett barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka
barns och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt
idrottande,
	

 •	

gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
	

 •	

bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed
främjar en god folkhälsa
	

 •	

syftar till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män
lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,
	

 •	

främjar integration och god etik, och
	

 •	

motverkar aktivt dopning inom idrotten.
Statsbidrag får även stödja verksamhet som stärker idrottsutövares
internationella konkurrenskraft.

Regeringen bedömde vidare att den nu gällande principiella
ansvarsfördelningen mellan staten och idrottsrörelsen bör ligga fast.
Staten anger de mål och syften som staten har med sin bidragsgivning.
Idrotten bör även i fortsättningen själv lägga fast målen för sin
verksamhet.
Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik- och idrottshögskolan har
från och med 2010 ansvaret att följa upp statens stöd till idrotten.
Uppföljningen görs i form av en regelbunden och långsiktig
uppföljning av det statliga idrottsstödets betydelse utifrån ett antal
indikatorer, fördjupade analyser och kompletterande forskning.
Sveriges Riksidrottsförbunds återrapportering bör vara inriktad på
kvantitativa resultatmått.
Det bidrag till svensk idrott som tidigare beräknats som en andel av
överskottet från AB Svenska Spel och det generella spelbidraget har
upphört och ersätts från och med 2010 ersatts av ett stabilt och
förutsägbart förhöjt statsanslag.

8 Språk. Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.

Lena Adelsohn Liljeroth

Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

"Kultur är framför allt föda och språngbräda för själen - men bidrar
också till högre ekonomisk tillväxt i samhället."

SW 80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89.

Ansvarsområden: bl a

SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
84 Fransk skönlitteratur o d.
85 Italiensk skönlitteratur o d.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

Kultur- och idrottsminister
Kulturdepartementet

Litteraturen, läsandet och språket
	

 •	


Har inte undermenyer Litteraturutredningen

Statens insatser för litteraturen, läsandet och språket syftar bl.a. till att
stimulera läsning och en varierad utgivning av kvalitetslitteratur. Folkoch skolbibliotek, förlag, kulturtidskrifter och andra aktörer inom
området kan därför årligen få del av statsbidrag i olika former. Vidare
syftar insatserna till att värna svenska språkets ställning.

Institutioner
Statens kulturråd fördelar stöd till litteratur, kulturtidskrifter,
läsfrämjande insatser och bibliotek. Syftet är bl.a. att främja mångfald,
kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur och kulturtidskrifter
samt att främja spridning och läsning av litteratur och kulturtidskrifter.
Kulturrådet ansvarar också för att stödja översättningar och sprida

intresset för svensk litteratur utomlands. Kulturrådet administrerar
litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.
Sveriges författarfond förmedlar den statliga biblioteksersättningen
som utgår till upphovsmän till litterära verk för användningen av deras
verk i de svenska folk- och skolbiblioteken. Biblioteksersättningen
fördelas dels till författare, översättare, tecknare och fotografer i form
av författar- och översättarpenningar baserade på biblioteksutlåningen,
dels i form av särskilda stipendier och bidrag.

litteratur avgiftsfritt för viss tid. Vidare anger lagen bl.a. att det bör
finnas länsbibliotek i varje län som ska bistå folkbiblioteken samt att
det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor.
Dessutom anges i lagen att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det
allmänna ska samverka och att kommuner och landsting ska anta
planer för biblioteksverksamheterna.
En översyn av bibliotekslagen pågår för närvarande i syfte att stärka
bibliotekens roll och säkerställa tillgängligheten i framtiden.

Kungl. biblioteket, som sorterar under Utbildningsdepartementet, är
nationalbibliotek och arkiv för ljud- och bilddokument. I linje med vad
regeringen aviserat i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) har
Kungl. biblioteket sedan i augusti 2004 i uppdrag att ansvara för
nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom hela
biblioteksområdet.

Språklagen

Institutet för språk och folkminnen är en central myndighet på språkets
område med uppgift att bedriva språkvård, sprida kunskaper om språk,
dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige.

I lagen anges bl.a. att svenska är huvudspråk i Sverige. Det innebär att
svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i
Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla
samhällsområden. I lagen anges även att språket i domstolar,
förvaltningsmyndigheter och andra organ som fullgör uppgifter i
offentlig verksamhet är svenska. Språket i offentlig verksamhet ska
vara vårdat, enkelt och begripligt.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) ger
funktionshindrade och personer med lässvårigheter möjlighet att ta del
av litteratur, tidskrifter och nyheter.

Bibliotekslagen
Bibliotekslagen (1996:1596) infördes 1997. Av lagen framgår att alla
medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek, att varje kommun ska
ha folkbibliotek och att allmänheten på folkbiblioteket ska få låna

Svenska språket är av största betydelse för Sverige och de människor
som bor och verkar här. Den 1 juli 2009 trädde språklagen (2009:600)
i kraft.

I lagen anges också att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och
samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha ett
särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk liksom det
svenska teckenspråket.

Nationell språkdatabank
Institutet för språk och folkminnen har fått i uppdrag att ta fram ett
underlag i samråd med flera berörda aktörer för att utveckla formerna
för drift och samordning av en nationell språkdatabank. I uppdraget
ingår bland annat att ta fram en behovsanalys och kostnadsberäkning
för projektet samt att undersöka vilka tillgängliga tjänster som kan
användas.
Institutet för språk och folkminnen ska redovisa uppdraget till
Kulturdepartementet senast den 31 december 2011.
Syftet med en nationell språkdatabank är att öka tillgängligheten till
information för alla. Det kan t.ex. handla om teknik för automatisk
uppläsning av en text så att innehållet görs direkt tillgängligt i talad
form för personer med nedsatt syn.

* Institutet för språk och folkminnens webbplats
Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva
språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna
kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i
internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten
finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.

80 Språk. Språkliga verksamheter.
802-809 motsvarar 82-89.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89.
Libris/SAB:
F 	

 Språkvetenskap
F(x) 	

Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga uppslagsverk 	

F:b 	

 Språkvetenskaplig forskning, organisationer och institutioner 	

F:d 	

 Språkteori och -filosofi
F:k 	

 Språkvetenskapens historia
F:oa 	

Språksociologi
F:oi 	

 Språkstatistik
F:pu 	

Datalingvistik
F:t 	

 Matematisk lingvistik
F.0 	

 Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter
Fb 	

 Indoeuropeiska språk: allmänt
Fc 	

 Svenska
Fd 	

 Övriga nordiska språk
Fe 	

 Engelska
Ff 	

 Tyska
Fg 	

 Nederländska
Fh 	

 Romanska språk: allmänt
Fi 	

 Italienska
Fj 	

 Franska
Fk	

 Spanska
Fl 	

 Portugisiska
Fm	

 Slaviska och baltiska språk
Fn 	

 Keltiska språk

Fo 	

 Grekiska och latin
Fp 	

 Indo-ariska språk
Fq 	

 Iranska språk
Fr 	

 Övriga indoeuropeiska språk
Fs 	

 Semitiska språk
Ft 	

 Hamitiska språk och tchadspråk
Fu 	

 Finsk-ugriska och altaiska språk
Fv 	

 Sino-tibetanska och austroasiatiska språk
Fx 	

 Övriga språk
Fy 	

 Konstgjorda språk
Få 	

 Teckenspråk
(DC 4. DK 80)

Från 01d.pdf:
(SAB F. DC 4. DK 80)
800: Allmänt.
801: Allmän språkvetenskap. 8010 Allmänt. 80101Språkfilosofi.
Teorier om språkets ursprung, uppkomst och utveckling. 80106
Språkriktighet. 80107 Praktisk språkkännedom. Språkundervisning.
80108 Indelning av språken. Språkklasser. Språkkategorier. 801092
Programmeringsspråk. 801095 Mimiska språk. Tecken-språk. 80111
Rättskrivning. 80112 Ordklasser. 80113 Lexikon. Namnforskning.
Ordforskning. 80114 Fonetik. Ljudlära. 80115 Grammatik. 80116
Metrik. Verslära. 80117 Hjälpvetenskaper. 80118 Språkvetcnskapens
källor.
802: Västerländska språk och engelska. 802 Västerländska språk. 8020
Engelska.

803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031
Lågtyska. 80392 Frisiska. 803931 Holländska. 803932 Flamländska.
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt.
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska.
80399 Gotiska. Östgermanska.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Rätoromanska. Ladin.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690
Portugisiska. 80699 Galiciska.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin.
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbiska. 80862
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska.
80883 Lettiska.
809: Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
809 Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk. (Med undantag
av under 803 / 808 klassificerade språk). 80911 Indiska språk. 80912
Fornindiska. Sanskrit. Vedaspråket. 80914 Nyindiska. Hindi. Bengali.
Pandjabi. Marathi. Singalesiska. 80915Iranska.Persiska. 809151
Fornpersiska. Västiranska. 809155 Nypersiska. 80916 Keltiska.
809162 Iriska irländska. 809163 Gaeliska, skotska. 8091981
Armeniska. 8091983 Albanska.
8092: Semitiska språk. 809211 Babylonska. Akkadiska. Sumeriska.
809212 Assyriska. 809221 Arameiska. 809222 Palestinska. Jiddisch-

palestinska. 80923 Syriska. Östarameiska. 80924 Hebreiska. 80927
Arabiska
8093: Hamitiska språk. 80931 Egyptiska. 809 32 Koptiska.
8094: Ural-altaiska språk mm. 80941/80945 Ural-altaiska språk 80941
Mandschuspråk. 80942 Mongoliska språk. 80943 Turkiska språk.
Tatarspråk. 809434 Kirgiska och västliga gruppen av
turkspråk. 809435 Turkiska. Osmanska. 80944 Samojediska språk.
80945 Finsk-ugriska språk. Uraliska språk. 8094511Ungerska.
Magyariska. 809454 Västfinska. 8094541 Finska. 8094542 Karelska.
8094545 Estniska. 809455 Lapska. 80946 Kaukasiska språk. 80947
Hyperboreiska språk. Paleoasiatiska språk. 809475 Eskimåspråk.
Grönländska. 80948 Dravidiska språk.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda). 80951
Kinesiska. 809524 Siamesiska. 80954 Tibetanska. 80956 Japanska.
80957 Koreanska. 80958 Arakan-Burma-språk. 80959 Austroasiatiska
språk.
8096: Afrikanska språk. O Negerspråk i USA. 80961 Hottentott-språk.
Nama. 80962 Buschmännens språk. San. 80963 Bantu-språk.
Kafferspråk. 80966 Sudanspråk.
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk. (Utom engelska, spanska,
franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk. 80992 Indonesiska
språk.Malajiska. 809923 Oceaniska språk. Melanesiska språk. 80995
Australiska språk. Papuaspråk. Tasmaniska språk.

81 Litteraturvetenskap - historia.
812-819 motsvarar 82-89.
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
Libris/SAB:
G 	

 Litteraturvetenskap
G(x) 	

Litteraturvetenskapliga lexikon
G:b 	

 Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och 	

	

institutioner
G:dd 	

Litteraturvetenskaplig metodlära
G:df 	

Litteraturestetik
G:dg 	

Litteraturkritik
G:do 	

Litteraturpsykologi
G:k 	

 Litteraturvetenskapens historia
G:oa 	

Litteratursociologi
G.0 	

 Särskilda litterära genrer och motiv
G. 	

 Allmänt: särskilda litterära perioder
Gb	

 Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän
Gc 	

 Svensk litteraturhistoria
Gd 	

 Övrig nordisk litteraturhistoria
Ge 	

 Engelsk litteraturhistoria
Gf 	

 Tysk litteraturhistoria
Gg 	

 Nederländsk litteraturhistoria
Gh 	

 Romansk litteraturhistoria: allmän
Gi 	

 Italiensk litteraturhistoria
Gj 	

 Fransk litteraturhistoria
Gk	

 Spansk litteraturhistoria
Gl 	

 Portugisisk litteraturhistoria

Gm 	

 Slavisk och baltisk litteraturhistoria
Gn 	

 Keltisk litteraturhistoria
Go	

 Grekisk och latinsk litteraturhistoria
Gp 	

 Indo-arisk litteraturhistoria
Gq 	

 Iransk litteraturhistoria
Gr 	

 Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria
Gs 	

 Semitisk litteraturhistoria
Gt 	

 Litteraturhistoria: hamitiska språk och tchadspråk
Gu	

 Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria
Gv 	

 Litteraturhistoria: sino-tibetanska o austroasiatiska språk
Gx	

 Övrig litteraturhistoria
Gz 	

 Särskilda utländska författare
(DC delar av 800-899. DK 81.)

Från 01d.pdf

* Sveriges författarfonds webbplats

(SAB G. DC delar av 800-899. DK 81.)

Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till
upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom
bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och
översättarpenningar, dels till stipendier med mera.

810: Allmänt.
811: Litteraturvetenskap / litteraturhistoria. 8110 Litterär teori,
vetenskap och teknik. 81101. Litterär estetik. 81103 Tolkningar.
Översättningar. 81108 Litterär verksamhet och teknik. Författande.
811085 Modern retorik.81109 Litterär kritik. 811091 Jämförande
litteraturvetenskap.
8111/8119: Litteraturarter. 8111 Poesi. 8112 Dramatik. 8113 Romaner. Noveller. Berättelser. 8114 Essäer. Uppsatser. 8115 Tal. Föredrag.
8116 Brev. Verk i brevform. 8117 Satirer. Hlumoresker. Epigram.
Parodier. 81182 Polygrafier. Diverse skrifter. Utdrag. Antologier. 8119
Övriga litteraturarter.
812/819: Litteraturvetenskap för olika språk.
812 Engelsk litteratur.
813 Tysk, nederländsk, nordisk litteratur o d.
81397 Svensk litteratur.
814 Fransk litteratur o d.
815 Italiensk litteratur o d.
816 Spansk, portugisisk litteratur o d.
817 Grekisk och latinsk litteratur o d.
818 Slavisk, baltisk litteratur o d.
819 Orientalisk och övrig litteratur.
(Själva skönlitteraturen ingår i 82/89)

* Strindbergsmuseet
Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm
Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 01 41, E-post:
info@strindbergsmuseet.se
* Styrelsen för Sveriges författarfond
Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se

82/89 Skönlitteratur på olika språk
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
84 Fransk skönlitteratur o d.
85 Italiensk skönlitteratur o d.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

I grundskolan behandlas frågor om skönlitteratur o d i språkämnena i
område 80.

Libris/SAB:
H 	

 Skönlitteratur
H.07 	

Folkdiktning: allmänt
Hbn 	

Nordisk skönlitteratur: samlingar
Hc 	

 Svensk skönlitteratur
Hd 	

 Övrig nordisk skönlitteratur
He 	

 Engelsk skönlitteratur
Hf 	

 Tysk skönlitteratur
Hg 	

 Nederländsk skönlitteratur
Hh 	

 Romansk skönlitteratur
Hi 	

 Italiensk skönlitteratur
Hj 	

 Fransk skönlitteratur
Hk 	

 Spansk skönlitteratur
Hl 	

 Portugisisk skönlitteratur
Hm 	

 Slavisk och baltisk skönlitteratur
Hn 	

 Keltisk skönlitteratur
Ho 	

 Grekisk och latinsk litteratur
Hp 	

 Indisk litteratur
Hq 	

 Iransk litteratur
Hr 	

 Övrig indoeuropeisk litteratur
Hs 	

 Semitisk litteratur
Ht 	

 Litteratur på hamitiska språk och tchadspråk
Hu 	

 Finsk-ugrisk och altaisk skönlitteratur
Hv	

 Skönlitteratur på sino-tibetanska o austroasiatiska språk
Hx	

 Övrig skönlitteratur
Hy 	

 Skönlitteratur på konstgjorda språk
Hå 	

 Skönlitteratur på teckenspråk
(Skönliteratur: DC delar av 800-899. DK 82-89)

Från Sven Wimnell 050206 + 100201+ 100211.
SW-klassifikationssystem med inlagda: Libris/SAB, sverige.se 2008,
SCBs forsk-ningsämnen, CPV 2003 för varor och tjänster, SNI
arbetsställen 1998, SSYK 96 yrken, SUN 2000 utbildningar, SPIN
2007 varor och tjänster, SNI 2007 näringsgrenar, Statistisk årsbok för
Sverige 2010 och Samhällsguiden 2007.
http://wimnell.com/omr40t.pdf
82 Engelsk skönlitteratur o d.
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 82. DK 82)
Skönlitteratur på språk enligt 802.
802: 8020 Engelska.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur o d.
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 83. DK 83)
Skönlitteratur på språk enligt 803.
803: Germanska språk. 8030 Tyska. Högtyska, allmänt. Jiddisch. 8031
Lågtyska. 80392 Frisiska. 803931 Holländska. 803932 Flamländska.
803936 Afrikaans. Sydafrikanska. 80395 Nordiska språk, allmänt.
80399 Isländska. 80396 Norska. 80397 Svenska. 80398 Danska.
80399 Gotiska. Östgermanska.
84 Fransk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 84. DK 84)
Skönlitteratur på språk enligt 804.
804: Romanska och nylatinska språk, allmänt , och franska o d. 804
Romanska och nylatinska språk, allmänt. 8040 Franska. 80490
Provensalska. Sydfranska dialekter. 80499 Katalanska.
85 Italiensk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 85. DK 85)

Skönlitteratur på språk enligt 805.
805: Italienska o d. 8050 Italienska. 80590 Rumänska. 80599 Rätoromanska. Ladin.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 86. DK 86)
Skönlitteratur på språk enligt 806.
806: Spanska, portugisiska, iberiska språk. 8060 Spanska. 80690
Portugisiska. 80699 Galiciska.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 87. DK 87)
Skönlitteratur på språk enligt 807.
807: Klassiska språk. 8071 Latin. 80731 Gammallatin. 80734 Nylatin.
8075 Grekiska. 80773 Gammalgrekiska. 80774 Nygrekiska.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 88. DK 88)
Skönlitteratur på språk enligt 808.
808: Slaviska och baltiska språk. 8081 Slaviska språk, allmänt. 8082
Ryska.Storryska. 80826 Vit-ryska. 8083 Ukrainska. Rutenska. 8084
Polska. 80850 Tjeckiska. 80854 Slovakiska. 80861Serbiska. 80862
Kroatiska. 80863 Slovenska. 80866 Macedoniska. 80867 Bulgariska.
80883 Lettiska.
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d
(Skönliteratur: SAB H. DC delar av 89. DK 89)
Skönlitteratur på språk enligt 809.
809: Orientaliska och övriga språk, bl a lapska, finska och estniska.
809 Orientaliska språk, allmänt.
8091: Indoeuropeiska (indogermanska, ariska) språk.

(Med undantag av under 803 / 808 klassificerade språk).
8092: Semitiska språk.
8093: Hamitiska språk.
8094: Ural-altaiska språk mm. 809454 Västfinska. 8094541 Finska. 	

8094542 Karelska. 8094545 Estniska. 809455 Lapska.
8095: Asiatiska språk (med undantag av förut nämnda).
8096: Afrikanska språk. Negerspråk i USA.
8097: Nord-mellanamerikanskaspråk.
(Utom engelska, spanska, franska).
8098: Sydamerikanska språk. (Utom spanska och portugisiska).
8099: Austronesiska (malajo-polynesiska) språk.

9 Saklitterärt. Allmän geografi,
allmän historia. Biografi.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika.
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik.
Blandade ämnen.
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
(DK (05), 07, 08, (04) )
Libris/SAB:
B 	

 Allmänt och blandat (Del. Delar även på 	

	

	

103,109,70,73,7951,7959)
Bb 	

 Allmänna samlingsverk
Bd 	

 Allmänna tidskrifter och allmänna serier
Br 	

 Kommunikation, cybernetik, informationsteori
Bra 	

 Kommunikation
Brb 	

 Cybernetik och informationsteori
Bs 	

 Masskommunikation: allmänt
Bs- 	

 Särskilda länder och områden
Bsi 	

 Indoktrinering och propaganda
Bt 	

 Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia)
Ä 	

 Tidningar
Äc 	

 Sverige
Äd	

 Övriga Norden
Äe 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Äf 	

 Mellaneuropa
Äg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Äh	

 Schweiz
Äi 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
Äj 	

 Frankrike och Monaco
Äk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)

Äl 	

 Portugal
Äm 	

 Östeuropa
Än 	

 Balkanländerna
Äo 	

 Asien
Äp 	

 Afrika
Äq 	

 Amerika
Är 	

 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
	

Mikronesien)
(DK (05), 07, 08, (04) )
Från 01d: (DC DK)
SAB Bb, Bd, Bs, Bt. DC 05, 07, 08. DK (05), 07, 08, (04) )
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar. I den mån
de inte kan ingå i särskilt fack. Årsböcker. Adressböcker, Almanackor.
Kalendrar, 9051 / 9059 På olika språk. 9051 Amerikanska. 9052
Engelska (annan än amerikanska). 9053 Tyska o d. 9054 Franska o d.
9055 Italienska o d. 9056 Spanska, portugiska o d. 9057 Slaviska
språk. 9058 Skandinaviska språk. 9059 Andra språk.
907 Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik. 908
Skrifter i blandade ämnen , i den mån de inte kan ingå i särskilt fack.
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.
Själva skrifterna. Journalistik o d ingår i 907.
907 Tidningsväsen o d.Journalistik. Här avses det redaktionella
innehållet o d.Tidningsväsen som ekonomisk verksamhet ingår i 655.
Själva tidningarna och tidskrifterna o d ingår i 905.
908 Samlingsverk, skrifter med blandat innehåll, som ej ingår i
särskilt fack.

Kultur, medier och idrott

Medier

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Aktuella satsningar
Kultur
Medier
Idrott

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Kulturdepartementet

Överordnat område för kultur är område 70
Idrott ingår i område 796-799
Medier ingår i områdena 7914-7919 och 90

•	

•	

•	

•	

•	

•	


	

 •	


Aktuella satsningar
Budget 2012 för medieområdet
Radio och tv
Dagspress
Film
Har inte undermenyer Skydd för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan
Har inte undermenyer Internationellt samarbete

Målet för mediepolitiken är att stödja yttrandefrihet, mångfald,
massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka
skadliga inslag i massmedierna.

Dagspress
	

 •	

	

 •	


Har inte undermenyer Presstöd
Har inte undermenyer Taltidningsstöd

En förutsättning för ett demokratiskt samhälle är att det finns fria och
självständiga medier med granskande journalistik och allsidig
nyhetsförmedling som kan nå alla, såväl geografiskt som demografiskt.
Sverige har varit och är fortfarande en ledande dagstidningsnation i
Europa med många dagstidningstitlar och stor spridning av
dagstidningar. Dagspressen är - trots ökande konkurrens på
mediemarknaden och sjunkande upplagor - av stor betydelse när det
gäller nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Den grundläggande lagstiftningen för svensk dagspress finns i
tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL)
och bygger bland annat på principen om etableringsfrihet och förbudet
mot censur. Detta innebär att den statliga inblandningen är begränsad.
Statligt stöd ges till dagstidningar i form av presstöd och har funnits
sedan början av 1970-talet. Därutöver får dagspressen indirekt stöd i
form av reducerad mervärdesskatt (6 procent moms).

* skollink.se Massmedia
Svenska tidningar
Aftonbladet
Aktuellt i politiken
Alekuriren
Alingsås tidning
Alingsåskuriren
Allehanda.se
Arbetarbladet
Arbetaren
Arvika nyheter
Avesta tidning
Arbetsmarknaden
Bärgslaggsbladet Arboga tidning
Barometern
Bengtsforstidningen Dalslänningen
Blaskan
Blekinge läns tidning
Blekingeposten
Bohusläningen
Borås tidning
Barometern Oskarshamns- Tidningen
Commersen.se,
Carren.se - Östgöta correspondenten
Commersen
Dagbladet

Dagen
Dagens industri
Dagens nyheter
Dalabygden
Dalademokraten
Dalanyheter.se
Dalarnas tidningar
Dagens Internationalen
Ena-Håbo tidningen
Enköpingsposten
e-nytt.com/Ekerö
Eskilstunakuriren
Expressen
Epoch Times Sverige
Fagerstaposten
Filipstads tidning
Finnveden nu
Flamman
Folkbladet
Folket
Gefle dagblad
gotland.net
GT
Gästriklands tidning
Göteborgsposten
helagotland.se
Hallands nyheter

Hallandsposten
Haparandabladet
Hela Hälsingland
Helsingborgs dagblad
Höglandsnytt
Hjo tidning
Hudiksvalls tidning
Hällekiskuriren
Höglandet NU
http://www.ljungskilenyheter.se/
http://www.ljp.se
http://www.smp.se/
http://www.saffletidning.se/
Jnytt
Jönköping nu
Jönköpingsposten
Kalmar läns tidning,
Kalmarposten
Karlskoga tidning
Karlskogakuriren
Katrineholmskuriren
Kinda-Posten
Kiruna CC
Knallebladet
Kristdemokraten
Kristianstadsbladet
Kungsbacka tidning
Kungälvsposten
Kvällsposten

Kyrkans tidning
Laholms Tidning
Landskrona direkt
Lerums tidning
Lidingö tidning
Lidköpingsnytt.nu
LindeNytt
Linköpings tidning
Ljusnan.se
Lokaltidningen mitt i
Lokaltidningen.net
Lysekilsposten
Länsposten
Länstidningen, Södertälje
Länstidningen, Östersund
Magazin24.se
Mariestadstidningen
Markbladet
Metro
Miljömagasinet
Mitt Karlskrona
Motala & Vadstena tidning
Mölndalsposten
Nacka Värmdö Posten
Nerikes allehanda
Norra Halland
Norra Skåne
Norra Västerbotten

Norrbottenskuriren
Norrköpings tidningar,
Norrländska socialdemokraten
Norrtelje tidning
Ny Tid Göteborgsområdet
Nya Kristinehamnsposten
Nya länstidningen Nya Lidköpingstidningen
Nya Wermlandstidningen
Nyheterna Östra Småland
Nynäshamnsposten
Piteåtidningen
Provinstidningen Dalsland
Realtid.se
Sunne Fryksdalsbygden,
stadsliv.nu
Sala allehanda
Sigtunabygden
Skaraborgs allehanda
Skaraborgsbygden
Skillingaryd Nu
Skånskan.se
Skärgårdsbryggan
Smålänningen
ST tidningen
Stenungsundsposten
Stockholms fria tidning

Sundsvalls nyheter
Sundsvalls tidning
Svenljunga och Tranemo tidning
Svenska dagbladet
Sydsvenskan
Sydöstran
Söderhamnskuriren
Södermalmsnytt
Södermanlands nyheter
Sörmlandsbygden
Tidningen Centrum Linné
Tidningen Frölunda
Tidningen Högsbo Majorna
Tidningen Nordost
Tidningen Sydväst
Tidningen Öster
Tempus
Tranåsposten
Trelleborgs allehanda
TTELA, Trollhättan
The Local - Swedish news in english
Tentakel
Tentakel är en tidning om forskarvärlden, för forskarvärlden.
Nättidningen ges ut av Vetenskapsrådet, ämnesrådet naturvetenskap
och teknikvetenskap. Syftet är att lyfta fram aktuell forskning,
forskningspolitik och forskningsfinansiering.

Uppsalanytt
Uppsalatidningen
Upsala nya tidning
Vestmanlands läns tidning
Vi i Vasastan
Vimmerby tidning
Vårt Kungsholmen
Värmlands folkblad
Värmlandsbygden
Värnamo nyheter
Västerbottens folkblad
Västerbottenskuriren
Västerbottningen
Västerbygden
Västervikstidningen
Västerås tidning
Västmanlands nyheter
Växjöbladet Kronobergaren
Ystads allehanda
Ölandsbladet
Östermalmsnytt,
Östersundsposten
Östran
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ

Uddevallaposten
Ulricehamns tidning
Upplands nyheter

* Presstödsnämndens webbplats
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd
till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.
* Taltidningsnämndens webbplats
Taltidningsnämnden har till uppgift att förbättra tillgången till
innehållet i dagstidningar för de som har svårigheter att ta del av
skriven text. Taltidningsnämnden handlägger bland annat ärenden om
statligt stöd till radio-och kassettidningar.
* Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska i samverkan med andra
bibliotek i landet arbeta för att synskadade och andra handikappade får
tillgång till litteratur. TPB har ett specifikt uppdrag att framställa och
låna ut talböcker och punktskriftsböcker, inom sitt verksamhetsområde
lämna information och råd till folkbibliotek och andra. TPB ska också
tillhandahålla punktskriftsböcker för försäljning samt ha en central
utskrivningstjänst för dövblinda på punktskrift.
* Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och
Kommunikationsforskning)
Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg Tfn:
031-773 10 00,Fax: 031-773 46 55 E-post:nordicom@nordicom.gu.se
* Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum
för lättläst
Ganska ny:
* Statens medieråds webbplats
Statens medieråd övertar Medierådets och Statens biografbyrås
verksamhet från och med 1 januari 2011. Myndighetens uppdrag är att
skydda barn och unga från skadlig mediepåverkan och stärka dem som
medvetna medieanvändare. Statens medieråd ska också besluta om
åldersgränser för film som är avsedd att visas offentligt för barn under
15 år.

* Kungliga biblioteket (KB)
är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften är att samla in,
beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och audiovisuellt
material. KB samordnar de svenska forskningsbibliotekens arbete. KB
är också ett forskningsbiliotek, främst inom humaniora och samh ällsvetenskap.
Kungliga bibliotekets webbplats
Webbkarta Webbkarta för www.kb.se - Kungliga biblioteket
Detta är en innehållsförteckning för webbplatsen kb.se. Webbkartan
ger en översikt av hur informationen är strukturerad i de tre översta
nivåerna på webbplatsen.

91 Allm. geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.
SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
Libris/SAB:
N 	

 Geografi och lokalhistoria
N(x) 	

Allmänt: geografiska lexikon
N(y)	

 Allmänt: kartor och bilder
N:d 	

 Geografisk teori, filosofi och metodlära
N:k 	

 Geografiforskningens historia
N.0 	

 Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda 	

	

geografiska aspekter
Na 	

 Europa: allmänt
Nb 	

 Norden: allmänt
Nc 	

 Sverige
Nd 	

 Övriga Norden
Ne 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Nf 	

 Mellaneuropa
Ng 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Nh 	

 Schweiz
Ni 	

 Italien
Nj 	

 Frankrike
Nk 	

 Spanien
Nl 	

 Portugal
Nm 	

 Östeuropa
Nn 	

 Balkanländerna
No 	

 Asien
Np 	

 Afrika
Nq 	

 Amerika

Nr 	

 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
	

Mikronesien)
Ns 	

 Polarländerna
Nt 	

 Oceaner och hav
Ny 	

 Kartografi
(DC, DK 91)

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria od
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
Libris/SAB:
L 	

 Biografi med genealogi
L:k 	

 Vetenskapshistoria
Ld 	

 Genealogi
Ld:bf	

Genealogiska organisationer och institutioner
Ld:k 	

Vetenskapshistoria
Ld- 	

 Särskilda länder och områden
Lda 	

 Genealogi: metodlära
Ldm 	

Genealogiska uppslagsverk
Lds 	

 Genealogiska samlingar
Ldz 	

 Särskilda släkter
Lk 	

 Biografisk vetenskap
Lm 	

 Biografiska uppslagsverk
Ls 	

 Biografiska samlingar
Lz 	

 Biografi: särskilda personer
(DC, DK 92)

93/99 Historieskrivande verksamheter,
allmän historia.
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika.
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.

Libris/SAB:
K 	

 Historia
K(x) 	

Historiska lexikon
K:bf 	

Historiska organisationer och institutioner
K:d 	

 Historisk teori, filosofi och metodlära
K:k 	

 Historieforskningens historia
K. 	

 Allmänt: särskilda historiska perioder
K.2 	

 Forntiden
K.3 	

 Medeltiden (ca 500 - ca 1500)
K.4 	

 Nya tiden (ca 1500-)
K.5 	

 1914K.6 	

 2000Ka 	

 Europa: allmänt
Kb 	

 Norden: allmänt
Kc	

 Sverige
Kd 	

 Övriga Norden

Ke 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Kf 	

 Mellaneuropa
Kg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Kh 	

 Schweiz
Ki 	

 Italien
Kj 	

 Frankrike
Kk 	

 Spanien
Kl 	

 Portugal
Km 	

 Östeuropa
Kn 	

 Balkanländerna
Ko 	

 Asien
Kp 	

 Afrika
Kq 	

 Amerika
Kr 	

 Oceanien
Ks 	

 Polarländerna
Kt 	

 Allmän kulturhistoria (21 750)
Kt. 	

 Särskilda historiska perioder
Kt- 	

 Särskilda länder och områden
Ku 	

 Allmän socialhistoria (även till 79)
Ku. 	

 Särskilda historiska perioder
Ku- 	

 Särskilda länder och områden
Kv 	

 Allmän ekonomisk historia (även till 60)
Kv. 	

 Särskilda historiska perioder
Kv- 	

 Särskilda länder och områden
Ky	

 Historiska hjälpvetenskaper (även till 73)
Kya 	

 Diplomatik
Kyb 	

Heraldik
Kyc 	

 Sfragistik (sigillkunskap)
Kyd 	

Flaggor
Kye 	

 Emblematik
Kyf 	

 Rang- och titelväsen
Kyg 	

Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar)
Kyh 	

Numismatik
Kyi 	

 Ordensväsen
(DC, DK 93-99)

Från 01d.pdf
http://wimnell.com/omr01d.pdf
(DC DK)

( 020218)

93 Allmänt om allmän historia samt världshistoria och forntidshistoria.
930 Historievetenskap. Historiens hjälpvetenskaper. Världshistoria.
9301 Historien som vetenskap. 9302 Historiens metodlära,
urkundslära, källstudier, kronologi. 9308 Allmänna sammanfattande
historiska framställningar. 9309 Världshistoria. Kronologiska
sammanfattningar.
931/939 Forntidshistoria. 931 Forntidshistoria i allmänhet och gamla
Kina och Japan..932 Gamla Egyptentill 640 e.Kr. 933 Gamla Palestina. Judiska folkets historia . 934Gamla Indien. 935 Gamla Medien,
Kaldéen, Assyrien, Babylonien, Mesopotanien. 936 Gamla Nord- och
Västeuropa. 937 Gamla Rom och Italien, Romarriket. 938 Gamla
Grekland. Hellas. 939 Övriga områdens forntidshistoria, bl a i
Amerika.
Fackhistoria ingår i respektive fack och på t ex 109, 1709, 509 etc.

941/949 De enskilda europeiska ländernas historia. Medeltiden och
Nya tiden.
941: Storbritannien. 9410 Förenade konungariket Storbritannien och
Nordirland. 9411 Skottland. 9416 Nordirland. 9417 Irland, Irländska
republiken.
942: 9420 England. 9429 Wales.
943: Mellaneuropas historia. 9430 Tyskland. 94301 Västtyskland.
94302 Östtyskland. 94359 Luxemburg. 9436 Österrike. 9437
Tjeckoslovakien. 94371 Tjeckien, Böhmen. 94372 Mähren. 94373
Schlesien. 94376 Slovakien. 9438 Polen . 9439 Ungern .
944: Frankrike. 944949 Monaco.
945: Italien. 94544 San Marino. 945631 Vatikanstaten.94582 Malta.
946: Spanien mm. 9460 Spanien. 9469 Portugal. 94672 Andorra .
947: Sovjetunionens historia, Ryssland (med asiatiska delar), Baltiska
länder. 9470 Sovjetunionen Ryssland. 94742 Estland. 94743 Lettland.
94745 Litauen. 9477 Ukraina. O Vitryssland, Moldavien.
948: Nordens historia, Skandinavien. 9480 Finland. 9481 Norge. 9485
Sverige. 9489 Danmark.
949: Övriga europeiska länders historia. 94911 Island. 94912
Färöarna. 94942 Holland Nederländerna. 9493 Belgien. 9494 Schweiz.
94949 Lichtenstein. 9495 Grekland. 94965 Albanien. 94971 Jugoslavien. 94972 Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien,
Makedonien, Serbien, Bulgarien. 9498 Rumänien .

94 Medeltidens och nya tidens historia i allmänhet och i Europa.
940: Europas historia. Västerlandets historia. 9401 Medeltiden ca
375--1492. 9402 Nyare tiden från 1492. 9403 Första världskrigets
allmänna historia 1914--1919. 9405 Europas historia efter 1919 .
94051 Tiden 1919-1929. 940 52 Tiden 1930-1939. 94053 Andra
världskrigets allmänna historia 1939--1945.94055 Europas historia
efter 1945.

95 Asiens historia. Medeltiden och Nya tiden.
950: Asiens historia.
951/959 De enskilda asiatiska ländernas historia
951: 9510 Kina. 9515 Tibet (Kina). 95174 Inre Mongoliet (Kina).
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En politik som håller ihop

behov av stöd från samhället. Det ska därför förhindras.

Sverige står inför en rad utmaningar. Att säkra framväxten av fler jobb och ökad
sysselsättning i en tuff ekonomisk omvärldsmiljö är den viktigaste av dessa. Ansvar för
hållbara offentliga finanser är utgångspunkten för den ekonomiska politiken och ett
nödvändigt villkor för alla reformer. Därför är alla förslag som presenteras i rapporten
villkorade mot att deras genomförande inte äventyrar de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet.

Starka offentliga finanser ger motståndskraft mot kriser och skapar utrymme att dämpa
krisers effekter på ekonomin. Förtroende för den ekonomiska politiken är en
förutsättning för att stimulanser ska fungera och för att penning- och finanspolitiken ska
kunna samverka effektivt.

Hållbara offentliga finanser, jobb, kunskap och trygghet utgör våra
huvudprioriteringar. Det är genom att värna dessa fyra områden vi lägger grunden för
ett samhälle med full sysselsättning, trygg välfärd och god sammanhållning. Förutsatt
att de offentliga finanserna tillåter det är därför inriktningen att genomföra förslagen i
en prioritetsordning där jobbskatteavdraget – som riktar sig till låg- och
medelinkomsttagare – förstärks, brytpunkten för statlig inkomstskatt höjs och skatten för
pensionärer sänks samt att resurser till skolan, sjukvården och polisen tillförs.
Andra skatteförslag som till exempel bolags- eller ägarskatterna kan först bli aktuella
när reformerna ovan – viktiga välfärdssatsningar och skattelättnader för främst låg- och
medelinkomsttagare – har genomförts och om de offentliga finanserna och det
ekonomiska läget så tillåter. Givet våra tydliga ambitioner att genomföra
skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare och för förstärkt välfärd samt
utgångspunkten att reformutrymmet är begränsat, gör vi i dag bedömningen att
värnskatten inte kommer att kunna avskaffas under kommande mandatperiod.
Värnskatten som är en extra skatt på studier och entreprenörskap och skadlig för
företagande och framväxten av nya jobb bör dock avvecklas på sikt. Ett eventuellt
framtida borttagande av värnskatten kräver att prioriterade fördelningspolitiska
reformer och andra viktiga skattereformer har genomförts.

En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet
Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att tillsammans med de andra
partierna i Alliansen ta ansvar och skapa förutsättningar för fler jobb och ökad
trygghet. I de tio punkterna nedan sammanfattas våra viktigaste prioriteringar och
ambitioner för nästa mandatperiod.
1. Starka offentliga finanser och bibehållet överskottsmål
Ordning och reda i de offentliga finanserna är en förutsättning för uthållig tillväxt,
långsiktigt jobbskapande och en trygg finansiering av välfärden. Välskötta offentliga
finanser skapar trygghet för företag att investera och för hushåll att konsumera. Svaga
offentliga finanser som hotar välfärden slår hårdast mot dem i samhället som är i störst

Det finanspolitiska ramverket är centralt i vår ekonomiska politik och lägger grunden
för långsiktigt hållbara offentliga finanser. Ramverket ger ökad förutsägbarhet och
trygghet för företag och hushåll. Överskottsmålet på 1 procent över en konjunkturcykel
och utgiftstaket är viktigt för att säkra ordning och reda i ekonomin, värna
säkerhetsmarginaler samt för att upprätthålla en hög trovärdighet för den ekonomiska
politiken.
2. Göra det mer lönsamt att arbeta och stärka drivkrafterna för studier och
ansvarstagande
Moderaterna anser att det ska löna sig att arbeta. Sänkta inkomstskatter i form av
jobbskatteavdrag är den mest effektiva åtgärden för fler jobb. Jobbskatteavdraget gör
det mer lönsamt att arbeta och ökar arbetskraftsdeltagandet. På sikt bidrar det till ökad
sysselsättning och stärkt konkurrenskraft. Jobbskatteavdraget är särskilt viktigt för att
öka lönsamheten av arbete för dem med små eller medelstora inkomster. Det är
prioriterat att genomföra ytterligare förstärkningar av jobbskatteavdraget. Vi vill också
fortsätta att sänka skatten för landets pensionärer i motsvarande grad.
För att klara framväxten av nya jobb behöver Sverige fler människor som forskar,
startar företag samt studerar naturvetenskap och teknik men också andra områden
såsom design. Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt medför att det blir mer lönsamt
med studier och entreprenörskap. Fortfarande betalar ungefär 13 procent av
barnmorskorna, drygt var fjärde polis och nästan 40 procent av ingenjörerna statlig
inkomstskatt. Det är inte rimligt. I samband med ytterligare steg i jobbskatteavdraget är
det därför prioriterat att höja brytpunkten.
Givet våra tydliga ambitioner för skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare och
för förstärkt välfärd samt utgångspunkten att reformutrymmet är begränsat gör vi i dag
bedömningen att värnskatten inte kommer att kunna avskaffas under kommande
mandatperiod. Värnskatten som är en extra skatt på studier och entreprenörskap och
är skadlig för företagande och framväxten av nya jobb bör dock avvecklas på sikt. Ett
eventuellt framtida borttagande av värnskatten kräver att prioriterade
fördelningspolitiska reformer och andra viktiga skattereformer har genomförts.

3. Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt för att främst ungdomar och utrikes födda
ska komma i jobb
Den svenska modellen ska värnas och utvecklas för ökad sammanhållning.
Arbetsmarknadens parter har genom lönebildningen och övriga villkor på
arbetsmarknaden ett stort ansvar för att höga trösklar inte stänger människor ute. Ett
allvarligt strukturproblem är att vissa grupper, exempelvis personer som saknar
gymnasieutbildning, funktionshindrade, utrikes födda, unga och långtidsarbetslösa,
har betydligt svårare att komma in på arbetsmarknaden. En arbetsmarknad som
vänder ryggen åt dem som står utanför hotar sammanhållningen och välfärden. Här
måste vi fortsätta att arbeta målmedvetet för att sänka trösklar och skapa bredare
vägar till jobb.
Sänkta totala lönekostnader via exempelvis nystarts- och instegsjobb kan, tillsammans
med utbildning och arbetsmarknadspolitik, bidra till att förbättra möjligheterna för
människor med svag förankring på arbetsmarknaden att få jobb. Det är prioriterat att
förstärka dessa reformer för att öka efterfrågan på arbetskraft. Att underlätta
övergången mellan skola och arbetsliv genom att öka antalet lärlingar, bland annat
genom stärkt handledning och höjt anordnarbidrag, är också prioriterat. För att göra
det mer attraktivt att anställa personer med mindre erfarenhet vill vi även förlänga
provanställningen från sex till tolv månader.
Vi har genomfört stora förändringar i trygghets- och omställningsförsäkringarna vilket
bidragit till minskat utanförskap och lägre jämviktsarbetslöshet. Det är nu viktigt att
vårda genomförda reformer och inte göra nya stora förändringar.
Arbetslinjen inom försörjningsstödet behöver däremot förtydligas med utökade
möjligheter att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik och krav på att aktivt delta i
arbetskraften. Integrationen behöver stärkas med bland annat ökade möjligheter och
skärpta krav på att lära sig svenska. Undervisningstiden i SFI bör öka och
etableringsreformen omfatta fler. Det bör också vara möjligt att sänka
etableringsersättningen för den som inte når tillräckliga resultat i SFI-undervisningen.
Vidare bör det ställas större krav på egen försörjning vid anhöriginvandring. Allt detta
för att ge de människor som kommit till Sverige från andra länder de förutsättningar de
behöver för att kunna hitta jobb och den trygghet och gemenskap som kommer av
sysselsättning.
Vi anser att trösklarna på arbetsmarknaden bör sänkas och flexibiliteten öka för att fler
unga och utrikes födda ska komma in. Vi anser att parterna har det huvudsakliga
ansvaret för de centrala villkoren på arbetsmarknaden. Huvudvägen framåt är därför
att parterna finner lösningar via breda uppgörelser som förbättrar arbetsmarknadens

funktionssätt. Vår bedömning är att en sådan vilja finns hos parterna och vi är
beredda att stötta en sådan process.
Vi värnar att alla som arbetar omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och den trygghet
som följer av det. Att fackföreningarna har huvudmannaskapet för A-kassan skapar en
naturlig koppling till tryggheten som arbetstagare. En obligatorisk A-kassa har visat sig
svår att genomföra. För att säkra en hög anslutningsgrad är vi i stället öppna för att
eventuellt ta bort den tidigare differentieringen av arbetslöshetsavgiften. Detta
förutsätter att parterna sluter avtal som sänker trösklarna till jobb, så att fler ungdomar
och utrikes födda kan komma i jobb och att svårigheterna för dem som står utan
arbete inte förstärks. Att höja taket i A-kassan är inte prioriterat mot bakgrund av de
negativa sysselsättningseffekter en sådan förändring skulle medföra.
4. Förbättrat företagsklimat och stärkta drivkrafter för entreprenörskap leder till fler
nya jobb
För att öka efterfrågan på arbetskraft krävs en politik för ökad tillväxt och växande
företag. Företagande, entreprenörskap och innovation är avgörande för tillväxten.
Åtgärder för att förenkla företagande och öka drivkrafterna för entreprenörskap är
därför ett brett samhällsintresse.
Nivån och utformningen på skatter har en stor betydelse för företags möjlighet att
starta och växa. OECD menar att inkomstskatter följt av bolagsskatten hämmar
tillväxten mest. När ekonomin tillåter och andra viktiga prioriteringar inom välfärdsoch
skatteområdet har kunnat genomföras vill vi därför fortsätta att sänka
bolagsskatten. Sänkningar av bolagsskattesatsen ska åtminstone delvis finansieras av
att bolagsskattebasen breddas.
Även ägarbeskattningen påverkar investeringsbeslut. Förutsatt att det finns utrymme i
de offentliga finanserna och att viktiga välfärdssatsningar samt prioriterade
skattelättnader för främst låg- och medelinkomsttagare har kunnat genomföras har vi
som ambition att sänka ägarskatterna. Förändringar i ägarskatten ska genomföras på
ett sådant sätt att de främjar investeringar och motverkar skattedrivna upplägg som
syftar till att undandra sig beskattning.
Företagare upplever generellt att samhällsservicen är god men de kan samtidigt vittna
om enskilda händelser eller processer som på ett påtagligt sätt försvårar för
verksamheten. Ett återkommande problem är att handläggningsprocesser drar ut på
tiden. Vi vill se ökad service hos den offentliga förvaltningen och en översyn av
miljöbalken i syfte att harmonisera offentliga aktörers beslut och korta
handläggningstiderna.

Vi vill också öka rättsäkerheten och kvaliteten i skattemål genom att överväga mer
specialisering inom eller mellan domstolar samt att sträva mot att tyngdpunkten i
skatteprocessen ligger i förvaltningsrätten.
5. Återupprätta kunskapslinjen i skolan och stärk likvärdigheten
Sverige ska tillhöra de länder som har sin främsta konkurrensfördel i kunskap, teknik
och innovationer. För att klara det krävs en välutbildad arbetskraft och att många
väljer att fördjupa sina kunskaper genom akademiska studier och forskning. Sverige
ska också vara ett sammanhållet land vilket ställer höga krav på en skola som rustar
alla med goda förutsättningar för att möta den moderna arbetsmarknaden.
Årtionden av en skolpolitik som underminerade kunskap och lärarens roll har resulterat
i sjunkande studieresultat och hög ungdomsarbetslöshet. Alliansen har tagit viktiga steg
för att återupprätta kunskapslinjen. Tidigare betyg, fler nationella prov och inrättandet
av lektorer och förstelärare är tre exempel på hur en lång och mödosam
återupprustning av skolan har inletts. Vi har också förstärkt fokus på betydelsen av
inlärningsstöd. Detta är centralt för att elever ska kunna få individuellt anpassat stöd.
För att komma till rätta med skolans problem har reformtempot varit högt. Det är viktigt
att det finns tid för lärare och rektorer att förbättra skolan utifrån de förstärka
förutsättningarna. Det är centralt att reformer nu kommer på plats och att ytterligare
åtgärder genomförs i en takt som värnar arbetsron i skolan. Att stärka
kunskapsuppdraget och likvärdigheten är en fortsatt utmaning. Vi vill öka resurserna till
undervisningsstöd och införa fler nationella prov. Vi vill också utöka antalet förstelärare
och lektorer samt att hitta former för extra stöd till lärare som arbetar på socialt utsatta
skolor.
Det är viktigt att elever får tidigare återkoppling om deras kunskapsinhämtning. Vi har
därför infört betyg från årskurs 6. Denna reform ska nu få verka och utvärderas.
Samtidigt är det, på grund av de långa ledtiderna för förändringar inom skolan, viktigt
att börja förbereda möjligheterna att kunna ge tidigare betyg. Vid ett eventuellt
införande av tidigare betyg bedöms årskurs 3 vara en lämplig tidpunkt.
För att stärka likvärdigheten är det också prioriterat att föreslå obligatorisk
förskoleklass, sommarundervisning och mer undervisningstid i matematik. Det är en
ambition att när de offentliga finanserna tillåter gradvis öka undervisningstiden i
svenska och engelska samt ytterligare förstärka matematikundervisningen.
6. Öka tillgången på bostäder
Bostadsbristen i främst storstäder och studieorter riskerar att försämra

arbetsmarknadens funktionssätt och påverka människors jobbchanser negativt. För
många ungdomar innebär det också svårigheter att flytta hemifrån och ta klivet in i
vuxenlivet. Det är angeläget att öka tillgången på bostäder för att motverka flaskhalsar
och främja rörlighet på arbetsmarknaden. Speciellt är det viktigt att stärka och utveckla
hyresrättens ställning och förutsättningar.
För att öka byggandet vill vi effektivisera markanvisningen, snabba på plan- och
byggprocesser samt införa ett förenklat planförfarande. Minskat administrativt krångel,
mer rättssäkra processer och mindre detaljstyrning kommer att underlätta
nybyggnation. Det bör även prövas att införa åtgärder när tidsgränsen för bygglov
överskrids.
Möjligheten att finansiera nybyggnation av hyresrätter bör stärkas genom att förlänga
tiden för presumtionshyror. Genom en sådan förändring påverkas inga befintliga
hyresgäster samtidigt som det blir mer lönsamt att bygga nytt. Konkurrensen i
byggbranschen behöver också skärpas för att minska byggkostnaderna, till exempel
bör det prövas hur bonusar får utformas och uppdraget till Konkurrensverket bör
förtydligas.
Det befintliga bostadsbeståndet behöver också nyttjas bättre. Bostadsrättsföreningarnas
möjlighet att förhindra andrahandsuthyrning bör begränsas och ägarlägenheter bör
tillåtas inom befintligt bestånd.
7. Stärkt kvalitet, tillgänglighet och likvärdighet i sjukvården
Patienten ska stå i centrum i sjukvården. Det är den med störst vårdbehov som ska få
hjälp först och kvaliteten i sjukvården har högsta prioritet. Vi ska hela tiden eftersträva
att vården utgår ifrån den senaste kunskapen så att kvaliteten i sjukvården fortsätter att
förbättras. Kvalitet inom sjukvården bygger på motiverad och välutbildad personal.
Sjukvården bör vara en attraktiv arbetsplats som ger utrymme för utveckling för alla
anställda.
Det ska vara enkelt att träffa en läkare och gå snabbt att få tid på en vårdenhet för
både besök och behandling. Tillgängligheten har ökat markant i hela landet och på
många ställen har vårdköer halverats och på vissa områden helt försvunnit. Att
fortsätta arbetet för en köfri hälso- och sjukvård i hela landet är prioriterat.
I Sverige bör alla medborgare erbjudas vård av hög kvalitet, utan att diskrimineras
och oavsett inkomst eller bostadsort. Vi arbetar vidare för att mer information lättare
ska finnas tillgänglig för alla patienter och deras anhöriga. För oss är ökad kvalitet,
bättre tillgänglighet och stärkt egenmakt för patienten de viktigaste instrumenten för att

uppnå en mer likvärdig sjukvård för alla.
8. Värna sammanhållningen
Sverige ska vara ett land med god sammanhållning. Frånvaro av stora klyftor lägger
grunden för ett mer harmoniskt samhälle. En tydlig arbetslinje, kunskapslinje i skolan
och hög kvalitet i välfärdens verksamheter motverkar klyftor och främjar social
rörlighet. Välfärden ska både vara en språngbräda som jämnar ut livschanser och ett
skyddsnät som tar emot och gör det möjligt att komma tillbaka. Välfärden ska säkra
rimliga villkor för alla och vara en trygghet vid till exempel sjukdom, arbetslöshet eller
olyckor.
För personer i behov av extra stöd är det centralt att utforma bidrag så att de inte
förtar drivkrafterna att utbilda och anstränga sig. Höga marginal- och tröskeleffekter
riskerar att skapa utanförskapsfällor och klyftor.
Det är särskilt viktigt att motverka att barn drabbas av att föräldrar befinner sig i en
ekonomiskt utsatt position. Behovet av extra stöd till barnfamiljer, till exempel genom
barndelen i bostadsbidraget, får kontinuerligt prövas.
En annan grupp vars ekonomiska situation måste följas noga är pensionärerna.
Tillsammans med skattelättnader för att arbeta är vi beredda att gå vidare med
ytterligare skattelättnader på pensioner. Även gränserna och nivåerna i
bostadstillägget kan prövas för att stärka pensionärernas ekonomi när de offentliga
finanserna så tillåter.
9. Minska Sveriges påverkan på klimatet och miljön
Sverige kan och bör föregå med gott exempel för att bromsa den globala
uppvärmningen. Detta bör ske både genom att minska utsläppen här i Sverige, men
också genom att bidra till åtgärder utomlands där klimatinsatser ofta är mer
kostnadseffektiva. Utsläppsmålet för växthusgaser bör vara det överordnade målet för
klimat- och energipolitiken. Visionen om inga nettoutsläpp av växthusgaser 2050
ligger fast. Utsläppsmålen bortom 2020 måste sättas ambitiöst. Etappmål för 2030
och 2040 bör sättas upp.
Tack vare Sveriges ambitiösa miljö-, klimat- och energipolitik har vi redan kommit
långt. Vi använder både kraftigt klimatpåverkande ekonomiska styrmedel, såsom
koldioxidskatt, samt subventioner för att främja klimatsmarta alternativ. Klimatmålet för
2020 bedöms nås och vi har bland de lägsta utsläppen i världen per BNP-enhet.
Vi föreslår ingen generell höjning av koldioxidskatten under nästa mandatperiod, mot

bakgrund av att klimatmålen kan nås genom andra åtgärder. En generellt höjd
koldioxidskatt är dessutom en tung pålaga för jobb och företagande på landsbygden.
För att möta klimatutmaningen vill vi fortsätta att minska nedsättningar och undantag
från den generella koldioxidskattenivån, i syfte att sträva mot ett och samma pris på
koldioxid oavsett bränslets användningsområde. Därmed är det också angeläget med
en energiskatt som utgår ifrån energiinnehåll även på drivmedel.
Regeringen har beslutat om historiskt stora satsningar på kollektiv infrastruktur. Vi vill
fortsätta att prioritera om- och nybyggnation av järnvägen för att möta framtidens
behov. Lokalt och nationellt vill vi fortsätta att stärka kollektivtrafiken.
Fordonsinköp bör styras mot fordon med låg klimatpåverkan. De nuvarande
styrmedlen är snåriga och ineffektiva. I det sammanhanget kan ett s.k. bonus-malus
system – ett styrmedel riktat mot nyregistrerade bilar, där en premie (bonus) ges till
bränslesnåla bilar och en skatt (malus) måste betalas för bränsleslukande bilar,
övervägas som en ersättare till den nuvarande supermiljöbilspremien,
fordonskattebefrielsen och de nedsatta förmånsvärdena för vissa miljöbilar. Likaså bör
fordonsskattens klimatprofil anpassas i takt med att den teknologiska utvecklingen
fortskrider.
10. Öka tryggheten från brott
Att bli utsatt för brott är kanske den största frihetsinskränkningen. Särskilt allvarligt
upplevs brott som riktar sig mot den egna kroppen och hemmet. Personer som begår
vålds- och övergreppsbrott ska dömas till hårdare straff än i dag. Vi vill prioritera mer
resurser till att utreda och lösa brott såsom inbrott och rån. De personer som utför
dessa brott ska också dömas till längre straff.
Särskilt problematisk är brottsligheten bland unga. Det finns en överslätande attityd
mot unga brottslingar som förminskar brottsoffret samt begränsar förövarens
möjligheter att komma tillbaka till ett liv fritt från kriminalitet. Tidigare insatser, slopade
ungdomsrabatter och fler förebyggande åtgärder i riskgrupper är prioriterat.
I områden med stort utanförskap finns en förhöjd risk för kriminalitet. Brottslighet
skapar otrygghet och riskerar att ytterligare fördjupa utanförskapet i hela
bostadsområden.

1. Ansvar för ekonomin och full sysselsättning
Full sysselsättning är en central utgångspunkt för den ekonomiska politiken och innebär
att alla som kan och vill arbeta också ska ha ett jobb. Med jobb kommer mer än egen
försörjning. Arbetskamrater och känslan av att vara behövd bidrar till en trygg vardag
och ökad livskvalitet. Kampen mot utanförskap är en huvuduppgift för politiken.

Människan är vår utgångspunkt. Varje person har både förmågor och brister. Med
frihet kan var och en växa utifrån sina förutsättningar och intressen. I ett fritt samhälle
finns förutsättningar för att ta tillvara alla människors arbetsförmåga och kreativitet.
Där finns möjligheten att bygga gemenskap och solidaritet med andra, men också
förutsättningar för att leva sitt liv efter eget huvud.
Med människan som utgångspunkt är rättvisa och trygghet viktiga värden. Genom en
gemensamt finansierad förskola och skola med hög kvalitet ges alla människor
möjligheten till likvärdiga förutsättningar och social rörlighet underlättas. Klyftor och
orättvisor måste motverkas, framför allt genom fler vägar till jobb och lika tillgång till
vård och omsorg.
Hög sysselsättning är en förutsättning för att kunna finansiera god kvalitet och
tillgänglighet i välfärden. Låga trösklar och starka drivkrafter på arbetsmarknaden är
därför viktigt såväl för den enskilde som för samhället i stort. Det ska alltid löna sig att
arbeta.
Tillväxt lägger grunden för en bättre framtid. En växande ekonomi är en förutsättning
för möjligheten till jobb och välfärd för alla. Tillväxt förutsätter utbildning, forskning,
företagande, innovationer och entreprenörskap. Politiken ska stödja människor i
sökandet efter ny kunskap och företags möjligheter att starta, växa och anställa.
Vår ekonomiska politik vilar på ordning och reda, en tydlig arbetslinje, en skola som
rustar alla med kunskap, goda förutsättningar för entreprenörer och en strävan efter
sammanhållning. För oss är det också viktigt att det ska vara möjligt att leva, jobba
och bo i hela Sverige.

ramverket hotar grundtryggheten i samhället. Ordning och reda i offentliga finanser är
också nödvändigt för att kunna möta kriser i ekonomin och trygga välfärden genom
lågkonjunkturer.
Överskottsmålet på en procent över konjunkturcykeln och utgiftstaket är viktiga
bidragande faktorer till förtroendet för den ekonomiska politiken. Överskottsmålet
föreslås ligga fast under nästa mandatperiod.
1.2 Fler jobb och en tydlig arbetslinje
Vägen till full sysselsättning går via arbetslinjen. Med arbetslinjen menar vi att det
alltid ska löna sig att arbeta och att varje persons arbetsförmåga ska tas tillvara.
Sedan 2006 har Alliansen stärkt arbetslinjen. Sänkta inkomstskatter i form av
jobbskatteavdrag har varit en viktig pusselbit för att göra det mer lönsamt att arbeta.
Sänkta inkomstskatter stärker arbetslinjen genom att göra jobb, studier och
entreprenörskap mer lönsamt.
Arbetslinjen bygger på drivkrafter att arbeta, goda förutsättningar att anställa och aktiv
hjälp in på arbetsmarknaden för dem som står utanför. Den bygger också på en
förväntan att alla som kan söker egen försörjning. För dem med stora behov menar vi
att det första välfärdsvalet är att stödja människor så att den arbetsförmåga som finns
kan omsättas i eget arbete. Det bygger självtilliten och samhället starkare än ensidigt
bidragsberoende.
Arbetslinjen ska vara tydlig i bidrags- och transfereringssystemen. Trygghet vid
arbetslöshet och sjukdom ska kombineras med drivkrafter och vägar tillbaka till jobb.
Den enskildes arbetsförmåga ska prövas mot arbetsmarknaden. Det ska alltid finnas
drivkrafter att lämna utanförskap.

1.1 Ordning och reda i ekonomin
Ökad sysselsättning och bättre välfärd förutsätter ordning och reda i ekonomin. Varje
regering som inte bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik för långsiktigt hållbara
offentliga finanser riskerar att gradvis urholka förtroendet från hushåll, företag och
finansmarknader och därigenom försämra förutsättningarna för jobb, investeringar och
tillväxt. Ansvar för de offentliga finanserna är därför startpunkten för en politik för full
sysselsättning.

Vår utgångspunkt är den svenska modellen. Vi värnar en fortsatt utveckling av villkoren
på arbetsmarknaden som leder till stabilitet och god löne- och
sysselsättningsutveckling. Den svenska modellen ska utmärkas av dynamik och
förmåga till anpassning. Det har varit Sveriges framgångsmodell så här långt. Den
stora utmaningen är att fortsätta att utveckla vår samhällsmodell för att ungdomar och
utrikes födda ska få bättre förutsättningar att komma i arbete.

Långsiktigt hållbara finanser skapar trygghet vilket leder till ökad konsumtion och
investeringar som ger jobb. Ett finanspolitiskt ramverk som motverkar kortsiktighet i den
ekonomiska politiken tjänar Sverige väl. När ordning och reda åsidosätts blir riskerna
som störst för dem som behöver välfärden mest. Politiska alternativ som inte tar ansvar
för statens finanser eller som gör sig beroende av partier som saknar respekt för

Entreprenörskap, företagsamhet och innovationer är avgörande för tillväxt och välfärd.
Det är genom skatteintäkter från jobb i privat sektor som vi kan finansiera den
offentliga välfärden. Att många vill bli företagare och entreprenörer är avgörande för
hela samhällsutvecklingen. Vi ska fortsätta att tillhöra de mest kreativa och innovativa
länderna.

Entreprenörskap och företagande är förknippat med hårt arbete och risktagande. Till
exempel leder forskning eller andra innovationsprocesser inte alltid till
kommersialiserbara innovationer. För att upprätthålla investeringar och utveckling är
det därför viktigt med ett skattesystem som främjar drivkrafter och ansträngningar.
Företag ska också mötas med hög service från myndigheter och annan offentlig
verksamhet. Byråkrati och krångel ska undvikas. Stabila spelregler och entydiga villkor
från det offentliga underlättar för entreprenörskap.
1.3 Återupprätta kunskapslinjen
Kunskap till alla genom en allmän och fri skola skapar förutsättningar för var och en att
göra det mesta av sin förmåga. En skola som rustar alla med kunskap lägger grunden
för ett innovativt och kreativt samhälle med såväl många jobb och företag som höga
löner och god välfärd.
En tydlig kunskapslinje är det bästa sättet att minska betydelsen av det sociala arvet. Vi
tror på egenmakt där elever och föräldrar själva kan välja skola och pedagogisk
inriktning men vi anser också att det är ett gemensamt ansvar att säkra kvalitet och
likvärdighet.
Kunskap ska vara i fokus genom hela skolan och det finns ett stort ansvar att hjälpa
alla elever att klara skolan. Vi tror på mer inlärningsstöd, fler nationella prov och
tydligare och tidigare återkoppling till eleven. Elevers kunskaper i matematik och språk
är centrala för såväl arbetsmarknaden som vidare studier. För att rusta alla elever för
den moderna arbetsmarknaden behöver skolan bli bättre på att kombinera praktik och
teori. Skolan ska bygga broar mellan klassrummen och arbetsplatser. Yrkeskunskap är
viktig kunskap.
Grunden för en bra skola är engagerade lärare och rektorer som leder verksamheten.
Lärare ska vara ett statusyrke och rektorer ska ha ett tydligt mandat och ansvar för att
leda skolans verksamhet.
Sverige har en högre utbildning av hög kvalitet. En allmänt finansierad högre
utbildning tillsammans med ett fungerade studiemedelssystem gör den akademiska
världen tillgänglig för alla. Det ska inte vara familjebakgrund som avgör valet att
studera vidare.
För forskningen krävs såväl offentliga medel som drivkrafter för privata investeringar.
Vi tror på ett skattesystem som ger drivkrafter att utbilda sig, bedriva forskning och
investera i forskning.

1.4 Trygghet, välfärd och sammanhållning
Vi värnar ett samhälle där det är viktigare vart man är på väg än varifrån man
kommer. Sverige ska vara ett land som kännetecknas av såväl drivkrafter för
ansträngningar som sammanhållning. En inkluderande arbetsmarknad är ett viktigt
verktyg för båda.
Det ska alltid finnas belöningar för att anstränga sig men alltför stora skillnader mellan
människor riskerar tilliten och tryggheten i samhället. Ett samhälle som håller ihop vilar
på möjligheter till egen försörjning, på likvärdig tillgång till välfärd såsom utbildning
och sjukvård och på en aktiv fördelningspolitik.
Sammanhållningen kräver dock ett kravställande som understöder eget
ansvarstagande. Varje människa har rättmätiga krav på samhället, men samhället ska
också ställa krav tillbaka. Vi värnar ett ömsesidigt samhällskontrakt där rättigheter och
skyldigheter går hand i hand.
Tillväxt är en nödvändig förutsättning för en fortsatt god sammanhållning och
möjliggör en välfärd med hög kvalitet och tillgänglighet samtidigt som
arbetsmarknaden öppnas upp för fler. En varaktig sammanhållning kan bara växa ur
en hög och hållbar tillväxt. En social marknadsekonomi ger bäst förutsättningar för
sammanhållning genom att förena tillväxt och välfärd.
Utanförskap är det största hotet mot sammanhållningen. Inga bidrags- eller
trygghetssystem kan kompensera för ett utbrett utanförskap. Med utanförskapet menar
vi personer som inte deltar i arbetskraften, som är arbetslösa eller på grund av
sjukskrivning eller arbetstidsbegränsningar inte arbetar så mycket som de vill eller kan.
Utanförskapet har olika källor. Vägen till egen försörjning är längre för den som aldrig
varit inne på arbetsmarknaden än den som delvis eller nyligen arbetat. Det är när nya
jobb saknas och utanförskapet ökar som sammanhållningen hotas.
Sverige ska vara ett tryggt land med goda villkor för dem som är i behov av hjälp och
stöd. För vissa människor är behoven omfattande såväl i insatser som över tid.
Förmågan att hjälpa dem med störst behov är avhängig hur många av dem med
arbetsförmåga som når egen försörjning.
Vi ska eftersträva jämlikhet mellan kvinnor och män. Jämställda löner mellan män och
kvinnor samt likvärdiga möjligheter att delta på arbetsmarknaden är centralt. Att
motverka könsorättvisor och diskriminering är både en fråga om frihet och rättvisa, så
att kvinnor och män kan forma sina liv på likvärdiga villkor.

1.5 Ett öppet Sverige med goda förutsättningar i hela landet
Sverige ska vara ett öppet land för människor som vill komma hit för att arbeta, driva
företag och studera. Vi anser också att vi har en skyldighet att hjälpa människor i nöd
genom en rättssäker asylprocess. Öppenhet bidrar till en dynamik som stärker Sveriges
konkurrenskraft och innovationsförmåga. Det öppna samhället ställer dock fler krav än
vad Sverige hittills klarat av att leva upp till. Människor som söker sig till Sverige måste
mötas på ett bra sätt och med en förväntan att lära sig språket, delta i utbildning och
skaffa sig en egen försörjning.
Det ska finnas förutsättningar för jobb, företagsamhet och utvecklingsmöjligheter i hela
Sverige. Sverige har en unik natur som många söker sig till, såväl för att bo och leva
nära, som för att koppla av i och upptäcka. Landsbygden är beroende av goda villkor
för företagande och att det ska vara enkelt att anställa. Skatter och regler ska utformas
så att det är möjligt att leva i hela Sverige.
Arbetslinjen är central för en levande landsbygd men även infrastrukturen är av stor
betydelse. Såväl väg- och järnvägsnät som flygförbindelser och sjöfart möjliggör
arbete, boende och företagande i hela Sverige. Stabila och fungerande el-, mobil- och
bredbandsnät är också viktiga förutsättningar för att hela Sverige ska leva.
Att motverka onödig byråkrati är särskilt viktigt för en livskraftig landsbygd. Vår politik
ökar förutsättningarna att leva, bo och verka i hela Sverige.

2. Utmaningar för jobb och sammanhållning i en föränderlig värld
Finans- och skuldkrisen är en av de mest omfattande chocker som drabbat
världsekonomin. En liten, öppen ekonomi som den svenska påverkas tydligt av
osäkerhet kring globala tillväxtutsikter. För 2012 beräknas exporten motsvara nästan
50 procent av BNP, vilket tydligt visar hur beroende Sverige är av vad som sker i
omvärlden.
Trots Sveriges exponering mot världsekonomin har vår ekonomi visat motståndskraft.
Sverige har haft väsentligt högre tillväxt än eurozonen under åren 2007 till 2012. Vi
måste dock ha beredskap att hantera krisen och ekonomisk osäkerhet även framöver.
Det finns risk att jobbskapandet avstannar och att arbetslösheten biter sig fast.
Den ekonomiska krisen har accelererat förändringarna i världsekonomin.
Återhämtningen i Europa och USA dröjer samtidigt som andra ekonomier, så som den
kinesiska, växer i betydelse. Asien, Öst- och Centraleuropa, Latinamerika och Afrika
blir allt mer intressanta när svenska företag fattar beslut om jobb och investeringar.
Som en liten, öppen ekonomi är Sverige i behov av en politik som förstår och möter de
globala utmaningarna.

Den fortsatta globaliseringen rymmer både möjligheter och utmaningar för Sverige.
Svenskar kan studera och arbeta utomlands. Företag får tillgång till nya marknader.
Men globaliseringen innebär också utmaningar när nya konkurrenter utmanar svenska
företag och arbetstillfällen. För att jobben ska bli fler i Sverige och för att kvaliteten och
tillgängligheten i välfärden ska kunna säkras behöver vi stärka vår kunskap, forskning,
innovationsförmåga och drivkrafterna för att arbeta och driva företag.
Sverige står också inför en demografisk utmaning, med en allt äldre befolkning. Precis
som med globaliseringen är det i grunden något bra, men utan rätt politiska beslut kan
förändringarna orsaka svårigheter för den enskildes välfärd och ekonomin som helhet.
Om vi inte jobbar längre i takt med att livslängden ökar och hälsan förbättras så
riskerar välfärdens finansiering att långsiktigt urholkas.
Den internationella konkurrensen och de demografiska förändringarna är långsiktiga
utmaningar som måste mötas med reformer här och nu. Samtidigt behöver Sverige
fortsätta hantera den ekonomiska krisen på ett ansvarsfullt sätt. Vi erbjuder ett tydligt
vägval som gör att ansvar för ekonomin, jobben, kunskapen, välfärden och
konkurrenskraften prioriteras framför utbyggda bidragssystem och höjda skatter.
2.1 Tuff miljö för framväxten av jobb och fortsatt höga trösklar
Nya jobb i såväl privat som offentlig sektor kan bara komma av att företag startar och
växer samt att fler människor har god utbildning och deltar i arbetskraften. Fler jobb
och högre sysselsättning kommer från en stärkt arbetslinje. Mellan 1970 och 2006
växte antalet jobb i privat sektor i stort sett inte alls, vilket urholkade villkoren för
tillväxt, löner och välfärd.
Den stagnerande jobbtillväxten var ett resultat av att arbetslinjen monterades ner under
1970- och 1980-talen. Efter krisen på nittiotalet bet sig därför arbetslösheten fast och
utanförskapet växte. Sedan 2006 har det pågått ett arbete för att återupprätta
arbetslinjen och antalet arbetstillfällen i privat sektor har sedan dess ökat med cirka
200 000.
Fortfarande upplever många att det lönar sig dåligt att arbeta. Det bidrar till att
arbetskraftsdeltagandet blir lägre och arbetslösheten högre. Skattekilar och
tröskeleffekter stänger ute främst ungdomar och invandrare från arbetsmarknaden.
Skattesystemet tillsammans med bidragssystemet skapar fortfarande höga
marginaleffekter för dem med lägst och högst inkomster. Det medför att många får
svårt att komma in på arbetsmarknaden och att antalet arbetade timmar i ekonomin
blir färre. När trösklarna till jobb är höga riskerar många att låsas in i ett utanförskap

och därmed förlora den trygghet och gemenskap som ett jobb innebär. För att fler
jobb ska växa fram är det viktigt att göra det mer lönsamt att arbeta och motverka
stora skattekilar samt höga marginal- och tröskeleffekter.
Konkurrenskraft handlar i grunden om två saker, dels att ackumulera kapital och
kunskap genom investeringar, dels genom att ha hög produktivitet i förhållande till
arbetskostnaden. Med andra ord förutsätter det att Sverige klarar att attrahera
investeringar, att forskning leder till upptäckter och innovationer, att yrkeskunskapen i
arbetskraften är hög och att företag i Sverige inte har en kostnadsökningstakt som
avviker från de länder vi konkurrerar med.
Sedan 1990 har Kinas export ökat nästan 24 gånger och investeringarna 10 gånger.
Indiens export har ökat nästan 13 gånger och investeringarna 5 gånger. I Kina
genomfördes år 1990 cirka 5 000 patentansökningar, år 2010 var motsvarande siffra
ungefär 300 000. För Indien är motsvarande siffror en ökning från cirka 1 000 till
drygt 7 000. Likaså publicerade Kina år 1990 6 300 vetenskapliga artiklar, år 2010
var motsvarande siffra 74 000. För Indien är motsvarande siffror 9 200 och 20 000.
Att öka investeringarna såväl genom tillgång på inhemskt kapital som genom att
attrahera utländska investeringar är avgörande för jobben. Öst- och Centraleuropa,
Asien, Ryssland och Latinamerika kommer att fortsätta med reformer och konkurrera
hårt på den internationella marknaden. Flera europeiska krisländer har nu också
påbörjat reformer som kommer att skärpa deras konkurrenskraft. Endast genom att
förstärka konkurrenskraften kan vi långsiktigt säkra jobb och välfärd.
Inkomstskatterna, bolagsbeskattningen och ägarbeskattningen är fortsatt höga i ett
internationellt perspektiv. Skattetrycket gör att investeringar trängs undan och
arbetstillfällen uteblir. Höga skattekilar och trösklar till arbetsmarknaden tränger undan
jobb och bidrar till utanförskapet.
2.2 Kunskapsbrister i skolan orsakar utanförskap och försvagar konkurrenskraften
Skolan ska ge alla människor likvärdiga förutsättningar och en god start i livet. Brister i
skolan riskerar att försvaga den sociala rörligheten, öka utanförskapet och minska
sammanhållningen. När kunskapen minskar relativt andra länder riskeras även
konkurrenskraften och möjligheten till nya jobb. Lägre kunskapsnivå försämrar också
förutsättningarna för kvalitet i den högre utbildningen och för innovationer och
forskning. Kunskap är nära förknippat med tillväxt.
Utvecklingen i den svenska skolan under flera årtionden är oroväckande. Sverige har
under lång tid tappat i kunskap jämfört med andra länder. Kunskapstappet är ett hot
mot jobb, sammanhållning och välfärd.

Det förlorade kunskapsfokuset utmanar också likvärdigheten i skolan. Var tionde elev
lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet och avhoppen från såväl praktiska
som teoretiska gymnasieprogram är höga. Det är också bland dem som inte fullgör sin
utbildning som arbetslösheten och utanförskapet biter sig fast.
Den nedmontering som skedde av kunskapslinjen i kombination med separationen
mellan skola och arbetsliv som pågick under årtionden tar tid att återställa. Inte minst
har likvärdigheten i utbildningen utmanats och i jämförelse med till exempel Finland
erbjuder Sverige mindre undervisningsstöd. Lärare som har en särskilt tuff arbetsmiljö
får inte heller i tillräcklig utsträckning stöd i sitt yrkesutövande.
Sverige måste säkerställa att utbildningssystemet tillhör de bästa i världen, att
forskningen utvecklas och att upptäckter omsätts i innovativa produkter och tjänster
som kan konkurrera på världsmarknaderna. Kunskapskraven måste skärpas genom
hela utbildningssystemet. Detta för att rusta varje människa för framtiden. Komvux och
SFI står inför liknande utmaningar som övriga skolan.
2.3 Sammanhållningen utmanas av krisen, brister i arbetsmarknadens funktionssätt och
den internationella trenden med ökad inkomstspridning
Inom EU har inkomstskillnaderna ökat i de flesta länder. I 17 av 24 länder som har
tillgängliga data har inkomstskillnaderna ökat under 2000-talet. I OECD har Ginikoefficienten
stigit från i genomsnitt 0,29 till 0,32 de senaste 25 åren. Sverige tillhör
de länder som har jämnast inkomstfördelning. När välfärdstjänster räknas in i Ginimåttet
tillhör Sverige de länder som har lägst ekonomiska orättvisor. Samtidigt har
inkomstspridningen ökat också här sedan början av 1990-talet. Förklaringarna är
främst att de med allra högst inkomster har dragit ifrån och att utanförskapet växte
fram till 2006. Under Alliansregeringen har ökningen i inkomstskillnader bromsats
upp. Ökningen i inkomstskillnader var ungefär tre gånger så hög 2002-2006 som den
var 2006-2011 och ungefär 85 procent av ökningen i inkomstskillnader mellan 1995
och 2010 uppkom under perioden före 2007.
Grunden för en hållbar politik för ökad sammanhållning måste vara möjligheten till
eget arbete och en tydlig kunskapslinje. I ekonomiska kriser sker ofta omvandlingar i
produktionen som gör att arbetslösheten riskerar att bita sig fast. Samtidigt finns det
strukturella skäl till att alla inte får sin arbetsförmåga tillvaratagen, oavsett
konjunkturläge. Utanförskapsutmaningen är därför komplex och behöver mötas på
flera olika sätt.
Strukturreformer på arbetsmarknaden som att stärka drivkrafter och sänka trösklar till
jobb, tydliggöra arbetslinjen i trygghetssystemen, ta ner marginaleffekter och på andra

sätt motverka utanförskapsfällor och stärka såväl den vanliga utbildningen som
omställningsutbildningen är några exempel på angelägna reformområden för att
fortsätta minska utanförskapet. Utbudet och efterfrågan på arbetskraft behöver fortsätta
stimuleras samtidigt som matchningen förbättras. Det är angeläget att fortsätta ta ner
skattekilar.
Den svenska modellens akilleshäl är att trösklarna in på arbetsmarknaden blivit för
höga, vilket skapat problem framför allt för ungdomar och utrikes födda. Den svenska
modellen måste möjliggöra för fler vägar till jobb, inte minst för att minska
ungdomsarbetslösheten och förbättra integrationen.
Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda är oacceptabelt hög och såväl
sysselsättningen som arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda alltför lågt.
Ungdomsarbetslösheten (15-24 år) är i dag 24 procent. Många ungdomar som räknas
som arbetslösa är dock studenter eller arbetslösa korta perioder. Bland utrikes födda
mellan 25-64 år är arbetslösheten 14,1 procent att jämföra med 3,4 procent i samma
åldersspann bland inrikes födda. Sysselsättningsgraden är 63 procent bland utrikes
födda vilket kan jämföras med 78 procent bland inrikes födda (16-64 år).
Arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda är 75 procent att jämföra med 83 procent
bland inrikes födda (16-64 år). Bristerna i integrationen är långtgående.
Utrikes födda har längre perioder utan sysselsättning. Stora grupper, särskilt utrikes
födda kvinnor, står helt utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten och
arbetskraftsdeltagandet är också mycket olika i olika invandrargrupper.
Sammansättningen i den svenska invandringen har förändrats över tid. Att
flyktingströmmarna har förändrats och att Sverige gradvis försvårade för
arbetskraftsinvandringen efter mitten på 60-talet har påverkat den genomsnittliga
utbildningsnivån vid invandrandet. Det innebar nya utmaningar för integrationen på
arbetsmarknaden. Att Sverige inte tacklat detta på ett bra sätt visas av att skillnaden i
Sverige mellan inrikes och utrikes föddas sysselsättning är 14 procentenheter, vilket är
högst av alla OECD-länder.
En bra skola och inkluderande arbetsmarknad motverkar att sociala problem går i arv.
Barn ska inte behöva ärva sina föräldrars sociala problem. Vi ser en framväxt av vad
som skulle kunna kallas andra generationens utanförskap. Det finns områden i Sverige
där arbetslöshet har blivit norm. För att klara sammanhållningen är detta en
avgörande fråga att lösa.
Vid sidan av jobb, utbildning och motverkande av fattigdomsfällor i trygghetssystemen

är en aktiv fördelningspolitik en bärande del av ett sammanhållet samhälle. Det
handlar om att grundläggande välfärdstjänster såsom sjukvård kommer alla till del på
ett likvärdigt sätt, men också om att genom skatter och bidrag jämna ut skillnaden
mellan dem som har mycket och dem som har lite. Att utveckla den aktiva
fördelningspolitiken så att den både jämnar ut inkomstskillnader och i möjligaste mån
inte förtar drivkrafterna för att arbeta är en viktig politisk utmaning.
Den generella välfärdspolitiken är inkluderande och motverkar stigmatisering. Den
egenmakt som kommer av jobb och utbildning ska inte gå förlorad när man är i störst
behov av hjälp. Den generella välfärden minskar också risken för fattigdoms- och
arbetslöshetsfällor jämfört med en politik som ensidigt fokuserar på dem som är i störst
behov. Ändå är fattigdoms- och arbetslöshetsfällorna fortsatt stora i Sverige. Att
fortsätta utveckla drivkrafterna så att fler kan gå från utanförskap till arbete är därför
avgörande för sammanhållningen.
Invandringen, särskilt arbetskraftsinvandringen, har ökat. Integrationen behöver
fungera bättre för att varje människa ska komma till sin rätt samt för att
mottagarkapaciteten och stödet för en generös asylpolitik inte ska urholkas. Mångfald
och möten mellan människor från olika kulturer och med olika erfarenheter är i
grunden bra för ekonomin. Den bristande integrationen skapar dock påfrestningar för
samhället och riskerar sammanhållningen.
Ungdomar och utrikes födda möter delvis olika utmaningar på arbetsmarknaden. För
människor som flyttar till Sverige är kunskaper i språket och diskriminering
tillkommande problem. En del utrikes födda kommer också från länder med väsentligt
mindre utbyggda utbildningssystem eller med utbildningar eller yrkeskunskaper som
inte efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Ungdomars specifika
arbetsmarknadsproblem handlar främst om brist på erfarenheter, brister i utbildningen
och ibland svårigheter att anpassa sig till kraven på arbetsmarknaden.
Hur arbetsmarknaden fungerar är viktigt för jämställdheten. Fortfarande tjänar kvinnor
mindre än män, tar större ansvar för det oavlönade hushållsarbetet och har lägre
sparat kapital. Män tar fortsatt inte lika stort föräldraansvar. Män är i mindre
utsträckning än kvinnor föräldralediga eller hemma för vård av sjukt barn. Många
negativa normer och könsstereotyper kommer tydligt till uttryck på arbetsmarknaden.
2.3.1 Huvudutmaningar för Sverige
Att göra Sverige bättre handlar i grunden om att förbättra förutsättningarna för tillväxt
och konkurrenskraft. Med en starkare ekonomi ökar möjligheten att pressa tillbaka
utanförskapet och säkra hög kvalitet i välfärden. Sverige står inför en rad utmaningar,

varav de viktigaste är:

förändringar i skattesystemet.

1. Värna starka offentliga finanser som ger stabil grund att hantera utmaningar
2. Göra det mer lönsamt att arbeta framför allt för människor med låga och
medelstora inkomster samt underlätta för framväxten av jobb i växande företag
3. Återupprätta kunskapslinjen
4. Säkra sammanhållningen genom fler jobb till unga, förbättrad integration och
minskat utanförskap

Företagsklimatet har förbättrats genom såväl skattelättnader som regelförenklingar och
lägre kostnader för att anställa. Bolagsskatten och socialavgifterna har sänkts samtidigt
som förbättringar av de så kallade 3:12-reglerna har stärkt förutsättningarna för
entreprenörskap.

3. Fler vägar till full sysselsättning
Sedan 2006 har sysselsättningen ökat med 200 000 personer och utanförskapet
krympt ungefär lika mycket. Samtidigt har statsskulden som procent av BNP minskat.
Krisen har dock försvagat arbetsmarknaden och många står fortfarande utanför, inte
minst ungdomar och utrikes födda. Antalet arbetstillfällen kan långsiktigt och hållbart
bara bli fler genom att företag startar och växer. Tillväxt är grunden för nya jobb.
Villkoren för entreprenörskap och innovationer är därför avgörande för ekonomins
förmåga att skapa arbetstillfällen.
Tillväxten styrs av tillgången på arbetskraft, kunskap och kapital och att dessa kan
verka inom en dynamisk, trygg och stabil miljö. Därför är ansvar för långsiktigt
hållbara offentliga finanser, en väl fungerande arbetsmarknad som präglas av en stark
arbetslinje, en kunskapsdriven skola och konkurrenskraftig högre utbildning samt goda
villkor för innovationer och investeringar grunden i vår jobbpolitik. En ekonomi som
saknar jobbtillväxt når inte full sysselsättning, därför måste åtgärder för långsiktigt hög
tillväxt stå i fokus snarare än kortsiktiga arbetsmarknadsåtgärder.
Skatter påverkar tillväxtförutsättningar. Alltför höga skatter på arbete och utbildning
gör att färre vill arbeta eller studera medan höga skatter på ägande och kapital
riskerar att driva investeringar utomlands. Den samlade internationella forskningen
visar att höga inkomst- och bolagsskatter är skadliga för tillväxten.
Alliansen har sedan 2006 gjort omfattande insatser för att stärka Sveriges tillväxt och
jobbskapande. Arbetslinjen har stärkts. Det har blivit mer lönsamt att arbeta, främst
genom jobbskatteavdraget och den höjda skiktgränsen för statlig inkomstskatt.
Reformerna i transfereringssystemen har också bidragit till att göra det mer lönsamt att
delta i arbetskraften.
Skolans kunskapsuppdrag har förstärkt med fler nationella prov, tidigare betyg och
satsningar på lärarnas kompetens. Den högre utbildningen och forskningen har tillförts
resurser. Drivkrafterna för att utbilda sig och investera i forskning har stärkts genom

Nya marknader har öppnats genom avregleringar och valfrihetssystem. Den svarta
ekonomin med otrygga anställningar och skattefusk har pressats tillbaka genom RUT
och ROT och genom ett omfattande arbete med skatteavtal och skärpt tillsyn. Ett arbete
har inletts med att stärka rättssäkerheten för privatpersoner och företag i skattemål.
Alliansen har också avsevärt förstärkt investeringarna i infrastruktur för att bättre knyta
ihop arbetsmarknader.
Arbetsmarknadens funktionssätt har förbättrats, dels genom de stärkta drivkrafterna för
att arbeta och anställa, dels genom regelförändringar. Till exempel har möjligheten till
visstidsanställningar ökat, vilket sänker trösklarna till arbetsmarknaden. Samtidigt har
Arbetsförmedlingen fått ett tydligare uppdrag att förmedla jobb och stärka den
arbetssökandes anställningsbarhet.
Åtgärderna har sammantaget stärkt svensk ekonomi, gjort att den kan växa snabbare
samt minskat riskerna att bli arbetslös på sikt. Motståndskraften mot kriser har
dessutom förbättrats. Utmaningen med att få fram fler jobb i nya och växande företag
förutsätter en fortsatt reformpolitik. Den internationella konkurrensen ställer stora krav
på svensk konkurrenskraft och det behövs fler åtgärder för att pressa tillbaka
ungdomsarbetslösheten och förbättra integrationen.
Det finns inga genvägar till full sysselsättning. Drivkrafterna för att arbeta behöver
stärkas, främst bland låg- och medelinkomsttagare. Kunskaperna i skolan behöver öka,
både för att stärka ungdomars anställningsbarhet och för att lägga grunden till mer
forskning och innovationer. Entreprenörskap och investeringar behöver löna sig bättre
och krånglet för företagare minska. Matchningen på arbetsmarknaden behöver
förbättras. Den svenska modellens akilleshäl innebär höga trösklar för framför allt
ungdomar och utrikes födda. Dessa utmaningar ska vi fortsätta att jobba med.
3.1 Ansvar för de offentliga finanserna lägger grunden för jobb och tillväxt
Jobb kommer av att människor och företag är beredda att satsa för framtiden. Råder
det osäkerhet om ekonomins hörnstenar – hållbara offentliga finanser och låg inflation
– hämmas såväl konsumtion som investeringar vilket drabbar jobben. Riksbanken ska
säkra låg och stabil inflation och har en självständig ställning med ett penningpolitiskt

ramverk för att nå detta mål. Finanspolitiken, å sin sida, ska värna stabila offentliga
finanser.
Ordning och reda i de offentliga finanserna är grundläggande för tillväxt och
jobbskapande. Det finanspolitiska ramverket med bland annat mål om överskott i de
offentliga finanserna över tid syftar till att ge ökad förutsägbarhet och trygghet för
företag och hushåll. Överskottsmålet på en procent över en konjunkturcykel ligger fast
för nästa mandatperiod. Det ska finnas en trygghet i att de offentliga finanserna aldrig
får bli en källa till osäkerhet på finansmarknaderna och orsakar turbulens för valuta
och räntor. De offentliga finanserna får inte heller skapa tvivel om nivåerna på
framtida skatter och avgifter eller om kvaliteten i till exempel skolan och omsorgen.
Stabila spelregler ger trygga förutsättningar för tillväxten. Vi vill i så breda politiska
uppgörelser som möjligt fortsätta att stärka det finanspolitiska ramverket. Det finns
fortfarande luckor i regelverket som utmanar stabiliteten. Det gäller till exempel hur
enskilda riksdagsbeslut kan gå utanför budgetens helhet.
I tider av kraftig oro i omvärlden behövs säkerhetsmarginaler som möjliggör
hanteringen av en fördjupad och mer långvarig kris. Ett fundament för
säkerhetsmarginaler är låg skuldsättning. I takt med att ekonomin förstärks och
arbetslösheten sjunker ska de offentliga finanserna gradvis åter uppvisa överskott i linje
med målet.
Finanskrisen har visat på de stora kostnader som uppstår när det finansiella systemet
inte är stabilt. Ett väl fungerande finansiellt system bidrar långsiktigt till jobb och tillväxt
genom att understödja den reala ekonomin. Om det däremot skapas allt för stort
risktagande och systemet rämnar för det med sig mycket stora kostnader för
samhällsekonomin. Banker och andra finansiella aktörer ska därför ha tydliga regler
och verka under effektiv tillsyn för att stabilitet i det finansiella systemet ska säkras. Vi
vill därför fortsätta öka kraven på de finansiella aktörerna för att de ska stå bättre
rustade inför turbulens på marknaderna.
En politik som värnar stabilitet vinner människors och marknaders förtroende.
Trovärdigheten gör det i sin tur möjligt att möta kriser på ett så effektivt sätt som
möjligt. När trovärdigheten för politiken är hög är det möjligt för penning- och
finanspolitiken att samverka för att stimulera ekonomin utan att det uppstår tvivel om
den långsiktiga uthålligheten.
3.2 Drivkrafter för att arbeta och fler jobb i växande företag
Fler jobb och full sysselsättning är bara möjligt genom nya jobb i växande företag. Att

värna goda förutsättningar och drivkrafter för arbete, studier och entreprenörskap är
centralt. Lönsamheten av att jobba styrs av lönebildningen, inkomstskatterna och
ersättningssystemen. Lägre inkomstskatter ökar drivkrafterna att arbeta utan att
reducera Sveriges konkurrenskraft genom ökade kostnader för att anställa.
Jämfört med 2006 lönar det sig i dag bättre att arbeta.
• Jobbskatteavdraget har gett 99 procent av alla som arbetar heltid 1000 kronor
eller mer i plånboken varje månad.
• En familj där båda föräldrarna jobbar har fått cirka 3000 kronor mer i
månaden.
• Personer över 65 år som stannar kvar på arbetsmarknaden har fått ett förstärkt
jobbskatteavdrag.
• Den höjda gränsen för statlig inkomstskatt har dessutom minskat antal
inkomsttagare som behöver betala statlig inkomstskatt med cirka 190 000
personer.
• Landets pensionärer har sedan 2006 fått pensionsskattelättnader på totalt 14
miljarder kronor.
• För en person med garantipension har det inneburit sänkt skatt med cirka 550
kronor i månaden.
• På en genomsnittspension har skatten sänkts med cirka 600 till 700 kronor i
månaden.
Ett samhälles förmåga att skapa jobb och motverka utanförskap beror på utbudet och
efterfrågan på arbetskraft liksom matchningen på arbetsmarknaden. Utbudet av
arbetskraft styrs främst av hur starka drivkrafter det finns för att arbeta. Efterfrågan å
sin sida beror bland annat på anställningskostnader och konjunkturläget. Drivkrafter
för att arbeta och hög kompetens i arbetskraften gör det enklare och mindre kostsamt
för företag att rekrytera och bidrar därmed till ökad konkurrenskraft.
Bristande arbetsutbud kan långsiktigt minska efterfrågan på arbetskraft eftersom de
som redan har jobb kan göra större löneanspråk och på så sätt höja trösklarna in på
arbetsmarknaden. På kort sikt kan det leda till såväl högre löner som högre
arbetslöshet, på lite längre sikt riskerar det hela ekonomins konkurrenskraft och medför
högre arbetslöshet än vad som hade varit fallet med ett större arbetsutbud.
Matchning kan försvåras av tröskeleffekter, bidragssystem och marginalskatter som
låser in människor i arbetslöshetsfällor. Med arbetslöshets-, fattigdoms- eller
utanförskapsfällor avses situationer där den enskilde inte upplever sig kunna förbättra
sin situation genom sitt agerande. Ofta är det en konsekvens av att den ekonomiska
skillnaden mellan att arbeta och inte arbeta är liten eller osäker. Höga

marginaleffekter av att gå från utanförskap till arbete kan göra det svårt att fylla
vakanser på arbetsmarknaden.
För att ta fler steg mot full sysselsättning vill vi fortsätta att sänka inkomstskatterna,
främst för låg- och medelinkomsttagare, när det finns utrymme i de offentliga
finanserna.
3.2.1 Jobbskatteavdraget är den effektivaste åtgärden för fler jobb
Jobbskatteavdraget har införts i fyra steg sedan 2007 och är centralt för att varaktigt
öka sysselsättningen. De långsiktiga effekterna av det nuvarande jobbskatteavdraget
beräknas vara drygt 100 000 fler sysselsatta, minskad jämviktsarbetslöshet och fler
arbetade timmar i ekonomin.
Jobbskatteavdraget har utvärderats av ett flertal ledande ekonomer och institutioner.
Det råder bred enighet kring de positiva effekterna på arbetskraftsdeltagandet och
sysselsättningen. Finansdepartementets och Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärderings (IFAU) utvärdering av det förstärkta jobbskatteavdraget
för personer över 65 pekar på tydliga sysselsättningseffekter av jobbskatteavdrag.
Att effekten på sysselsättningen är tydlig är ingen överraskning. Fler än femton länder
har liknande eller motsvarande jobbskatteavdragsreformer. Jobbskatteavdrag har
använts sedan 70-talet och den internationella erfarenheten är att
arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen ökar samtidigt som arbetslösheten
dämpas. Precis som i de beräkningar som Finansdepartementet har gjort tyder den
internationella erfarenheten också på att ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag skulle
ha fortsatt positiva sysselsättningseffekter, då andra länder med framgång har påbörjat
sitt jobbskatteavdrag från ett lägre skattetryck än vad Sverige har i dag.
Det svenska jobbskatteavdraget skiljer sig åt jämfört med många av sina
internationella motsvarigheter. Främst genom att det tillfaller alla som arbetar och inte
är beroende av sociala faktorer såsom hur många barn man har. Det trappas inte
heller av vid högre inkomster utan blir istället konstant vid en månadsinkomst på cirka
30 000 kronor. En rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)
visar på vikten av att inte trappa av jobbskatteavdraget. En avtrappning i kombination
med de redan höga marginaleffekterna skulle enligt rapporten inverka så negativt på
antalet arbetade timmar att de offentligfinansiella effekterna totalt sett skulle bli
negativa.
Mot bakgrund av de utvärderingar som har gjorts av jobbskatteavdraget är det tydligt
att fortsatta förstärkningar är önskvärda. När utrymme finns i de offentliga finanserna

är därför en utbyggnad av jobbskatteavdraget en viktig prioritering. Utformandet bör
ta fasta på att uppmuntra till såväl ökat deltagande på arbetsmarknaden för till
exempel ungdomar och utrikes födda som fler arbetade timmar. Studier visar att
jobbskatteavdraget gynnar framför allt kvinnor och deras arbetskraftsdeltagande vilket
bidrar till ökad ekonomisk jämställdhet. Bland annat Riksrevisionen och Finanspolitiska
rådet har pekat på jobbskatteavdragets gynnsamma effekt för ungdomar, kvinnor samt
utrikes födda och deras deltagande i arbetskraften. Till exempel uppskattar de att de
fyra första stegen i jobbskatteavdraget ökar antalet arbetade timmar med 3,5 procent
bland ungdomar och cirka 4 procent bland utrikes födda. Detta ska jämföras med 2,6
procent hos befolkningen i stort.
Att fortsätta med jobbskatteavdraget är därför en central del i att öka antalet jobb och
pressa tillbaka utanförskapet. I en fungerande arbetslinje är det viktigt att det lönar sig
att jobba. Samtidigt som jobbskatteavdraget förstärks kommer vi gå vidare med
skattelättnader för pensionärer.
3.2.2 Studier och entreprenörskap ska löna sig
Att vara entreprenör, genomgå akademiska studier eller på andra sätt göra stora
ansträngningar behöver uppmuntras. I grunden måste det finnas ekonomiska
drivkrafter för att anstränga sig. Att höja brytpunkten för den statliga inkomstskatten är
en effektiv åtgärd för att uppmuntra arbete, utbildning och entreprenörskap. Sverige
behöver bland annat fler ingenjörer, programmerare, IT-tekniker och andra yrken som
många gånger förutsätter krävande utbildningar. Det är viktigt att det finns incitament
att välja krävande utbildningar. Därför är det nödvändigt att tillsammans med en
utbyggnad av jobbskatteavdraget fortsätta höja brytpunkten för statlig inkomstskatt, när
de offentliga finanserna så tillåter.
Svensk konkurrenskraft är beroende av välutbildad arbetskraft och stärkt
innovationskraft. Kombinationen av jobbskatteavdrag och höjd brytpunkt stärker
drivkrafterna för breda grupper utan att skapa stora snedvridningar. På så sätt kan
drivkrafter och sammanhållning samverka för ett samhälle i stark utveckling.
Givet våra tydliga ambitioner för skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare och
för förstärkt välfärd samt utgångspunkten att reformutrymmet är begränsat gör vi i dag
bedömningen att värnskatten inte kommer att kunna avskaffas under kommande
mandatperiod. Värnskatten som är en extra skatt på studier och entreprenörskap och
skadlig för företagande och framväxten av nya jobb bör dock avvecklas på sikt. Ett
eventuellt framtida borttagande av värnskatten kräver att prioriterade
fördelningspolitiska reformer och andra viktiga skattereformer har genomförts.

3.2.3 Bättre villkor för entreprenörskap och företagande
Entreprenörskap finns i många olika former. Lättnader i inkomstbeskattningen har den
bredaste träffbilden för ökat entreprenörskap. När det finns utrymme i de offentliga
finanserna är det därför prioriterat att tillsammans med förstärkningar i
jobbskatteavdraget höja brytpunkten för statlig inkomstskatt. Även bolagsskatt samt
ägarskatt spelar roll för entreprenörskap. Enligt OECD är bolagsskatten den skatt som
efter inkomstskatten hämmar tillväxtförutsättningarna allra mest. När ekonomin tillåter
och andra viktiga prioriteringar inom välfärds- och skatteområdet har kunnat
genomföras vill vi därför fortsätta att sänka bolagsskatten. Sänkningar av
bolagsskattesatsen ska åtminstone delvis finansieras av att bolagsskattebasen breddas.
Förutsättningar för lättnader i ägarskatten bör prövas samtidigt och under samma
villkor som sänkt bolagsskattesats.
För att motverka fusk och skattedrivna upplägg har regeringen skärpt 3:12-reglerna,
senast den 1 januari 2012 då förenklingsregeln begränsades till att bara få användas
i ett företag per person, löneunderlagen begränsades och de så kallade
bankuppläggen stoppades. Eventuella lättnader i ägarbeskattningen ska genomföras
på ett sådant sätt att de främjar entreprenörskap och stärker legitimiteten i
skattesystemet samt motverkar skattearbitrage. Möjligheten till skattedrivna upplägg
behöver kontinuerligt ses över för att säkerställa att reglerna fungerar som avsett.
3.2.4 Bättre villkor för ägande och investeringar
Långsiktiga och ansvarsfulla ägare tryggar god ekonomisk utveckling och jobb. En av
lärdomarna från de ekonomiska kriserna är att kvartalsekonomi och spekulationer inte
kan ligga till grund för hållbar tillväxt och sysselsättning. Regeringen har sedan 2006
genomfört flera reformer for att stärka ägandet, ägaransvaret och främjandet av
investeringar. Fortfarande behöver Sverige dock fler och mer investeringsbenägna
ägare.
I en globaliserad värld styr den förväntade avkastningen var investeringar görs.
Investeringar styr i sin tur var nya jobb växer fram. Sänkningen av bolagsskatten har
därför varit en viktig prioritering. Ägarbeskattningen är också en viktig pusselbit för
framväxten av nya jobb och investeringar. Att sänka bolagsskatten och
ägarbeskattningen ökar intresset för att investera i Sverige och därmed också
tillgången på riskvilligt kapital. För att små och medelstora företag ska kunna anställa
och växa är riskkapital nödvändigt. Bankfinansiering har historiskt varit en
finansieringsmöjlighet för växande svenska företag, men betydelsen av riskkapital har
ökat.

Regeringen har förbättrat det regelverk som gör det möjligt att använda lös egendom i
näringsverksamhet som säkerhet för lån. Under krisen tillfördes också ALMI
Företagspartners AB kapital för att kunna förbättra utlåningen till små och medelstora
företag. Totalt finns sex statliga instanser som förfogar över ett betydande riskkapital.
Det finns anledning att dra lärdomar från andra länders sätt att tillhandahålla
riskkapital.
En viktig fråga för framväxten av jobb är också att behålla och attrahera huvudkontor
till Sverige. Till bolagsledningar knyts ofta funktioner som forskning och utveckling,
finanstjänster, strategiskt beslutsstöd med mera. Det ger jobb i sig men också upphov
till efterfrågan på kvalificerade tjänster såsom jurister, forskare och finansiella
rådgivare.
I början 1990-talet hade endast ca 7 procent av de 500 största bolagen i Sverige sitt
huvudkontor utanför Sverige, i början på 2000-talet hade andelen stigit till nästan 40
procent. Den stora förändringen berodde framför allt på ett antal större företagsförvärv
där svenska bolag köptes av utländska bolag, vilket medförde att
huvudkontorsfunktioner flyttades.
Utflyttningen av huvudkontor tycks ha avstannat. Andelen av de 500 största bolagen
som har sitt huvudkontor i Sverige är relativt konstant, runt 35 procent, från 2003 fram
till 2010. Flera faktorer kan ligga bakom att utflyttningen har minskat. Företagandets
villkor har förbättrats, förmögenhetsskatten har avskaffats, Sverige har etablerat sig
som ett land med stabila ekonomiska villkor och möjligen kan också den nya bilden av
Sverige som ett kreativt och dynamiskt land spela in.
Satsningar på forskning, sänkt bolagsskatt och lägre inkomstskatter är några exempel
på reformer som skulle stärka Sveriges attraktionskraft för huvudkontor. Investeringar i
goda kommunikationer och infrastruktur bidrar också till att göra Sverige mer attraktivt.
3.3 Kunskap ger konkurrenskraft
Sverige ska tillhöra de länder som har sin främsta konkurrensfördel i kunskap, teknik
och innovationer. För att klara det krävs en välutbildad arbetskraft och att många
väljer att fördjupa sina kunskaper genom akademiska studier och forskning.
För att nya jobb ska växa fram krävs entreprenörer och innovatörer. Det måste också
vara lätt för företag att rekrytera kompetenta medarbetare. Brister i utbildningen
begränsar tillväxten. Kunskapsbrister försvårar för företags kompetensförsörjning,
bygger upp ineffektivitet när luckor på arbetsmarknaden inte fylls och medför att delar
av arbetskraften har svårt att få jobb. Mer kunskap i skolan är därför en förutsättning

för ökad tillväxt och en arbetsmarknad som rymmer fler.
Sedan 2006 har flera förändringar genomförts i skolan i syfte att förbättra kunskapen:
nationella prov, tidigare betyg och kompentensutveckling i lärarkåren är några
exempel. Nu ökar också undervisningen i matematik. Förändringarna tar tid och
långsiktigt kan bristerna i skolan bara åtgärdas genom mer fokus på kunskap, fler
studietimmar, expanderat rektorsansvar och höjd kompetens bland landets lärare.
3.3.1 Kunskap lägger grunden för fler jobb och ökad anställningsbarhet
För att komma till rätta med skolans problem har reformtempot varit högt. Det är viktigt
att det finns tid för lärare och rektorer att förbättra skolan utifrån de förstärka
förutsättningarna. Det är samtidigt nödvändigt att gå vidare med åtgärder för att öka
barns och ungas kunskap. När det finns utrymme i de offentliga finanserna kommer vi
fortsätta att öka undervisningstiden. Vi vill stärka återkopplingen till eleverna bland
annat genom att de nationella proven blir fler. På sikt bidrar det till ökad
anställningsbarhet och sammanhållning, samt bättre villkor för framväxten av nya jobb.
För att stärka likvärdigheten i skolan kommer vi också prioritera att förstärka
undervisningsstödet samt att göra förskolan obligatorisk så att skolstarten i praktiken
tidigareläggs med ett år.
Prov och betyg är viktiga verktyg för att förbättra kunskapsinlärningen och
undervisningen. Kvaliteten på undervisningen är den viktigaste framgångsfaktorn i
skolan. Även mängden undervisning spelar roll för hur mycket eleverna lär sig. Sverige
erbjuder färre undervisningstimmar än många jämförbara OECD-länder. Det är en
förklaring till att Sverige halkar efter kunskapsmässigt.
Det är vår ambition att öka undervisningstiden i skolan, särskilt i matematik, engelska
och svenska. Arbetsmarknaden efterfrågar kunskaper som har sin grund i förståelse för
matematik, bland annat inom IT, medicin och industri. Goda kunskaper i matematik
ökar anställningsbarheten men det bidrar också till nya arbetstillfällen i nya företag.
Mycket av den innovation som sker i dag är baserad på kunskaper i till exempel
programmering.
Regeringen har tillfört 500 miljoner kronor för att öka undervisningstiden i matematik i
grundskolan, vilket ger ungefär en timme ytterligare undervisning per elev i tre
årskurser. Även efter denna förstärkning är den svenska undervisningstiden i matematik
dock fortfarande lägre än i både EU och OECD. Utökad undervisningstid är också ett
sätt att motverka att många elever inte når behörighet eller lämnar skolan med
otillräckliga kunskaper. Det kan också lägga grund för att minska avhoppen från

gymnasiet. En stor majoritet av ungdomar som har svårt att hitta jobb tillhör gruppen
som inte fullgjort sina gymnasiestudier.
För att fånga upp elever som riskerar att inte nå kunskapskraven är ökat inlärningsstöd
centralt. Det finns tecken på att vi i Sverige inte tillräckligt bra fångar upp dem som
behöver särskilt stöd för att nå kunskapsmålen. Sverige kan också lära från till exempel
Finland där många elever får extra undervisningsstöd, främst i låg- och mellanstadiet.
Tidiga insatser bidrar till att motverka problem längre fram i studierna. I Finland får
ungefär en tredjedel av eleverna extra inlärningsstöd vilket ska jämföras med en dryg
tiondel i Sverige.
Tidiga insatser är mer effektivt än senare insatser för att förhindra misslyckanden i
skolan. Skolverket har i en studie visat att 20 procent av de elever som är i behov av
extra undervisningsstöd inte får den hjälp de behöver. Vi bedömer det som nödvändigt
att utöka undervisningsstödet i tidiga årskurser.
För att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte klara gymnasiet kommer vi också
pröva att utöka skolplikten från och med årskurs sju med en obligatorisk sommarskola
för alla som är underkända i något ämne. På längre sikt avser vi även pröva
förutsättningarna för att ersätta det individuella programmet med en förlängd skolplikt
på ett år. Enligt Skolverket är det 7,7 procent av eleverna i årskurs nio som inte når
målen i något ämne och fjorton procent som inte nådde målen i två eller fler ämnen.
En obligatorisk sommarskola kan förväntas förbättra resultaten genom att ge extra stöd
och undervisningstid. Skolverkets utvärdering av satsningar på sommarskola visar
relativt goda resultat. Sex av tio klarade betyget godkänt och fyra av tio nådde full
behörighet.
Regeringen gav under 2007-2011 särskilt stöd till kommuner för att erbjuda
undervisning under lov. Sedan dess har flera kommuner etablerat en egen verksamhet.
De exakta formerna för drift och finansiering får därför förhandlas mellan staten och
SKL.
Att höja läraryrkets status är en uppgift med flera utmaningar. Lärarutbildningen
behöver stärkas med fokus på ämneskunskaper och duktiga lärare behöver kunna få
en bättre löneutveckling än vad som i dag är möjligt. Auktoritet och respekt växer ur
kunskaper och ansvarstagande. För att höja läraryrkets status är det vid sidan av
förbättrad lärarutbildning viktigt att ge lärarna ökat ansvar för resultaten.
Alliansen har genomfört flera reformer för att stärka läraryrket. Lärarlegitimation har

införts, förstelärare har införts som titel och det har åter blivit möjligt att vara lektor på
gymnasiet. Lektorer syftar till främja fler med högre akademiska studier i lärarrollen
och förstelärare gör det möjligt för lärare som visar god yrkesförmåga att avancera i
karriären. Reformen i dess nuvarande utformning beräknas fått fullt genomslag 2016
och tillför läraryrket cirka 900 miljoner fördelat på cirka 9500 förstelärare och 500
lektorer.

Länder med fungerande lärlingssystem har olika ersättningsnivåer. Gemensamt är att
lärlingen har en relativt snabb löneutveckling, där ingångslönen ibland motsvarar
ungefär studiebidraget och där lärlingen efter några år har ungefär motsvarande 80
procent av avtalsenlig lön. Även ersättningssystemet till företagen som tar emot
lärlingar varierar. I samtliga länder ställs dock tydliga krav på arbetsgivaren aktivt
bidrar till elevens inlärning och yrkeskunskap.

För att långsiktigt stärka läraryrkets attraktionskraft vill vi öka ambitionen för antalet
kvalificerade lärare. Vi vill göra det samtidigt som vi lockar fler personer med licentiateller
doktorsexamen till läraryrket. Reformerna får genomföras i den takt som de
offentliga finanserna tillåter. Vid sidan av att stärka lärarrollen är det också viktigt att
skolan är öppen för omvärlden. I en allt mer komplex värld är det inte rimligt att
läraren ensamt ska stå för elevens hela kunskapsutveckling. Såväl
klassrumsundervisningen som skolan som plats bör välkomna yrkes- och samhällsliv för
kunskapsöverföring, diskussion och engagemang. En öppen skola är särskilt viktig för
elever med en bakgrund där föräldrarna inte har starka nätverk på arbetsmarknaden
eller i samhällslivet.

Enligt Lärlingskommittén anger en stor majoritet av företagen att det viktigaste skälet att
ta emot en lärling är att hitta en person att lära upp för framtida anställning. Det visar
att lärlingsutbildningar är ett viktigt steg mot jobb. I dag utgår ett anordnarbidrag på
40 000 kronor per elev och år i lärlingssystemet. En fjärdedel går till skolan och resten
till arbetsgivaren. För att motivera fler arbetsgivare att ta emot lärlingar och för att
säkra undervisningsinnehållet är det nödvändigt att förstärka anordnarbidraget.

3.3.2 Förenkla övergången mellan skola och arbetsliv
Kunskapsluckor från grundskolan och avhopp från gymnasiet, i kombination med höga
trösklar in på arbetsmarknaden, driver upp ungdomsarbetslösheten och riskerar leda
till ett djupt utanförskap. Vid sidan av ungdomar generellt kan de med utländsk
bakgrund vara särskilt drabbade, då de av olika skäl kan ha specifika svårigheter i
skolan eller komma från en hemmiljö som inte har starka nätverk i samhället. En viktig
utmaning är att väva samman utbildning och arbetsmarknad så att fler vägar till jobb
öppnas.
För att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad och underlätta
övergången mellan skola och arbetsliv har gymnasieskolan reformerats och en
gymnasial lärlingsutbildning införts. Det är inte längre obligatoriskt att läsa in
högskolebehörighet vilket gör att yrkesinriktade utbildningar görs tillgängliga för fler.
Kravet på att alla gymnasieutbildningar ska vara högskoleförberedande har bidragit
till att många slagits ut från gymnasiet.
Lärlingsutbildningarna är dock långt ifrån sin potential. Färre än tvåtusen elever
påbörjade en lärlingsutbildning under 2011. I länder med mer utbyggda
lärlingssystem, såsom Schweiz, Tyskland, Österrike och Norge är
ungdomsarbetslösheten lägre än i Sverige. Det är därför angeläget att öka antalet
lärlingar.

Praktik och samverkan med arbetsmarknaden är viktigt genom hela skol- och
utbildningstiden. Erfarenhet från andra länder visar dock att just lärlingssystem
väsentligt kan förbättra förutsättningarna för dessa ungdomar att nå sin potential och
komma i jobb.
3.3.3 Stärk den högre utbildningen och forskningen
Goda kunskaper i naturvetenskap är särskilt viktiga för framtidens ekonomiska tillväxt
och därmed jobbmöjligheter. Företag efterfrågar bland annat fler och bättre utbildade
ingenjörer. Nya jobb som bidrar till hög produktivitet kommer sannolikt genom
tekniska och naturvetenskapliga innovationer.
Andelen unga (20-29 år) som doktorerar inom naturvetenskap och teknik ligger i
Sverige kring 0,7 procent, vilket placerar oss högt i en internationell jämförelse. Dock
har till exempel Finland en nästan dubbelt så stor andel som doktorerar i dessa ämnen.
Att uppmuntra fler till högre studier och forskning inom naturvetenskap är angeläget. Vi
har som ambition att bland annat pröva förutsättningarna för Företagsskattekommitténs
förslag att reducera arbetsgivaravgiften för att anställa inom forskning samt gå vidare
med arbetet att öka antalet disputerade lärare. Det bör också prövas vägar, till
exempel genom lägre socialavgifter, för att öka antalet industridoktorander eller på
annat sätt öka näringslivets möjligheter att delfinansiera doktorand- och forskartjänster.
Förutom att pröva möjligheten att öka anslagen för naturvetenskaplig och teknisk
forskning och undervisning bör varje lärosäte få större möjlighet att prioritera sin
verksamhet. För att stimulera till forskning som kan leda till innovationer och jobb vill vi
se över möjligheten att låta universitet, högskolor och forskare i större omfattning äga

sina innovationsprocesser. Som ett led i att vi bör jobba längre upp i åldrarna och för
att främja mer forskning bör även åldersgränserna för att få forskningsanslag
avskaffas.
Sverige tillhör de länder som lägger mest pengar på forskning och utveckling. Såväl
de offentliga som privata medlen behövs. Regeringen har underlättat för företag att
avsätta pengar till forskning genom att avskaffa kravet på att forskningen ska röra
företagets kärnverksamhet. Vi vill pröva möjligheten att gå vidare med ytterligare
förenklingar på skatteområdet för företag och privatpersoner som vill investera i
forskning och utveckling.
De ekonomiska och skattemässiga villkoren för företags forskning och utveckling
behöver vara fördelaktiga. Det måste också finnas drivkrafter för människor att
fördjupa och förkovra sig. Sverige måste också vara ett attraktivt land att söka sig till
som forskare eller om man har spetskompetens. De förenklade reglerna för
expertskatten har gjort det mer lönsamt för högt kvalificerad utländsk arbetskraft att
söka sig till Sverige. Den relativt låga brytpunkten för statlig inkomstskatt minskar i dag
väsentligt drivkrafterna för att studera och forska. När de offentliga finanserna tillåter
är det därför nödvändigt att förstärka jobbskatteavdraget och fortsätta höja
brytpunkten för statlig inkomstskatt.
3.3.4 Täppa till kunskapsluckor för ungdomar och utrikes födda
Mer fokus på kunskap, tidigare betyg, fler nationella prov, bättre lärare och lägre
trösklar mellan skola och arbetsliv ger alla elever bättre förutsättningar för jobb och
högre studier. Förändringarna tar dock tid och Sverige måste hantera de problem som
uppstått inom det befintliga systemet. Även i ett bättre fungerande utbildningssystem
kommer det finnas ett visst behov av att kunna komplettera sina studier.
Två åtgärder som redan diskuterats är sommarskola och förlängd skolplikt.
Grundprincipen måste vara att lösa kunskapsbristen där den uppstått och inte skjuta
den vidare i systemet. Ett komplement till utökad skolplikt kan vara förstärkt
yrkesvägledning riktad till ungdomar utan godkända betyg. Elever som inte klarat
grundskolan skulle förses med en individuell färdplan, med erbjudande om
undervisning och praktikplats. Detta skulle kunna ske i samarbete med
Arbetsförmedlingen.
Vid sidan av förbättringar inom skolan och utbyggda lärlingssystem är det viktigt med
öppna dörrar och låga trösklar för dem som vill återuppta sina studier. Satsningen på
förhöjt studiemedel för dem som kompletterar sin utbildning i folkhögskolans regi är ett
sådant exempel. Dessutom behöver Komvux och SFI förbättras. Regeringen har inlett

ett arbete med att höja kvaliteten i Komvux, bland annat genom nationella prov. SFI
behöver högre kvalitet och för 2013 har extra pengar anslagits. En möjlig inriktning är
att öppna upp för fler utförare och koppla mer av ersättningen till såväl studenter som
utförare baserat på resultat. Med fler utförare kan också flexibiliteten öka så att SFIstudier
i större utsträckning kan kombineras med arbete, högre studier, yrkesutbildning
eller praktik. Vi kommer vidare pröva möjligheten att kombinera SFI-studier med
instegsjobb genom ett anordnarbidrag till arbetsgivare som erbjuder SFI-studenter
arbete. Vi kommer dessutom se över möjligheten för instegsjobb att gälla hela Komvux
3.4 Stärkt sammanhållning med bättre fungerande arbetsmarknad
En politik för fler jobb och ökad sysselsättning måste minska de strukturella hinder som
finns för fler arbetade timmar, mer kunskap och ökad kapitalbildning. Strukturella
problem kan till exempel bero på skatter som skapar snedvridningar, ersättningssystem
som tar bort drivkrafter eller att personer som redan är inne på arbetsmarknaden kan
sluta avtal med bristande hänsyn till dem som står utanför.
Strukturella brister kan tillfälligt döljas av program eller arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Utan strukturreformer kommer sådana program och åtgärder dock övergå i
att administrera arbetslöshet i stället för att bygga broar till jobb. Från 70-talet och
framåt skapades i princip inga nya jobb i privat sektor. Arbetsmarknadspolitiken
användes för att dölja misslyckanden i jobbpolitiken och för att gömma undan en
stigande arbetslöshet. De växande programmen och åtgärderna utgjorde till slut i sig
själva ett hinder för framväxten av nya jobb då de fördjupade utanförskapet.
Vår utgångspunkt är den svenska modellen. Arbetsmarknadens parter har genom
lönebildningen och övriga villkor på arbetsmarknaden ett stort ansvar för en god
matchning och att höga trösklar inte stänger människor ute. Politiken har ett ansvar i att
bistå parterna i att ta steg mot fler jobb men också för hur skatter, utbildningsinsatser
och arbetsmarknadspolitiken påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.
Ett mått på hur väl arbetsmarknaden fungerar är jämviktsarbetslösheten, som
uppskattar arbetslöshetens storlek i ekonomisk jämvikt. Bland annat Konjunkturinstitutet
har visat att regeringens reformer har sänkt jämviktsarbetslösheten och därmed
förbättrat arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetslinjen har åter blivit en del av
trygghets- och omställningsförsäkringarna. Det finns ett fortsatt behov av att hitta fler
vägar tillbaka från arbetslöshet, sjukskrivningar och annat utanförskap. Däremot är det
inte aktuellt med några större ekonomiska förändringar i systemen, snarare handlar det
om att vårda genomförda reformer och förbättra systemen för att ta ner marginal- och
tröskeleffekter.

Det finns en bred samsyn i Sverige om ekonomisk trygghet vid sjukdom och
arbetslöshet. För de flesta bottnar den dock i att det alltid ska löna sig att arbeta.
Jobbskatteavdraget och förändringarna i ersättningssystemen har bidragit till att bättre
spegla den uppfattning som finns hos människor om att det måste finnas drivkrafter för
att arbeta.
En inkluderande arbetsmarknad vilar på drivkrafter att jobba, låga trösklar in och en
aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar människor för nytt jobb. En annan del av en
inkluderande arbetsmarknad är trygghet och bryggor tillbaka till jobb vid arbetslöshet.
För människor med särskilda behov behövs ibland ett långtgående stöd och samverkan
från politiken och parterna för att möjliggöra ett yrkesliv.
En modern arbetsmarknad måste ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter och göra
det möjligt att stanna kvar i jobb längre i takt med att vi blir allt friskare längre upp i
åldrarna.
3.4.1 Förbättra integrationen och motverka ungdomsarbetslöshet
De huvudsakliga strukturella problemen på arbetsmarknaden är att ungdomar och
utrikes födda har svårare än andra grupper att få jobb. Det finns fortfarande brister i
arbetsmarknadens funktionssätt och minskningen av utanförskapet har skett utifrån
höga nivåer. Utanförskapet biter sig fast främst bland invandare och ungdomar som
har brister i sin utbildning.
För att den svenska modellen ska fortsätta uppbära ett brett stöd måste parterna
tydligare angripa problemet med att många ungdomar och utrikes födda har svårt att
komma in på arbetsmarknaden. Den bristande integrationen och den höga
ungdomsarbetslösheten är den svenska modellens akilleshäl. När arbetsmarknadens
parter sluter avtal om löner och villkor är de som står utanför arbetsmarknaden dåligt
representerade. I ekonomisk teori kallas det att ”insiders” sätter villkoren som också
påverkar ”outsiders”. Fackförbund företräder till stor del enbart sina medlemmar som i
stor utsträckning redan är etablerade på arbetsmarknaden. För dessa ”insiders” är
hög löneutveckling och höjda lägstalöner något positivt. För dem som inte har jobb
kan dock höga ingångslöner bygga trösklar som gör det ännu svårare att få jobb.
Arbetsgivarna måste också bidra aktivt till att de som står långt ifrån arbetsmarknaden
får en rättvis chans till jobb. Regeringen har gjort det billigare att anställa ungdomar,
men arbetsgivare och företagsägare behöver också anstränga sig för att fler ska få
jobb.
För att öka arbetskraftsefterfrågan på unga och utrikes födda har arbetsgivaravgifterna

för unga halverats och instegs- och nystartsjobb införts. Detta kompenserar i viss mån
för de relativt höga ingångslönerna. Det är angeläget att behålla dessa reformer,
samtidigt som en utbyggnad av nystarts- och instegsjobben prövas. Det skulle vara
fördelaktigt om ytterligare lättnader för att anställa ungdomar eller utrikes födda kunde
kombineras med ett ökat engagemang från arbetsmarknadernas parter för att
motverka den svenska modellens akilleshäl.
3.4.2 Sänk trösklarna till jobb och motverka utanförskapsfällor
Grupper med svag förankring på arbetsmarknaden är särskilt sårbara för höga tröskeloch
marginaleffekter. Det gäller framför allt utrikes födda och ungdomar. Regeringen
har bidragit till att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och marginaleffekterna bland
annat genom RUT- och ROT-avdraget, instegs- och nystartsjobb, sänkta socialavgifter
och lättnader i inkomstbeskattningen. Trösklarna är dock fortsatt höga och tillsammans
med marginaleffekterna skapar de utanförskapsfällor.
Med utanförskapsfällor avses situationer där den enskilde inte upplever sig kunna
förbättra sin situation genom sitt agerande. Ofta är det en konsekvens av att den
ekonomiska skillnaden mellan att arbeta och inte arbeta är liten och att trösklarna till
jobb är höga. Höga tröskeleffekter av att gå från utanförskap till arbete gör det också
svårare att fylla vakanser på arbetsmarknaden och försämrar företags möjligheter att
växa.
Att förstärka nystarts- och instegsjobben samt att förstärka jobbskatteavdraget sänker
trösklarna för främst ungdomar och utrikes födda. Den huvudsakliga nivån på
trösklarna förhandlas dock av arbetsmarknadens parter. Mer av möjligheter till praktik,
lärlingsanställningar och andra ingångsavtal skulle avsevärt sänka trösklarna till jobb
och motverka ungdomsarbetslöshet och bristande integration. Regeringen bör bistå
arbetsmarknadens parter i att sänka trösklarna. Det är viktigt att olika typer av
introduktionsanställningar har avtalsenliga löner och bidrar till att stärka den enskildes
yrkes- eller språkkompetens. Regeringen för så kallade trepartssamtal med företrädare
för arbetsmarknadens parter, med syftet att åstadkomma fler vägar till jobb och sänkta
trösklar för främst ungdomar och utrikes födda in på arbetsmarknaden.
Utanförskapsfällor i de olika bidrags- och transfereringssystemen är fortsatt en brist i
den svenska arbetsmarknaden. Kombinationen av transfereringssystemen, skattetrycket
och bristande aktivitet i vissa insatser gör att många inte deltar i arbetskraften eller har
svårt att hitta jobb.
Många arbetslösa ungdomar och utrikes födda uppbär försörjningsstöd vilket innebär
att det kan bli en ekonomisk förlust att börja arbeta. Detta ska efter förslag från

regeringen förändras under 2013, genom att hela arbetsinkomsten inte ska räknas av
från försörjningsstödet under en period.
Ett annat problem inom försörjningsstödet är att det är svårt att bedriva en aktiv
jobbpolitik. Inom ramen för arbetslöshets- och socialförsäkringarna finns det större
möjlighet att rikta jobbåtgärder till den som uppbär ersättning. Motsvarande möjlighet
finns i socialtjänstlagen för ungdomar inom försörjningsstödet. Till exempel kan
kommunen kräva deltagande i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Dels
bör sådant kravställande ske i alla kommuner, dels bör det inte bara omfatta
ungdomar. Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 angett en rad uppdrag för
att likställa kravställandet i försörjningsstödet med kraven i arbetslöshetsförsäkringen.
Bland annat genom att säkra att alla kommuner ställer krav och genom att möjliggöra
informationsöverföring mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Ett alternativ är
att ge Arbetsförmedlingen möjlighet att anvisa personer som uppbär försörjningsstöd
lediga jobb.
Ökade möjligheter att kräva motprestationer i försörjningsstödet kan både förbättra
integrationen och bryta utanförskap. Det bör till exempel finnas en större möjlighet att
minska försörjningsstödet för den som inte deltar i aktiviteter som syftar till att komma
närmare arbetsmarknaden, till exempel genom att räkna bort utgifter för TV, tidningar
etcetera. Statskontoret ser för närvarande över hur nuvarande regelverk fungerar och
hur många som skulle kunna omfattas av ökat kravställande.
Utgångspunkten måste vara att integrationen ska ske på heltid och i samspel med
övriga samhället. Många ingår överhuvudtaget inte i etableringsinsatser, kvinnor mer
sällan än män. Vi kommer att se över möjligheten att låta fler utrikes födda, som under
en viss tid saknat jobb, ta del av etableringsreformen. På samma sätt som med
försörjningsstödet är det rimligt att sänka etableringsersättningen om mottagaren inte
når tillräckliga resultat i SFI-undervisningen. I kombination med att etableringsreformen
görs tillgänglig för fler bör även villkoren för anhöriginvandring förtydliga ansvaret hos
den som redan befinner sig i Sverige. Det är rimligt att ställa krav på etablering på
arbetsmarknaden eller annan ekonomisk säkerhet, till exempel att den mottagande
släktingen har sparade pengar.
3.4.3 Bättre matchning på arbetsmarknaden
När matchningen inte fungerar kan det uppstå situationer där utbudet av och
efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten är höga samtidigt. Dålig matchning kan
bland annat bero på att andra kunskaper efterfrågas än vad som återfinns hos
arbetskraften. Matchningen kan också försämras av inlåsning till följd av bristande

aktivitetsåtgärder eller diskriminering av vissa grupper från arbetsgivarens sida. Det är
inte heller ovanligt med obalanser till följd av att vissa regioner har en större
efterfrågan än utbud på arbetskraft medan andra regioner har outnyttjad arbetskraft
men få arbetstillfällen. Ibland är bristen på bostäder i regioner med många lediga
jobb ett hinder för bättre matchning och i vissa fall kan dålig infrastruktur göra att
avståndet mellan bostaden och jobbet blir ett för stort hinder.
För att förbättra matchningen behövs bland annat en kontinuerlig analys och
samverkan kring arbetsmarknadens behov av kompetens där många olika aktörer kan
bidra. På nationell nivå har därför Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket,
Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket och Tillväxtanalys fått i uppdrag att öka
samordningen gällande kompetensförsörjning. Eftersom behoven ser olika ut i olika
delar av landet har även regionala kompetensplattformar utvecklats där länsorganen
fått i uppdrag att samverka med såväl regionala och nationella aktörer som näringsliv
och angränsande län. Uppdraget syftar till att öka kunskap och samverkan i
utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor.
En betydande del av matchningsproblemet på arbetsmarknaden beror på bristande
integration. En del som invandrar saknar tillräckliga kunskaper för att kunna
konkurrera på svensk arbetsmarknad medan andra möts av för få krav och för låga
förväntningar. Som ett öppet land måste vi också vara tydliga med att det finns en
förväntan på att man ska lära sig språket och etablera sig på arbetsmarknaden. Det
behövs mer stöd genom bättre SFI och att Arbetsförmedlingen bättre kan kompensera
för svaga nätverk, men det behövs också till exempel avtrappning i bidrag och
etableringsersättning för dem som inte når tillräckliga resultat.
Den breda matchningsutmaningen består i aktiv arbetsmarknadspolitik med en
välfungerande Arbetsförmedling som förmedlar jobb och hjälper människor att göra
sig anställningsbara samt en A-kassa och andra transfereringssystem som understödjer
återgång till egen försörjning.
3.4.4 A-kassa som bygger broar till jobb
Arbetslöshetsförsäkringen ska vara en omställningsförsäkring som man kvalificerar sig
till genom att arbeta. A-kassan ska ge trygghet och öka flexibiliteten på
arbetsmarknaden genom att fler vågar pröva nya arbeten. Det är viktigt att människor
som arbetar har ett inkomstrelaterat skydd vid arbetslöshet. A-kassan ska ställa krav på
att aktivt söka jobb och göra sig anställningsbar och vara utformad så att ersättningen
avtar med arbetslöshetens längd. En A-kassa som inte trappas av blir mer av en
långsiktig försörjning än en trygghet i omställning. Om ersättningsnivån är för hög

initialt riskeras även att arbetslöshetsperioderna förlängs eftersom människor skjuter
upp sitt jobbsökande eller ställer för höga krav för att acceptera ett nytt jobb. En
korrekt utformad A-kassa ska ge drivkrafter att söka jobb från första
arbetslöshetsdagen och successivt öka kretsen av jobberbjudanden som den enskilde
accepterar.
För oss är det viktigt att många är med i A-kassan. Det finns skäl att eftersträva att alla
som arbetar och uppfyller villkoren för försäkringen omfattas av en
arbetslöshetsförsäkring med inkomstrelaterad ersättning i händelse av arbetslöshet.
Ambitionen är att alla som uppfyller arbets- och grundvillkoren ska omfattas av en
inkomstrelaterad försäkring.
En allmän inkomstförsäkring vid arbetslöshet skulle ge ett bredare skydd än dagens Akassa.
En närmare granskning av kravet på obligatorisk A-kassa har dock visat att
förslaget riskerar att medföra problem som måste hanteras. För det första måste en Akassa
ha kvalificeringskrav för att vara försäkringsmässig. Även en obligatorisk Akassa
skulle därmed misslyckas med att ge alla arbetslösa inkomsttrygghet. Tar man i
stället bort kvalificeringskravet försvinner försäkringsvärdet och A-kassan skulle bli mer
som en typ av medborgarlön med kraftigt negativ påverkan på arbetslösheten och
sysselsättningen.
För det andra skulle en obligatorisk A-kassa bidra till ökade tröskel- och
marginaleffekter för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Avgiften för
en obligatorisk A-kassa skulle bli så pass hög att den på ett markant sätt skulle minska
drivkrafterna för att gå från utanförskap till arbete.
En obligatorisk A-kassa kan också upplevas som ett stort ingrepp i den svenska
modellen och i varje människas självbestämmande samt aggregerat bidra till
överförsäkring.
För oss är det dock en fortsatt ambition att så många som möjligt ska omfattas av Akassan.
Bland annat LO menar att den differentierade a-kasseavgiften gör att färre
tecknar försäkringen. Alliansen införde differentierade avgifter i
arbetslöshetsförsäkringen 2008 för att öka egenfinansieringen i
arbetslöshetsförsäkringen och därmed stärka drivkrafterna för en ansvarsfull
löneutveckling som stärker förutsättningarna för full sysselsättning. Bland annat
Långtidsutredningen menar att denna mekanism inte fungerar fullt ut. Förutsatt att
arbetsmarknadens parter sluter avtal som sänker trösklarna till jobb för främst unga är
vi därför beredda att avskaffa differentieringen av arbetslöshetsavgiften för att bidra till

en arbetslöshetsförsäkring som omfattar så många som möjligt.
3.4.5 En aktiv och effektiv arbetsmarknadspolitik
Inom ramen för en reformorienterad jobbpolitik är en aktiv arbetsmarknadspolitik viktig
för att förbättra förutsättningarna för återgång till arbete och för att motverka
stigmatisering. Arbetsmarknadspolitiken kan bygga broar tillbaka till jobb genom att
täppa till kunskapsbrister samt upprätthålla kompetens, arbetskraftsutbud och
sökaktivitet. Arbetslinjen har blivit en central del i arbetsmarknadspolitiken för att bättre
understödja återgången till jobb. Regeringen har stoppat den tidigare
rundgångsproblematiken där arbetslösa gick mellan öppen arbetslöshet med
arbetslöshetsersättning till program med aktivitetsstöd, och därmed stängt dörren till en
stor utanförskapsfälla.
Program som Alliansen har infört sedan 2006 är bland annat nystartsjobb,
jobbgarantin för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin och instegsjobb. Vartefter
det funnits behov av att kvalitetssäkra något program har detta skett i syfte att vara
lyhörd till både individens och arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknadspolitiken har
även utvecklats genom att erbjuda tidiga insatser och förbättrad matchning till lediga
jobb.
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att bedriva den aktiva
arbetsmarknadspolitiken. Sedan 2008 har all verksamhet samlats i en sammanhållen
myndighet för att skapa en effektivare och mindre kostsam organisation. Myndighetens
fokus på arbetsförmedling och matchning har förtydligats och kompletterande aktörer
har införts för att underlätta matchningen samt ge förbättrad service till arbetslösa.
Arbetsförmedlingen har också fått ansvar för nya grupper som har stora problem att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Undersökningar visar att förtroendet för Arbetsförmedlingen är lågt vilket kan försvåra
myndighetens uppdrag med matchning genom att en del av arbetsgivarna och
arbetssökandena inte använder sig av förmedlingens tjänster. En granskning från
Riksrevisionen visar också att Arbetsförmedlingens kontor använder sina resurser olika
effektivt när det gäller att förmedla arbete. Empiriska utvärderingar visar inte heller på
något stöd för att de kompletterande aktörerna har förbättrat matchningen.
Systemet med de kompletterande aktörerna måste utvecklas och förbättras. Dessutom
bör Arbetsförmedlingen utöka antalet tjänster inom vilken Lagen om valfrihetssystem
(LOV) används. Arbetsförmedlingen behöver också ytterligare öka sina
arbetsgivarkontakter. Att många företag inte använder Arbetsförmedlingen i
rekryteringsprocessen drabbar särskilt de grupper som saknar sociala nätverk och

andra nätverk kopplade till arbetsmarknaden.
Vi utvecklar gärna Arbetsförmedlingen i dialog med arbetsmarknadens parter. Inom
ramen för samverkan mellan regeringen och arbetsmarknadens parter kan en översyn
av Arbetsförmedlingens verksamhet rymmas.
3.4.6 Ökad hänsyn till integration och jobb för unga inom arbetsrätten
Vi värnar en arbetsrätt som ger trygghet till alla på arbetsmarknaden och som inte
bygger upp onödiga trösklar för dem som står utanför. Lagen om anställningsskydd,
LAS, är en viktig del av arbetsrätten. Lagen skyddar från godtyckliga uppsägningar,
vilket bidrar till trygghet för arbetstagaren. LAS ger också trygghet för grupper som vid
rationaliseringsprocesser riskerar långa perioder av arbetslöshet, till exempel den
äldre delen av arbetskraften. Vi avser inte att genomföra några omfattande
förändringar av arbetsrätten under kommande mandatperiod.
Ett alltför strikt anställningsskydd har dock vissa negativa effekter på arbetsmarknaden.
Även om den totala arbetslösheten inte ökar, bärs en större del av arbetslösheten av
inträdande grupper såsom unga och utrikes födda. Vi anser att parterna har det
huvudsakliga ansvaret för de centrala villkoren på arbetsmarknaden. Huvudvägen
framåt är därför att parterna finner lösningar via breda uppgörelser som förbättrar
arbetsmarknadens funktionssätt. Vår bedömning är att en sådan vilja finns hos
parterna och vi är beredda att stötta en sådan process.
Det finns också belägg för att inlåsningen ökar och rörligheten minskar, vilket kan leda
till en ökad långtidsarbetslöshet och att personer stannar kvar på jobb de inte trivs
med. Ett striktare skydd leder också till att fler av de sysselsatta har tidsbegränsade
anställningar och att rörligheten på arbetsmarknaden koncentreras till de nyligen
anställda. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan behovet av trygghet och
stabilitet å ena sidan, och vinsterna av en dynamisk arbetsmarknad och effektiv
strukturomvandling å den andra.
Den nuvarande svenska lagen om anställningsskydd tillkom 1982 och har sedan dess
utvecklats vid flera tillfällen, till exempel 2006 när Alliansen införde den allmänna
visstidsanställningen, ALVA. Genom införandet av ALVA har trösklarna in på
arbetsmarknaden sänkts och förutsättningarna för personer med svag förankring att
etablera sig på arbetsmarknaden ökat. Tidsbegränsade anställningar är en viktig bro
in i arbetslivet för unga och andra utan eller med liten arbetslivserfarenhet.
Bemanningsföretag har också bidragit till en mer flexibel arbetsmarknad.
Vi vill ha ett anställningsskydd som ger trygghet utan att bygga högre trösklar in på

arbetsmarknaden eller försämra matchningen. Med hänsyn till de svårigheter som
fortfarande finns för unga och utrikes födda att etablera sig på arbetsmarknaden finns
det anledning till att fortsätta att utveckla arbetsrätten. Ett sätt att sänka trösklarna
ytterligare skulle kunna vara att förlänga tiden för provanställning från sex till tolv
månader.
3.4.7 Ett hållbart arbetsliv
För att kunna upprätthålla hög tillväxt och kvalitet i välfärden är det viktigt att
arbetskraften ökar. En sätt är att möjliggöra och uppmuntra till ett längre arbetsliv.
Pensionsåldern har inte anpassats till medellivslängden över tid. När folkpensionen
inrättades 1913 var pensionsåldern 67 år och medellivslängden för män strax över 55
år. Den faktiska utträdesåldern från arbetslivet är i dag i genomsnitt 63,3 år för dem
som ingår i arbetskraften vid 50 års ålder. Samtidigt har medellivslängden under de
senaste åren stigit med mellan 30 och 40 dagar per år. Många skulle både vilja och
kunna arbeta längre men hindras bland annat av negativa attityder och regler som
gynnar tidigt uttag av pension.
Det förhöjda jobbskatteavdraget som ges till personer som fyllt 65 år vid årets ingång
har utvärderats av Finansdepartementet och IFAU och visar på tydliga
sysselsättningseffekter. Att utöka jobbskatteavdraget är därför ett effektivt sätt att öka
äldres arbetskraftsdeltagande. När statsfinanserna tillåter vill vi att det förhöjda
jobbskatteavdraget ska ges till personer som fyllt 64 år. Det exakta utformningen för
detta får prövas.
Enligt Pensionsåldersutredningen motverkar reglerna i tjänstepensionssystemen ett
längre arbetsliv. Flera avtal ger förmånligare villkor för den som pensionerar sig före
65 års ålder. Premierna som arbetsgivaren betalar för de anställdas tjänstepensioner
är ofta höga, i vissa konstruktioner är de progressiva i förhållande till den anställdes
lön och ålder. Staten bör uppmuntra parterna att se över tjänstepensionerna. Som ett
alternativ till detta kan staten verka för att parterna upprättar uppföranderegler i syfte
att förhandla fram tjänstepensioner som skapar bättre incitament för arbete.
För att ytterligare stärka äldres närvaro på arbetsmarknaden vill vi stärka äldres
anställningsskydd. I dagsläget omfattas man av LAS till och med 67 år. Vi vill se en
gradvis utökning av anställningsskyddet så att personer upp till och med 70 år
omfattas. När Sverige ökade gränsen från 65 till 67 år ledde detta till ett ökat
arbetskraftsdeltagande i åldersgrupperna 56-66 år. Det fönster som i dag finns att
säga upp vid 67 år utnyttjas av arbetsgivare i rädsla för att man senare har svårt att
säga upp äldre personer utan saklig grund. Det finns därför skäl att pröva den exakta
utformningen av anställningsskyddet för äldre.

Vi välkomnar en diskussion bland arbetsmarknadens parter om villkor för
pensionsuttag, omställning och andra åtgärder som kan förlänga yrkeslivet. Vi vill
pröva förutsättningarna för att införa en automatisk höjning av åldersgränsen för
garantipension och tillhörande förmåner gradvis i takt med ökad medellivslängd. Syftet
är i första hand att uppnå förändrade pensioneringsnormer. På samma sätt bör vi
överväga att införa en automatisk höjning av den lägsta ålderspensionsgränsen på 61
år. Det bör övervägas att synkronisera åldersgränsen för tidigaste uttag i andra
kringliggande transfereringssystem, exempelvis sjukersättning, med åldersgränsen för
garantipension. Vi vill i dialog med arbetsmarknadens parter också se över
inkomstskattelagen som gör det möjligt att ta ut pension redan från 55 års ålder.
Att arbeta längre upp i åldrarna ställer krav på god arbetsmiljö och möjlighet till
omställning. En lagstiftningsmässig möjlighet vore att pröva möjligheten med rätt till
tjänstledighet för omskolning eller byte av arbete efter 45 år. Åldersgränsen uppåt för
CSN-stöd bör också ses över.
3.4.8 Ett jämställt arbetsliv
Kvinnor arbetar i dag i lägre utsträckning än män, sett till det avlönade arbetet. Både
arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden är lägre. Kvinnor arbetar också
deltid i högre utsträckning och lämnar arbetslivet tidigare än män. Kvinnors lägre
livsinkomster får stora konsekvenser på pensionsdagen. Vi har i dag en stor grupp
kvinnor som inte klarar att leva på sin pension, eftersom de utfört mindre avlönat
arbete än män samt stått för huvuddelen av föräldraledighet och deltidsarbete.
Sverige har ett högt arbetskraftsdeltagande jämfört med de flesta andra länder och
under 2011 ökade sysselsättningen mer bland kvinnor än bland män för första gången
sedan 2001. Bland invandrade kvinnor når dock sysselsättningen inte upp till samma
nivå som för inrikes födda, samtidigt har kvinnor fortfarande 4,5 procentenheter lägre
sysselsättningsgrad än män. De bakomliggande orsakerna till att kvinnor lönearbetar
mindre än män kan vara många: Normer som ger kvinnor huvudansvaret för barnen,
ojämn fördelning av det obetalda hemarbetet och att ekonomiska drivkrafter saknas.
En förskjutning mot ett mer jämställt samhälle är nödvändigt och steg i den riktningen
har också tagits. För oss är det viktigt att politiken är en bidragande kraft i en sådan
förändring.
Jobbskatteavdraget möjliggör för fler att kunna leva på sin lön och har en särskilt
positiv effekt på kvinnors sysselsättning. Även RUT-reformen bidrar positivt till
arbetsmarknadsdeltagandet. Dels därför att reformen underlättar vardagslivet, dels för
att den öppnar upp vägar in på arbetsmarknaden. Vi motsätter oss därför

inskränkningar av RUT-avdraget. Följden av ett minskat RUT-avdrag skulle bli ökat
svartarbete, en utslagning av jobb och en ökning av det oavlönade hemarbetet.
De stora könsorättvisorna på arbetsmarknaden uppkommer i samband med
föräldraskap. Det finns anledning att pröva reformer kopplade till att förbättra
jämställdhetsbonusen, möjliggöra för etableringsinsatser i samband med
föräldraledighet och förstärka trenden mot ett mer jämställt uttag av
föräldraförsäkringen. Männens uttag av föräldraförsäkringen ligger i dag på 22
procent. En generösföräldraförsäkring förutsätter ett jämnare uttag för att inte bidra till
stor ojämlikhet på arbetsmarknaden. Förutsatt att ojämlikheten på arbetsmarknaden
består kan det vara aktuellt med en förstärkt jämställdhetsbonus eller ytterligare steg
mot ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Avgörande är också att minska
kvinnors högre sjukfrånvaro som ökar kraftigt efter att det första barnet fötts.
År 2011 tjänade kvinnor 86 procent av männens löner. Även efter korrigering för
skillnader i utbildning, yrke, ålder, arbetstid och sektor var skillnaden fortfarande 6
procent. Alla arbetsgivare är skyldiga att motverka osakliga löneskillnader och här är
aktiva åtgärder som lönekartläggning ett viktigt instrument. Därför ser regeringen nu
över hur de aktiva åtgärderna kan bli mer effektiva. För att motverka en
könssegregerad arbetsmarknad är det viktigt att flickor och pojkar ges samma
förutsättningar att utvecklas redan i skolan och att de inte påverkas av könsstereotypa
utbildningsval. Parterna har också ett stort ansvar för motverka strukturella
löneskillnader.
Fyra av tio kvinnor arbetar deltid. Hela 75 procent av allt deltidsarbete utförs av
kvinnor. Deltidsarbete är vanligast inom handeln samt inom vård och omsorg. Att
kunna jobba deltid är viktigt för många och det är inte önskvärt med lagstiftning som
stänger människor som vill jobba deltid ute från arbetsmarknaden. Samtidigt måste det
ofrivilliga deltidsarbetet motverkas. Det finns flera metoder för att kunna erbjuda
heltidstjänster, till exempel flexibla scheman och kombination av flera tjänster.
3.4.9 Hjälp för dem med stora behov
Den moderna arbetsmarknaden ställer stora krav. För många är det svårt att leva upp
till högre produktivitetskrav. Det kan handla om att ens yrkeskunskaper inte längre
efterfrågas eller att man begränsas av någon funktionsnedsättning. Politiken måste
klara av att möta detta. Målet om full sysselsättning omfattar alla.
Sysselsättningsfasen har blivit en relativt stor åtgärd där många som har svårt att
komma in eller komma tillbaka på arbetsmarknaden har samlats. Arbetsförmågan i
den här gruppen varierar kraftigt. Dessa människor står långt ifrån arbetsmarknaden

och många har svårigheter av olika slag. Den som vill låtsas som att dessa människors
arbetsmarknadsproblem enkelt kan lösas lämnar dem i en utsatt position. Vi är
beslutna att hitta fler vägar till en meningsfull sysselsättning.
I syfte att öka utflödet till arbete har regeringen öppnat upp för olika programinsatser i
sysselsättningsfasen. För dem med hög arbetsförmåga bör det dessutom vara möjligt
att, efter en period i sysselsättningsfasen, få en ny bedömning. För andra kan det
räcka med intensifierad arbetsmarknadskontakt och viss justering av de subventioner
till arbetsgivarna som finns i dag. För många människor handlar det dock om att hitta
andra långvariga samhällsnyttiga insatser.
Samhall har länge fungerat som arbetsträning eller permanent sysselsättning för
personer med särskilda behov. Att hitta en motsvarande modell som möjliggör en
anställning där personens arbetsförmåga tas tillvara, vore en tänkbar väg för många
som i dag är i sysselsättningsfasen. Det är inte självklart att Arbetsförmedlingen i
framtiden ska vara den part som ansvarar för sysselsättningsfasen.
Ett alternativt sätt vore att bilda särskilda bemanningsföretag som hyr ut arbetskraft till
både privata företag, offentlig verksamhet och sociala företag. Inom ramen för
bemanningsföretagen kan de anställda kombinera arbete med utbildning och
arbetssökande. Ett sådant förslag redovisades redan på 90-talet i en offentlig
utredning om arbetsföretag (SOU 1995:2).
Sammantaget är det rimligt att utreda sysselsättningsfasen för att förbättra den på lång
sikt. I utredningen bör frågor som indelning i olika faser, huvudmannaskap och
programinnehåll finnas med.
För dem med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga har
arbetsmarknadsläget försämrats något. I krisen har denna grupp drabbats hårdare än
andra och det är därför angeläget att pröva fler vägar till jobb. Även förändringen i
sjukförsäkringen har gjort att fler personer än tidigare söker jobb.
Ett viktigt bidrag för att öka arbetsgivarnas vilja att anställa fler personer med
funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga är att förbättra de
ekonomiska incitamenten. Det är en ambition att höja den bidragsgrundande
lönekostnaden för ett lönebidrag, när de offentliga finanserna så tillåter. Gapet mellan
den bidragsgrundande lönekostnaden och det allmänna löneläget har blivit allt större
under åren. Andra lönesubventionerade program till andra målgrupper kan tränga
undan de program som riktas till personer med en funktionsnedsättning. Det är också
nödvändigt att långsiktigt pröva nivån på bidrag för handledning.

En höjning av lönetaket kan förväntas förbättra arbetsgivarnas benägenhet att anställa
funktionsnedsatta. Den högsta bidragsgrundande lönekostnaden är i dag 16 700
kronor. I dag ligger cirka 86 % av alla dessa anställningar över gränsen, vilket leder
till att arbetsgivaren inte kompenseras fullt ut för den anställdes nedsatta
arbetsförmåga.
I arbetet med att hjälpa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden behövs en
mångfald av åtgärder. En viktig aspekt är att ta vara på och utveckla det sociala
företagandet. Entreprenörer, organisationer och andra aktörer som drivs av att ta
människors förmåga tillvara är en stor tillgång i samhället. Vi bör därför ständigt pröva
hur villkoren för de sociala företagen kan förbättras.
3.5 Enklare för företag, bättre fungerande marknader och ökade investeringar
Höga skatter och omfattande regelbörda utgör ofta kärnan i kritiken mot Sverige från
företag och entreprenörer. Samtidigt anses Sverige vara effektivt och myndigheter har i
regel ett stort förtroende.
Regler kan å ena sidan upplevas som krångel och administrativa kostnader och å
andra sidan vara ett viktigt skydd för skatteintäkter, miljö, folkhälsa,
anställningstrygghet och andra värden. Nivån på regelbördan behöver ständigt
prövas i en avvägning mellan den börda det utgör för företag och den nytta den i
övrigt för med sig till samhället. Det finns fortfarande obalanser i denna avvägning,
där många regler skapar krångel och tränger undan jobb utan att den positiva nyttan
är särskilt stor. Vi är därför öppna för att intensifiera arbetet mot onödigt krångel.
Många viktiga åtgärder är redan vidtagna. Regeringens mål med att göra
regelförenklingar för företag har inneburit märkbara förändringar i företagens vardag.
Insatser har gjorts för att utforma regler, processer och förfaranden som är bättre
anpassade till företagens villkor och verklighet. Den största minskningen i procent av
företagens administrativa kostnader under perioden 2006-2010 skedde på
jordbruksområdet (- 41,7 procent), följt av energiområdet (- 39,8 procent) och
livsmedelsområdet (-36,5 procent). Den största minskningen i kronor står dock
livsmedelsområdet för med drygt 3 miljarder kronor och därefter
associationsrättsområdet med en minskning på drygt 2,5 miljarder kronor.
Som ett av fyra länder inom EU har Sverige inrättat ett Regelråd. Sedan 2009 har
rådet granskat förslag till nya och ändrade regler som kan få effekter för företagen.
Rådets granskning är en del i det arbete som utförs för att nå regeringens mål om en
sänkning av de administrativa kostnaderna och kommer att bidra till att göra det

enklare och billigare att driva företag. Konkreta åtgärder har också vidtagits, bland
annat har revisionsplikten för cirka 250 000 småföretag slopats, kravet på aktiekapital
har sänkts från 100 000 kronor till 50 000 kronor och reglerna för direktavskrivning
har förenklats. Vi vill gå vidare genom att pröva förutsättningarna för att kraftigt
förenkla villkoren för enskild firma. På så sätt skulle det bli lättare att starta företag, å
andra sidan skulle fler enskilda firmor behöva bli aktiebolag. Att fortsätta förbättra
Skatteverkets service till enskilda firmor som omvandlas till aktiebolag är en pusselbit i
förenklingsarbetet.
Företag beskriver ofta vänte- och handläggningstider liksom service och bemötande
från myndigheter och annan offentlig förvaltning som ett problem. Delar av dessa
problem bör kunna lösas genom ett medvetet arbete hos myndigheter, kommuner,
länsstyrelser med flera. Till exempel vill många företag ha en kontaktperson eller en
väg in. Vi välkomnar det pågående arbetet med att samordna uppgiftsinlämnandet
från företag till myndigheter.
Många företag, i synnerhet på landsbygden, upplever att miljölagstiftningen försvårar
för dem att växa och anställa. Sverige ska ha strikta regler för att minska påverkan på
miljön men de ska utformas så att de inte bidrar till onödigt krångel. Vi vill se över
behovet av att förenkla tillståndsprocesser, förändra miljöbalken och förhindra att olika
offentliga aktörer fattar olika beslut i samma ärende och genom långa
handläggningstider förhindrar eller fördyrar investeringsbeslut. Att olika myndigheter
överklagar varandras beslut försämrar företagsklimatet.
Förtroendet och tilliten till den svenska statsförvaltningen är viktig för vårt
företagsklimat, vår konkurrenskraft och vår förmåga att skapa välfärd. Förtroendet för
effektiva myndigheter med låg korruption är viktigt för företagsklimatet och bidrar till
att stärka Sveriges konkurrenskraft.
En viktig aspekt är rättssäkerheten. Det gäller inte minst i skattetvister där det är viktigt
med lika beskattning för lika konkurrens och där långa handläggningstider vid
skattemål hämmar och försvårar näringslivets utveckling. Ett samhällsliv och näringsliv
som blir allt mer komplext har tillsammans med ökad globalisering och
internationalisering lett till en ökad specialisering vid skattemål både i näringslivet och
hos Skatteverket. Denna specialisering avspeglar sig däremot inte hos våra domstolar.
Sverige skiljer sig här från en del andra länder runt omkring oss där flertalet har en
skatteprocess med mer eller mindre långt driven specialisering.
En ökad specialisering i skattemål leder till stärkt kompetens hos domstolen. Det medför

inte bara förutsättningar för ökad kvalitet i dömandet utan också effektivitetsvinster till
gagn för bättre villkor för företagande och näringsliv. Regeringen har tillsatt en
utredning för att se över möjligheten att specialisera domstolar. Skatteverket har också
tillförts mer resurser för att handläggningen av varje ärende ska gå snabbare. Vidare
bör vi eftersträva en ordning där tyngdpunkten i skatteprocessen ligger i
förvaltningsrätten (första instans) och inte i kammarrätten. Då kan tillströmningen av
mål till kammarrätten minska och de kan ägna sig åt verklig överprövning. Ju bättre
underlag från förvaltningsrätterna desto snabbare kan kammarrätterna döma samtidigt
som kvaliteten i skattedomarna kan öka.
3.5.1 Infrastruktur knyter samman arbetsmarknad och produktion i hela Sverige
Sverige har höjt nivån på infrastrukturinvesteringarna sedan 2006. Internationella och
nationella forskningsstudier visar att investeringar i transportinfrastrukturen har en
positiv inverkan på produktiviteten och därmed för på tillväxten i ekonomin. En
fungerande infrastruktur är en nödvändig förutsättning för att Sverige ska kunna
konkurrera i den globaliserade ekonomin. Att Sverige är glesbefolkat relativt många
länder kräver också mer infrastrukturinvesteringar per capita.
Ett historiskt stort infrastrukturarbete har inletts, med bland annat byggande av ny
stambana. Det görs också stora investeringar i kollektivtrafik och godstrafik. För såväl
svensk traditionell industri som framväxten av nya arbetsmarknadsregioner är de här
investeringarna nödvändiga. Inriktningen är att fortsätta investera i infrastruktur och
fullfölja de påbörjade planerna för att underlätta för såväl företag som för rörligheten
på arbetsmarknaden. Infrastruktursatsningarna var under tidigare regeringar för små
vilket påverkade tillväxtutsikterna negativt.
Utöver investeringar som underlättar för företag att vara verksamma i hela Sverige har
arbetsmarknadsregioner en särskilt viktig ställning när infrastrukturplaner görs.
Storleken på den lokala arbetsmarknaden är viktig för en regions konkurrensförmåga
och möjlighet att skapa tillväxt. En allt mer kunskapsintensiv arbetsmarknad kräver
högutbildad arbetskraft. Utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan lättare mötas
i en stor lokal arbetsmarknadsregion. En stor arbetsmarknad kan också ge större
utrymme för branscher som kräver stort kundunderlag eller som är väldigt
specialiserade. Dessutom är en stor arbetsmarknadsregion mindre känslig för
konjunktursvängningar. Därför vill vi fortsätta bygga samman arbetsmarknadsregioner
med bättre infrastruktur.
Stora internationella infrastrukturkorridorer som hamnar, flygplatser, järnvägslinjer och
vägar är ytterst viktiga för handeln. För Sverige kommer denna infrastruktur även
fortsatt vara viktig med tanke på vår exportorienterade ekonomi.

3.5.2 Bygg bostäder för jobb och studier
En bristfälligt fungerande bostadsmarknad försämrar rörligheten på arbetsmarknaden
och skapar problem för till exempel ungdomar som vill flytta hemifrån. Brist på framför
allt hyresrätter gör det svårare att flytta till jobb och studier. Hyresrätten är viktig för att
förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och för att säkra boendemöjligheter för alla.
Många människor har inte möjlighet eller lust att skuldsätta sig för att bo. Därför pågår
ett utredningsarbete för att särskilt stärka hyresrättens förutsättningar. Hyresrätten ska
vara en trygg boendeform med stabila villkor.
Sedan millennieskiftet har landets befolkning ökat med mer än en halv miljon, vilket
bidrar till ökad efterfrågan på bostäder. Det närmaste decenniet kommer över en
miljon ungdomar ut på arbets- och bostadsmarknaderna. Framför allt ökar efterfrågan
på bostäder i tillväxtområden, mest märkbart i storstadsregionerna. Till Stockholms län
flyttar nu 40 000 personer varje år netto. Det senaste decenniet har Sverige endast
byggt hälften så många bostäder som var och en av våra nordiska grannar, trots en
närmare dubbelt så stor befolkning.
Både OECD och EU-kommissionen kritiserar Sverige för att ha en dåligt fungerande
bostadsmarknad. Båda föreslår lättnader i regleringen av hyressättningen, åtgärder för
att stimulera konkurrensen inom byggsektorn samt att plan- och byggprocessen bör
förenklas.
Även om Sveriges bostadsmarknad fortfarande bedöms som en av de mer reglerade
har reformer genomförts. Alliansen har infört möjligheten till ägarlägenheter, en ny
plan- och bygglag för snabbare bygglov och avskaffat allmännyttans hyresnormerande
roll.
Det finns också ljuspunkter i bostadsbyggandet. Enligt Länsstyrelsen i Stockholm
planeras 143 000 nya bostäder byggas åren 2011-2020, vilket är högre än tidigare
men otillräckligt och en andel lär sannolikt försenas. OECD identifierar fortsatt
bostadsmarknaden som ett tillväxthinder för Sverige.
En metod att minska problemen på kortare sikt är att utnyttja det befintliga beståndet
bättre. Vi har därför genomfört reformer som underlättar andrahandsuthyrning, bland
annat genom en friare hyressättning på bostadsrätter som hyrs ut i andra hand. Andra
viktiga reformer på området som bör prövas är att tillåta ägarlägenheter även i
befintliga bestånd, inte bara i nybyggnation. Möjligheten att finansiera nybyggnation
av hyresrätter bör också stärkas genom att öka antalet år som presumtionshyra kan
tillämpas. Genom en sådan modell påverkas inga befintliga hyresgäster samtidigt som
det blir mer lönsamt att bygga nytt. När stora delar av ett hus livstidsvinst ska räknas in

på femton år kan hyrorna initialt bli för höga samtidigt som riskerna med att bygga
ökar, vilket kan minska produktionen totalt sett. De exakta formerna för hyressättningen
under de första åren bör prövas.
Tillgången på mark för bostäder är ytterligare en utmaning. Försäljning av mark,
utformning av detaljplaner, utbyggnad av infrastruktur och investeringar i
kommunikationer påverkar alla förutsättningarna för att bygga. Därtill kommer ofta
utdragna processer om planerad mark vilket medför stor osäkerhet och ekonomiska
risker för byggföretagen.
Det finns skäl att pröva förutsättningarna för en rad reformer för ökat byggande. Den
nya plan- och bygglagen innebär bland annat att alla som söker bygglov ska kunna få
besked inom tio veckor. Möjligheten att införa åtgärder när tidsgränserna överskrids
bör prövas. Den lokala tillämpningen av det nationella regelverket om byggtillstånd
inom kommunen behöver förbättras. Handläggningstiderna för byggtillstånd är i dag
varierande och alltför ofta för långa. Vi vill införa en garanti för snabbare
handläggning av bygglov som betyder att om den garanterade tiden för
handläggningen överskrids för det enskilda ärendet får den som ansökt halverad eller
helt nedsatt avgift för ansökan. Vi vill även se en ökad transparens vad gäller
variationer i handläggningstider för bygglov. Vidare skulle kommunernas planmonopol
i högre grad kunna ersättas av ett beslutsmonopol – därmed kan kommunerna
begränsa sig till att avgöra ärenden. Mängden kommunala särkrav bör begränsas,
bland annat fördyrar användandet av parkeringsnormer och subventioner byggandet.
Det är också angeläget att ytterligare effektivisera markanvisningen och snabba på
plan och byggprocesser.
De omfattande standardkrav som ställs vid nybyggnation måste prövas mot behovet av
att bygga fler bostäder. Bostäder i Sverige ska hålla god kvalitet. Många av dagens
krav gör det dock svårt att bygga billigare bostäder för till exempel unga. Vi vill därför
pröva att öppna marknaden för mer av byggande genom att se över olika normkrav.
Ett sätt att förenkla planeringsprocessen är att, i de fall detaljplan saknas, inte längre
kräva detaljplan så länge som det planerade bygget följer den befintliga bebyggelsen
till karaktär, form och täthet. Under förutsättning att översiktsplanen följs ska ett
förenklat planförfarande kunna inledas.
I dag inkluderar inte det förenklade bygglovsförfarandet förtätningar av bebyggelse. I
syfte att korta fler planprocesser föreslås att tillämpningen av det förenklade
planförfarandet ska breddas till att även innefatta förtätningar.
Länsstyrelsen har i uppgift att, i enlighet med plan- och bygglagen och miljöbalken

verka för och bevaka att riksintressena tillgodoses. Länsstyrelsen handlägger i dag
ärenden med överklagade beslut som har fattats med stöd av plan- och bygglagen.
Antalet överklagade ärenden som avser bygglov, marklov, rivningslov samt
förhandsbesked uppgår sammanlagt till flera tusen per år hos landets länsstyrelser. Att
få ett ärende handlagt och prövat i länsstyrelsen tar i dag, beroende på dess art,
omkring ett år. Länsstyrelsens beslut kan sedan överklagas till mark- och miljödomstolen
och därefter till mark- och miljööverdomstolen.
Merparten av dem som överklagar nöjer sig sällan med Länsstyrelsens beslut, utan
söker också en rättslig prövning i domstol. Genom att avveckla Länsstyrelsen som
prövande instans och i stället lägga den uppgiften hos mark- och miljödomstolarna
förkortas planprocesserna väsentligt, samtidigt som resurser frigörs hos Länsstyrelserna
för att utöva en förstärkt tillsynsverksamhet och rådgivning gentemot kommuner och
enskilda.
Konkurrensen på insatsvaror till byggprojekt är bristfällig. Vi vill pröva skärpta riktlinjer
för hur rabatter och bonusar får utformas i branschen. Skärpta regler i kombination
med tydligare uppdrag till Konkurrensverket kan ta ner kostnaderna för att bygga.
En rad skatter påverkar boendet. Samverkan mellan reavinst- och stämpelskatter
bromsar rörligheten men har samtidigt utgjort en viktig finansiering för andra
skattelättnader. Den samlade utformningen av skatter knutna till boende bör dock
prövas så att de i mindre grad motverkar rörlighet. I dag finns en skillnad i
fastighetsbeskattning mellan villor och hyresrätter. En utredning ser just nu över
beskattningsvillkoren för hyresrätten och vi välkomnar en inriktning där skatten på att
bygga och bo totalt sett sänks.
Det är vår bedömning att bostadsmarknaden är i fortsatt reformbehov för att kunna
möta efterfrågan på bostäder. Möjligheten att hitta en bostad är många gånger
avgörande för att kunna söka sig till jobb och utbildning.
3.5.3 Öppna för mer konkurrens
Den svenska ekonomin har under en lång tid haft en stark tillväxt, i genomsnitt med
2,5 procent per år 1993-2010 vilket är högre än både EU15, det vill säga länderna i
EU före 2004, och USA. Den allra starkaste tillväxtmotorn i vår ekonomi under denna
period har varit den internationella konkurrensutsatta sektorn, inte sällan tillverkningsoch
råvaruindustrin som utgör nära en tredjedel av den svenska ekonomin. Andra
sektorer i ekonomin, som mer lokala tjänster och den offentliga sektorn, har inte haft

lika stark tillväxt. Mer lokala tjänster, som byggsektorn, bo- och fastighetstjänster,
livsmedelssektorn, transportsektorn och energibranschen utgör omkring 40 procent av
den svenska ekonomin där produktivitetsutvecklingen under 2000-talet legat under en
procent per år.
Det är bekymmersamt att de lokala tjänstesektorerna i Sverige utvecklat sin
förädlingsförmåga i en påtagligt långsammare takt än de delar av vår ekonomi som är
internationellt konkurrensutsatta. Vill vi ytterligare förbättra förutsättningarna för en
långsiktigt god ekonomisk utveckling är det nödvändigt att se över hinder för ökad
tillväxt även i de delar av den svenska ekonomin som över tid utvecklats långsammare.
Tjänstebranschen är mer beroende än andra branscher av skatter förknippade med
löner och konsumtion. Tjänster är personalintensiva och är priset för högt kan
människor dessutom välja att utföra tjänsten själva.
Trots de av- och omregleringar som genomfördes under 1980- och 1990-talen kvarstår
i dag många regleringar och hinder för ett flertal branscher i den mer inhemska delen
av vår ekonomi. Dessa hämmar tillväxten och innebär att Sverige halkar efter i
internationell jämförelse.
Vi ska inte ha överregleringar i vår ekonomi, utan Sverige ska konkurrera med bra och
effektiva regleringar och med klok lagstiftning. Vi ska fortsatt pröva behovet av
nödvändiga om- och avregleringar med fokus på branscher i den mer inhemska delen
av vår ekonomi där konkurrensen och produktiviteten har goda möjligheter att öka.
Detta öppnar för ökad tillväxt i hela vår ekonomi.
Vi föreslår att en Konkurrenskommission upprättas med uppgiften att i samråd med
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer genomföra en systematisk genomgång av
branscher inom den lokala tjänstesektorn med syftet att förändra eller ta bort
tillväxthämmande regleringar. Speciellt bör de branscher som har haft en genomsnittlig
eller svagare tillväxt än motsvarande branscher i jämförbara länder genomlysas.
Genom att varje bransch identifierar vilka regler och normer som hindrar tillväxt kan
åtgärder vidtas för att stärka konkurrensen, höja produktiviteten och öka både
sysselsättning och reallöner i sektorerna.
Att öppna upp branscher för konkurrens och mångfald är många gånger en krävande
process. Ibland därför att det tar tid för marknaderna att börja fungera på ett bra sätt,
ibland därför att omregleringen visar sig bristfällig och i andra fall därför att
motståndet initialt är stort. Efter en tid brukar dock avregleringar leda till förbättringar
av både service, utbud och arbetstillfällen. Alliansregeringen har vidtagit flera
åtgärder för ökad konkurrens. Det är viktigt att följa upp de reformer som gjorts och

löpande åtgärda brister. Vi vill utveckla de nya marknaderna och ställa krav på
aktörerna samtidigt som vi fortsätter värna skärpt konkurrens på fler områden.

4. En välfärdspolitik för social rörlighet och sammanhållning
Den svenska modellens framgång ligger i att den under långa tider lyckats förena hög
tillväxt med hög grad av jämlikhet. Sverige ska fortsätta att vara ett samhälle som
håller ihop. Belöningar för ansträngningar ska samsas med trygghet och välfärd under
hela livet. Att ge alla människor goda förutsättningar i livet oavsett bakgrund är en
grundläggande uppgift för välfärdspolitiken. OECD-mätningar visar att Sverige
internationellt sett har relativt hög social rörlighet, med avseende på såväl inkomster
som studieresultat. Vår ambition är att Sverige ska tillhöra de länder som allra bäst
klarar av att utjämna möjligheter människor emellan.
En tydlig arbetslinje och fokus på kunskap i skolan är de viktigaste verktygen för att
skapa social rörlighet och främja en hög grad av sammanhållning. Förutsättningar och
möjligheter att få sin förmåga tillvaratagen är den bästa grunden för att känna
trygghet och gemenskap. Arbets- och kunskapslinjen är både välfärds- och
fördelningspolitik och avgörande för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.
Välfärden har flera uppgifter: Möjlighetsutjämning genom en likvärdig och
kunskapsfokuserad skola. Trygghet för barn och äldre genom en omsorg som säkrar
livskvalitet genom hela livet. Sjukvård av hög kvalitet som är tillgänglig för alla.
Inkomsttrygghet som dämpar effekterna av sjukdom, arbetslöshet eller andra olyckor
och som bygger broar tillbaka till egen försörjning.
Välfärden ska hålla hög kvalitet och komma var och en till del oavsett
betalningsförmåga. En välfärdspolitik som fokuserar på social rörlighet,
sammanhållning och kvalitet i välfärdstjänsterna minskar betydelsen av det sociala
arvet och dämpar effekterna av inkomstskillnader.
Ett välfärdssamhälle måste både utjämna möjligheter och kompensera för att utfallen
kan bli väldigt olika. Gemensamma försäkringslösningar bidrar till trygghet och
omställningsförmåga samtidigt som de motverkar utslagning och materiell knapphet.
Målet med fördelningspolitiken är att motverka att människor lever med låg materiell
standard. Fördelningspolitiken är också viktig för att skapa ett samhälle där fler
människor ska ha möjligheten att forma ett liv som man känner tillfredställelse med. Det
handlar också om att minska riskerna för ett negativt socialt arv, att barn inte ska ärva
sina föräldrars sociala problem med utanförskap och ohälsa.

Omfördelning via skatter och transfereringar bör dock göras med omsorg för att ge
alla människor möjlighet att, om möjligt, komma tillbaka till arbete. Det finns en
avvägning mellan riskerna att låsa in människor i utanförskap och låg effektivitet i
ekonomin å ena sidan och behovet av trygghet och fördelning å den andra. En
ansvarsfull politik måste göra vägval i välfärdspolitiken som säkrar både trygghet och
drivkrafter för att arbeta.
Stabiliteten i välfärden är en utmaning. Välfärdspolitiken är ett kontrakt mellan
generationer och behöver respekterade och pålitliga spelregler. Vi ser därför ett värde
i att vårda och utveckla genomförda reformer snarare än att göra stora förändringar i
systemen.
4.1 Alliansen bygger vidare på svensk välfärd
Alliansen har kontinuerligt arbetat för att välfärden ska utvecklas, moderniseras och
bättre kunna möta människors behov. Utgångspunkten för Alliansens reformer på
välfärdsområdet är att säkra en hög kvalitet och en god tillgänglighet utifrån ett
effektivt användande av de gemensamma resurserna. Alliansen har trots krisen ökat
resurserna till den svenska välfärden sedan 2006. Genom såväl statliga som
kommunala satsningar har välfärden successivt stärkts.
Kommuner och landsting satsade 2011 totalt över 100 miljarder mer på
välfärdsområdena jämfört med 2006. Störst procentuell ökning har skett inom
förskoleverksamhet och skolbarnomsorgen. Totalt sett har årliga nivån på statsbidragen
till kommunsektorn, såväl generella som specialdestinerade statsbidrag, under samma
period ökat med drygt 23 miljarder kronor, vilket även inkluderar tillfälliga stöd i
samband med finanskrisen.
Höga ambitioner för en gemensamt finansierad skola, sjukvård och omsorg är en
central del av välfärdspolitiken. Utmärkande för Sveriges välfärdssystem är också
breda, generella socialförsäkringar som traditionellt har kompletterats av
avtalsförsäkringar. Därav följer en ständigt aktuell debatt om samspelet mellan de
offentliga och kompletterande försäkringarna. I samma diskussion aktualiseras frågor
om taknivåer, grundskydd och ytterst vilken välfärdsmodell vi vill ha. Vår uppfattning
är att vi ska ha ett generellt skydd och att det ska bygga vidare på principerna om
krav på kvalifikation och omställning.
Alliansen har genomfört viktiga förändringar av sjukförsäkringen. Innan det nya
regelverket kom på plats tillhörde Sverige de länder med högst sjukfrånvaro och ett
ohälsotal som skiftade kraftigt över landet och som varierade med det lokala
arbetsmarknadsläget. Alliansen har lagt grund för en sjukförsäkring präglad av

ordning och reda samt genomfört omfattande satsningar på aktiva och tidiga
rehabiliteringsinsatser. Sjukfrånvaron har minskat och ligger på en genomsnittlig nivå
jämfört med de nordiska och de större västeuropeiska länderna. Antalet med
sjukersättning (förtidspension) har minskat med 175 000 personer jämfört med 2006.
Sjukförsäkringen har under senare år kommit att bli alltmer stabil även om antalet
sjukfall ökat något sedan 2010. Ökningen beror delvis på att de personer som lämnat
sjukförsäkringen på grund av att de nått maximal tid återvänder men det finns också
en ökning av andra sjukfall. Ökningen är inte alarmerande men visar att det finns ett
fortsatt behov av att vårda stabiliteten i sjukförsäkringen.
Vi ser inget behov av stora förändringar av sjukförsäkringen. Det nya mer stabila läget
ger möjligheter att blicka mot andra utmaningar i sjukförsäkringen såsom kvinnors
ohälsa, den ökande andelen med psykisk ohälsa, risken för att ohälsa går i arv och
problemen med att en del unga kan hamna i långvarigt utanförskap.
4.1.1 Rättigheter och skyldigheter
Rättigheter och skyldigheter måste hänga ihop. Arbete, självständighet och egna
inkomster är den grundläggande välfärdspolitiken. För ett omfattande välfärdssystem
som den svenska är finansieringen alltid en huvudutmaning. Hög sysselsättning och
livskraftiga och framgångsrika företag är en förutsättning för välfärdens finansiering.
En ambitiös välfärdspolitik förutsätter att de flesta arbetar och bidrar till systemet.
Bidrag bör vara utformade så att de i så liten utsträckning som möjligt försvagar
incitamenten att arbeta. De bidragsförstärkningar Alliansen genomfört har varit riktade
till de ekonomiskt mest utsatta grupperna och även syftat till att minimera
marginaleffekterna. Exempelvis genom höjningen av flerbarnstillägget 2010,
bostadsbidraget 2012 och bostadstillägget för pensionärer 2012 och 2013 har vi
försökt stärka ekonomiskt utsatta grupper utan att förta drivkrafter för arbete.

delvis hade slutat att fungera som en omställningsförsäkring och i stället blivit en väg ut
från arbetsmarknaden in i förtidspensionering eller långvarigt utanförskap.
4.1.2 Förmåga att möta demografiska förändringar
Pensionsöverenskommelsen har blivit en annan viktig del för att säkra stabiliteten i
svensk välfärd. Det svenska pensionssystemet får internationellt beröm på goda
grunder, men vi kan inte slå oss till ro. Bara sedan reformen genomfördes har
medellivslängden för män ökat med två år. Om vi inte börjar jobba längre när vi lever
längre riskerar vi att urholka pensionerna.
Den ökande medellivslängden beskrivs ofta som ett problem trots att det är något
positivt. Tack vare medicinska och välfärdspolitiska framsteg kan vi räkna med längre
och friskare liv. Spädbarnsdödligheten är i stort sett utrotad och antalet 100-åringar
ökar konstant. Denna utveckling kan inte annat än välkomnas, men innebär förstås
demografiska utmaningar som måste mötas med politiska förändringar.
På 150 år har medellivslängden ökat från strax under 50 år 1861 till omkring 80 år i
dag. Statistiska Centralbyrån (SCB) gör varje år en befolkningsprognos för hela landet
och beräknar att 2060 förväntas kvinnorna i snitt leva 86,9 år och männen 84,7 år.
Med oförändrade arbets- och pensionsvanor kommer detta innebär att färre kommer
att försörja allt fler samtidigt som efterfrågan på främst sjukvård kommer att öka. Det
finns ingen enkel lösning på detta framtidsscenario men totala antalet arbetade timmar
i samhället måste öka för att levnadsstandarden och välfärdskvaliteten ska kunna
bevaras eller utvecklas. Människor behöver stöd för att kunna förlänga yrkeslivet.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 aviserat att vi kommer att förändra
beräkningen av försörjningsstöd så att endast en del av arbetsinkomsten påverkar
bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd, för att stimulera till arbete. Här finns
dock fler utmaningar och reformbehov, exempelvis marginaleffekterna i
bostadsbidraget.

4.1.3 Ordning och reda i välfärden
Att människor känner tillit till varandra, till institutioner och till att gemensamma
tillgångar används rättvist är en viktig byggsten i ett fungerande samhälle. Hög grad
av tillit i ett samhälle är ett viktigt verktyg för effektivitet och ett skydd mot korruption
och fusk. En rapport från 2011 visar hur svenska folkets förtroende för välfärdens
tjänster har ökat mellan åren 2002 och 2010, i synnerhet förtroendet för
utbildningssystemet, sjukvården och barnomsorgen. Under samma period har andelen
som tror att många fuskar och överutnyttjar bidrag minskat rejält. Även om Sverige
alltid legat högt i internationella jämförelser av tillit är detta värdefulla resultat som
visar att utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll.

Det är ansvarslöst och kortsiktigt att bortse från de fallgropar och potentiella problem
som finns vid utformning av bidragssystemen. Tyvärr präglade detta politiken fram till
2006 och en av Alliansens viktigaste uppgifter har därför varit att återupprätta
arbetslinjen i de olika trygghetssystemen. Inte minst gällde det sjukförsäkringen som

Alliansen har vidtagit flera åtgärder för att stärka tilliten till välfärden. Möjligheterna
för tillsyn och ansvarsutkrävande ökar genom till exempel Skolinspektionen och den
nya Inspektionen för vård och omsorg. I sjukvården har köer kortats och bland annat
Socialstyrelsen och SKL arbetar aktivt med öppna jämförelser. Alliansen har vidtagit

flera åtgärder för att förhindra aggressiv skatteplanering bland välfärdsbolag.
Välfärdspolitik handlar förvisso om pengar, teknik och nivåer, men det bottnar i ett
samspel mellan rättigheter och skyldigheter. I dag upplever fler än någon gång
tidigare att välfärdspolitiken klarar sina viktigaste uppgifter att stötta människor i
svårigheter. Det finns ett mycket brett stöd för idén om en gemensamt finansierad
välfärd. Vårt politiska uppdrag är stärka kvalitet, tillgänglighet och effektivitet,
samtidigt som vi slår vakt om en arbetslinje som långsiktigt säkrar finansieringen.
4.1.4 Stärkt effektivitet i offentlig sektor
Med omkring 1 000 miljarder i konsumtions- och investeringsutgifter utgör den
offentliga sektorn en väsentlig del av den svenska ekonomin. Sverige har i dag bland
Europas starkaste offentliga finanser, och i många internationella jämförelser framstår
den svenska offentliga sektorn i god dager med hög kvalitet och effektivitet.
Samtidigt rymmer den offentliga sektorn många olika verksamheter med olika resultat
och där delar av sektorerna har stora möjligheter till produktivitetsförbättringar både
vad gäller kvalitet och kostnadseffektivitet. Varje skattekrona kan ge mer välfärd, mer
kunskap, mer trygghet och en effektivare förvaltning om den används på ett bra och
effektivt sätt. Produktivitetsökningar är viktigt för goda arbetsvillkor och möjlighet till en
rimlig löneutveckling också i den offentliga sektorn.
Flera verksamheter har visat att det är möjligt att lyfta resultaten väsentligt och det är
viktigt att alla delar av den offentliga sektorn får möjligheter och förutsättningar att
göra detsamma. Storleken på den offentliga sektorn i Sverige gör det ännu viktigare
att den fungerar på ett effektivt sätt och bidrar positivt till produktivitetstillväxten.
Med ökad transparens runt verksamhetens resultat och kvalitet kan förbättringstrycket
öka väsentligt i den offentliga sektorn. Även om vissa kvalitetsjämförelser utförs i dag
så är transparensen delvis bristande kring hur väl olika kommuner, landsting och
myndigheter utför sina olika verksamheter.
Vi vill se fler och skärpta öppna jämförelser som beskriver utvecklingen vad gäller
resultat och kvalitet hos enskilda myndigheter, kommuner och landsting. I det arbetet
ska staten ta ett större ansvar för att öppna jämförelser genomförs och offentliggörs.
Offentliga publiceringar av högkvalitativa och överskådliga jämförelser ökar
transparensen kring den offentliga sektorns resultat och kvalitet. Årliga eller
återkommande nationella jämförelser ger mer av ”best practice” i offentlig sektor.
För att säkra trovärdighet i genomförande och samordning av fler och skärpta öppna

jämförelser av offentligt driven verksamhet bör Riksrevisionen få ett utvidgat uppdrag.
Med detta blir kommuner och landsting uppgiftsskyldiga till Riksrevisionen som får
uppgiften att utveckla nationella jämförelser i syfte att utveckla verksamheter och
förbättra resultaten i delar av den offentliga sektorn.
Kommuner och landsting svarar i dag för de flesta av våra viktiga välfärdstjänster och
utgör tillsammans en av Sveriges största arbetsgivare där antalet anställda har ökat
kontinuerligt. Uppdraget för den kommunala förvaltningen har också fått en högre
grad av komplexitet mot bakgrund av fler privatiseringar, att de kommunala bolagen
har blivit fler och att verksamheter i större utsträckning läggs ut på entreprenad.
Mot bakgrund av samhällsutvecklingen är det angeläget att ställa höga och skärpta
krav på kompetens, professionalism och transparens samt att utgå ifrån internationellt
vedertagna standards också i den kommunala revisionen.
Särskilt utmärkande för kommuners revision är traditionen med kommunala
lekmannarevisorer, som länge har kritiserats för att medföra brister i rollfördelningen
mellan politik och förvaltning. Dagens lekmannarevisor tar sitt uppdrag på allvar och
gör ett gott jobb för kommunens bästa. Likväl kan systemet förbättras genom att
förtroendevalda lekmannarevisorer ersätts med yrkesrevisorer.
Den kommunala revisionen organiseras i särskilda och från förvaltning och nämnder
fristående revisionsenheter. Vid själva revisionsprocessen bör inte politiskt inflytande
eller övervägande vara styrande, det försvårar snarare ansvarsprövningen och riskerar
att tilliten till revisionen minskar. Den kommunala revisionen bör i stället rapportera
direkt till fullmäktige där den politiska debatten och ansvarsutkrävandet ska ske. Med
detta åstadkoms en mer professionaliserad kommunal revision som bygger på
principen om god revisionssed och där revisorernas oberoende säkerställs.
Till uppdraget för den mer professionaliserade och oberoende kommunala revisionen
bör, vid sidan av den finansiella revisionen, också utvecklas en effektivitetsrevision. Det
är ett viktigt sätt att säkra att varje skattekrona ger god verksamhet i vård, skola och
omsorg.
Vid sidan av transparens, revision och prestationsuppföljning av olika slag är
mångfald en avgörande faktor för effektivitet och utveckling. Skandaler och övervinster
hos företag i välfärdssektorn har gett upphov till en viktig debatt. Regeringen har också
vidtagit flera åtgärder. Bland annat har skattereglerna skärpts, tillsynen ökat och en
rad utredningar ser över kravställandet på välfärdens alla aktörer.
Med en åldrande befolkning och höjda krav på kvaliteten i de offentliga tjänsterna bör

konkurrens tillåtas i syfte att förbättra verksamheterna. Tyvärr har diskussionen om vinst
helt överskuggat den centrala diskussionen om kvalitet, tillgänglighet och resultat. Vår
uppfattning är att vi behöver mer av mångfald för att kunna säkra en trygg och pålitlig
välfärd som kommer alla till del.
4.2 Stärkt arbetslinje för att motverka utanförskap
Vi ser inget behov av stora förändringar i trygghetssystemen. Att fortsätta med reformer
för att motverka att ungdomar och utrikes födda fastnar i långvarigt utanförskap är
dock angeläget. De människor som hamnar långvarigt utanför arbetsmarknaden
riskerar försämrad hälsa, kriminalitet och annan negativ påverkan. Att bygga fler
broar från de olika välfärdssystemen in på arbetsmarknaden är angeläget. Likaså är
det viktigt att förhindra att människor med arbetsförmåga hamnar i långvarig offentlig
försörjning.
Det finns fortsatta reformbehov för att undanröja fattigdomsfällor som vissa grupper
riskerar att hamna i. Ofta är drivkrafterna av att gå från bidrag till arbete svaga.
Försörjningsstödet i sin nuvarande konstruktion minskar krona för krona när
arbetsinkomsten ökar och marginaleffekten för biståndstagare blir därmed 100
procent.
4.2.1 Stärk arbetslinjen i försörjningsstödet
Ökningen av andelen hushåll som får ekonomiskt bistånd under merparten av året har
ökat över tid. En överrepresenterad grupp bland hushåll med långvarigt beroende är
utrikes födda, som utgör mer än hälften av gruppen. Bland hushåll som uppbär
försörjningsstöd kortare perioder är unga och ensamstående överrepresenterade. Det
vanligaste försörjningshindret är arbetslöshet och uppges av närmare 40 procent av
mottagarna.
Det främsta skälet till att kommunerna tar aktiv del i det arbetsmarknadspolitiska
arbetet är att arbetslösheten är kostsam för kommunerna. Många kommuner har funnit
att de statliga utbildnings- och sysselsättningsåtgärderna inte ger tillräcklig effekt. För
arbetslösa som uppbär försörjningsstöd är Arbetsförmedlingens insatser i praktiken
begränsade. Kommunen har också ett ansvar enligt Socialtjänstlagen att främja den
enskildes rätt till arbete. Långtidsarbetslösa, ungdomar, nyanlända flyktingar och
invandrare samt försörjningsstödstagare är de vanligaste målgrupperna för den
kommunala arbetsmarknadspolitiken. Av en enkätundersökning som SKL genomförde
år 2009 framgick att det finns kommunala arbetsmarknadsenheter i ungefär 85
procent av kommunerna. De kommunala arbetsmarknadsenheterna har ingen enhetlig
utformning, utan är organiserad utifrån de lokala förutsättningarna. Graden av
samarbete med Arbetsförmedlingen varierar mellan kommunerna. En rad olika

modeller för samverkan har tagits fram runt om i landet de senaste åren. Ett exempel
är de så kallade Jobbtorgen som finns i Stockholm där även privata aktörer deltar.
Kunskapen om effekterna av de arbetsmarknadspolitiska insatserna är låg men enstaka
studier tyder på att den statliga arbetsmarknadspolitiken fungerar bättre än den
kommunala, i alla fall vad gäller ungdomar. Man kan också förvänta sig att
kommunerna agerar utifrån egna lokala intressen, snarare än utifrån de intressen som
landet som helhet har. Kommuner kan exempelvis förväntas verka för att behålla en så
stor befolkning som möjligt, medan en effektiv arbetsmarknad på nationell nivå
innebär att personer även flyttar till andra orter för att ta lediga jobb.
Som tidigare nämnts pågår ett arbete på regeringskansliet för att stärka arbetslinjen i
försörjningsstödet, bland annat genom ökad kontroll och avräkning av
försörjningsstödet vid arbetsinkomster. För att ytterligare stärka arbetslinjen bör samma
regler som gäller i den statliga arbetsmarknadspolitiken ifråga om sökradien för
arbetslösa gälla även i den kommunala arbetsmarknadspolitiken. Detta förutsätter att
annat samarbete över kommungränserna jämfört med idag. Rätten att begränsa sitt
sökområde geografiskt och yrkesmässigt togs bort 2007 inom den statliga
arbetsmarknadspolitiken för att förkorta arbetslöshetsperioderna. Om den sökande inte
har några hinder, som är godtagbara enligt reglerna för arbetslöshetsförsäkringen,
måste man vara beredd att söka lämpligt arbete inom andra yrkesområden över hela
arbetsmarknaden. Det kan innebära att man måste veckopendla eller flytta. Detta
gäller från första dagen med arbetslöshetsersättning. I regelverket finns dock utrymme
för skälig hänsyn till den sökandes förutsättningar för arbetet och andra personliga
förhållanden.
4.2.2 Minska antalet unga förtidspensionärer
Aktivitetsersättningen infördes den 1 januari 2003 och ersatte då sjukbidrag/
förtidspension. Förmånen kan beviljas ungdomar mellan 19 och 30 år som har
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom (under minst ett år). Rätt till
aktivitetsersättning har också den person som på grund av funktionsnedsättning inte
har avslutat sin utbildning på grundskolenivå eller gymnasial nivå från 19 års ålder.
Någon prövning av arbetsförmågan görs inte i dessa fall. Aktivitetsersättning på grund
av förlängd skolgång beviljas alltid som hel förmån.
Antalet unga under 30 år som beviljats aktivitetsersättning/förtidspension har ökat
kraftigt sedan mitten av 1990-talet. I början av 1990-talet nybeviljades ca 2 000
ersättningar per år. Från och med 2009 har nivån stabiliserats på drygt 6 000 per år.
Antalet ersättningar som beviljas för förlängd skolgång har ökat. Antalet ersättningar
som beviljats på grund av arbetsoförmåga har däremot minskat under de senaste

åren. I december 1998 uppgick antalet unga förtidspensionärer till 16 000. I
december 2010 hade närmare 27 000 aktivitetsersättning.

Att motverka könsorättvisor på arbetsmarknaden är viktigt och det är angeläget att
utifrån den nya kunskapen gå fram med förslag.

Med start år 2013 sjösätter regeringen insatser för att öka chanserna för unga med
aktivitetsersättning att få jobb eller utbilda sig. Bland annat får gruppen utökade
möjligheter att ha ersättningen vilande under arbete eller studier, och
Arbetsförmedlingen tillförs resurser för att bygga ut det särskilda introduktions- och
uppföljningsstödet (SIUS) vilket bedöms ha betydelse inte minst för unga med
aktivitetsersättning. Regeringen satsar under de kommande åren även på ”Supported
employment”, en dokumenterat bra metod för att hjälpa ungdomar med
funktionsnedsättningar att hitta och behålla ett arbete på den öppna
arbetsmarknaden.”

4.3. Ökad hjälp och tillgänglighet för de mest utsatta
I Sverige är uppfattningen att alla ska ha samma chans i livet mycket stark. Det
synsättet utmanas på ett oroväckande sätt av trender i sjukfrånvaron, där det visar sig
finnas risk att ärva sina föräldrars sjukskrivningsmönster.

För att bryta utvecklingen med allt fler unga förtidspensionärer behöver dock fler
insatser genomföras. Flera utredningar har pekat på att aktivitetsersättning för förlängd
skolgång har blivit en inkörsport till aktivitetsersättning på grund av arbetsoförmåga,
och på sikt även permanent sjukersättning. Utöver de redan beslutade reformerna finns
anledning av se över möjligheten att ungdomar med behov av förlängd skoltid får
någon form av ersättning från studiestödssystemet i stället för aktivitetsersättning.
4.2.3 Öka kunskapen om skillnader mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro
Kvinnor och män är sjukfrånvarande i ungefär samma utsträckning fram till och med
att de får sitt första barn. Två år efter första barnets födelse är kvinnornas sjukfrånvaro
i genomsnitt ungefär dubbelt så hög som männens. Denna skillnad består sedan i
drygt femton år visar en studie gjord av Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 2011.
Kvinnors relativt höga sjukfrånvaro får konsekvenser, både samhällsekonomiskt och ur
ett jämställdhetsperspektiv. Vi vill öka kunskaperna kring orsakerna för att så långt som
möjligt förbättra jämställdheten och minska kvinnors sjukfrånvaro. Regeringen har
nyligen initierat flera projekt med syfte att belysa problemet ur flera aspekter. Dels har
regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att beskriva situationen för de kvinnor
som är sjukfrånvarande i högre utsträckning än andra förstagångsföräldrar med
hänsyn till bland annat diagnos och yrke. Dels har Karolinska institutet fått i uppdrag
att genomföra en studie av sjuklighet och sjukfrånvaro till följd av barnafödande ur ett
rent medicinskt perspektiv. Bland annat kommer tvillingstudier att genomföras.
Regeringen har också bett forskare studera kvinnors sjukfrånvaro ur ett genus- och
jämställdhetsperspektiv.

En utredning har undersökt ärftlighet i sjukfrånvaro och resultatet redovisades i en
rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 2012. Den visar ett samband
mellan föräldrars och barns sjukfrånvaro. Det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar
bland barnen är större ju mer sjukfrånvarande föräldern är. Som vuxna tenderar
barnen dessutom att välja en partner med liknande sjukfrånvaro.
Regeringen har gett ISF i uppdrag att undersöka närmare vad som kan ha betydelse
för ärftlighet i sjukfrånvaro.
4.3.1 Förenkla välfärdssystemen för ökad trygghet
En bidragande faktor till upplevd trygghet är att man kan bilda sig en uppfattning om
vilka skydd man har, till exempel i försäkringar eller pensionsavtal. Behovet av
enkelhet bör därför lyftas högt upp på agendan. Snåriga regler, informationsmaterial
och oklar rollfördelning mellan olika myndigheter bör därför motverkas.
Pensionsmyndigheten har arbetat under en längre tid med regelförenklingar, varav en
del mynnat ut i reformförslag. Likaså har Försäkringskassan under våren lämnat förslag
till regelförenkling. Vi ser mycket positivt på en fortsatt utveckling av regelförenklingar i
transfererings- och bidragssystemen som riktas till medborgarna.
4.3.2 Psykisk ohälsa
Trots att försörjning, boende och livskvalitet har blivit dramatiskt bättre i Sverige under
de senaste femtio åren samtidigt som vi har blivit bättre på att bota fysiska sjukdomar,
ökar förekomsten av psykisk ohälsa. En fjärdedel av alla svenskar lär ha nedsatt
psykiskt välbefinnande och i den särskilt utsatta gruppen ungdomar har psykiska
problem fördubblats sedan 1990-talet. Psykiatriska diagnoser var också drivande i
den kraftiga ökningen av sjukskrivningar för femton år sedan.
Den ökade öppenheten i samhället kring psykiska sjukdomar har lett till att fler blir
diagnostiserade. Men det finns indikationer på att förekomsten av psykisk ohälsa
verkligen är större i dag än tidigare. Många har till exempel spekulerat huruvida
genombrottet för kunskapsekonomin och effektiviseringen av arbetsmarknaden har
bidragit till denna utveckling. Psykisk ohälsa har stora mänskliga och ekonomiska

konsekvenser för samhället. Att förebygga psykiska tillstånd av exempelvis oro, ångest
och depression är viktigt. Där är arbetslinjen en av flera vitala stöttepelare, eftersom
sambandet mellan välbefinnande och arbete är klart. Det är i arbetslöshet och
utanförskap som ensamhet och psykisk ohälsa börjar gro.
4.4 Vårda uthållighet och långsiktighet i pensionssystemet
Det är snart femton år sedan Sverige införde ett autonomt, avgiftsbestämt
ålderspensionssystem. Syftet var att skapa ett pensionssystem som var mer följsamt mot
den samhällsekonomiska och demografiska utvecklingen och där sambandet mellan
avgift och förmån – det vill säga kopplingen mellan mer arbete och högre pension –
var starkare för den enskilde. Systemet är unikt i sitt slag och har fått stor internationell
uppmärksamhet.
Om pensionsreformen var omfattande, genomgripande och ett stort steg framåt, står vi
nu inför att förbättra och vårda reformen. Det handlar således inte om att frångå
principerna utan om att förstärka arbetslinjen och öka effektiviteten i systemet.
För att uppnå ett längre arbetsliv för äldre bör ett paket av insatser som förstärker
varandra genomföras. Det handlar om förbättrade incitament till arbete för äldre
arbetskraft och inte minst ett förlängt arbetsliv genom höjda åldersgränser i
ålderspensionssystemet och kringliggande transfererings- och bidragssystem. Det
handlar också om förstärkta insatser för arbetsmiljön, utökade krav och möjligheter för
äldre arbetskraft att upprätthålla och förstärka sin kompentens under hela arbetslivet.
Paketet bör också innehålla vägen framåt i hur åldersdiskrimineringen av äldre kan
minskas och hur arbetsmarknadens parter kan uppmuntras att förbättra
tjänstepensionsavtalen att bidra till ett längre arbetsliv. I Pensionsgruppen har
aktiviteten ökat sedan 2010 och gruppen har initierat utredningar och analyser kring
ett antal viktiga förändringar i pensionssystemet i denna riktning. Utöver
pensionsåldersutredningen pågår det även analyser och beräkningar för att ökad
stabilitet i pensionssystemet samt analys av hur premiepensionssystemet kan förbättras.
4.4.1 Förbättrad förvaltning av AP-fonderna
AP-fondernas struktur och placeringsregler kan komma att behöva ses över. En
förbättrad struktur skulle bidra till lägre administrationskostnader, en effektivare och
mer specialiserad förvaltning och därmed högre avkastning. Placeringsreglerna kan
också behöva moderniseras. AP-fonden och Pensionsmyndigheten behöver i högre
utsträckning ha en gemensam målbild avseende AP-fondens placeringar som optimerar
avkastningen för pensionssystemet.
4.4.2 Förbättrat premiepensionssystem

Ett problem som uppmärksammats är svårigheterna att överblicka det stora antalet
fonder som finns. I dag finns det nästan 800 alternativ att välja på för spararna. Ett
annat faktum är det bristande intresset för att göra aktiva val. Skillnaden i avkastning
kan också bli stor mellan personer som arbetat lika länge och sparat lika mycket
pengar beroende på vilka val de gjort, större än vad som kan uppfattas som legitimt.
Pensionsgruppen har därför fattat beslut om en omfattande översyn av
premiepensionssystemet. Översynen ska presenteras våren 2013. Vi bör överväga att
se över konstruktionen av premiepensionssystemet i riktningen att antalet val begränsas
och även pröva om annat ska kunna ingå.
4.4.3 Förbättrad pensionsinformation
Än i dag saknas komplett information om alla pensionsbesparingarna samlade på ett
ställe. Pensionssystemet bygger på att medborgarna tar ansvar för sin pension och sin
livsinkomst. Då måste det vara tydligt vad effekterna blir av olika vägval, exempelvis
att gå ner på deltid eller börja pensionsspara. Ambitionen är att alla parter ska
komma överens på frivillig väg för att inom snar framtid slutföra det långsiktiga arbetet
att samla pensionsinformationen på ett ställe: minpension.se. Dessutom bör
arbetsgivaren vid löneutbetalningar redogöra för hur mycket pengar som avsatts till
pension.
4.4.4 Fortsatta skattelättnader för pensionärer
Vid årsskiftet sänkte Alliansregeringen för fjärde gången skatten på pension, denna
gång med 500-700 kronor per år. Sammanlagt har skatten på pension sänkts med
nästan 14 miljarder kronor. År 2009 infördes det förhöjda grundavdraget för de som
vid årets ingång fyllt 65 år. Skatten sänktes då bara för personer med låga inkomster.
2010 och 2011 utvidgades det förhöjda grundavdraget för äldre, och i dessa steg
sänktes skatten för samtliga över 65 som betalade inkomstskatt. Även i den senaste
skattesänkningen sänktes skatten över samtliga inkomstintervall. Sedan 2006 har
Sveriges pensionärer fått en skattelättnad på mellan cirka 500 och 800 kronor per
månad.
Även bostadstillägget för pensionärer har höjts med 340 kronor i månaden för alla
som är berättigade till tillägget. Tidigare har regeringen också höjt den maximala
bidragsgrundande bostadskostnaden samt den skäliga levnadsnivån vid beräkning av
särskilt bostadstillägg. Samtliga dessa reformer har särskilt gynnat pensionärer med
svag ekonomi. För att stimulera äldre att fortsätta arbeta har viktningen sänkts av
arbetsinkomst från 80 till 50 procent vilket innebär att man kan tjäna mer och ändå få
behålla en del av bostadstillägget. Behovet av ytterligare förstärkningar av
bostadstillägget får prövas framöver.

5. Finansiell stabilitet och långsiktigt hållbara offentliga finanser
Långsiktigt hållbara offentliga finanser är en förutsättning för hög tillväxt och framväxt
av nya jobb. Viljan att anställa och investera i Sverige bygger på att människor och
företag känner förtroende för den ekonomiska politiken. Ordning och reda i ekonomin
är en förutsättning för att nå full sysselsättning och för att finansiera välfärden. Med ett
högt förtroende för den ekonomiska politiken kommer också möjligheten för finans- och
penningpolitiken att samverka för att motverka och mildra effekten av kriser.

fungerat väl. Regeringen får också beröm för att kostnaden för hanteringen av banker
i kris varit lägre än i många andra länder.
Tack vare en ansvarsfull krishantering kan Sverige fortsätta att möta krisens effekter
och genomföra reformer för tillväxt och jobb samtidigt som säkerhetsmarginaler
upprätthålls. Den svenska ekonomins motståndskraft förklaras främst av fyra faktorer:

Det finanspolitiska ramverket är centralt i vår ekonomiska politik och lägger grunden
för sunda offentliga finanser. Vi värnar institutioner, beslutsprocesser och regelverk som
bidrar till stabilitet och uthållighet. Överskottsmålet på en procent över
konjunkturcykeln är viktigt för att säkra ordning och reda i ekonomin, värna
säkerhetsmarginaler samt för att upprätthålla en hög trovärdighet för den ekonomiska
politiken.

Svensk finanspolitik har varit reforminriktad och tillhört de mest expansiva
Alliansregeringens reformer har skapat större motståndskraft i ekonomin. Åtgärder så
som jobbskatteavdraget, reformer av socialförsäkringssystemen och förändringar av
arbetsmarknadspolitiken har bidragit till att bland annat arbetskraftsdeltagandet
upprätthållits under krisen. Införandet av ROT och RUT har också dämpat krisens
effekter och bidragit till att svensk ekonomi fungerar bättre då arbetstillfällen har
skapats inom tjänstesektorn.

Som en liten öppen ekonomi med stor finansiell sektor och egen valuta är Sverige
ständigt exponerat för risker. Att värna finansiell stabilitet är därför en central politisk
utmaning. Brister i det finansiella systemet kan få allvarliga konsekvenser för
framväxten av jobb och välfärdens finansiering. Tydliga regleringar av banker och
andra finansiella aktörer är en förutsättning för en motståndskraftig svensk ekonomi.

Såväl strukturreformer som rena stimulansåtgärder har genomförts i syfte att dämpa
krisens effekter. Sverige tillhör de länder som har stimulerat ekonomin mest i EU.
Bland annat skattelättnader för pensionärer, tillskott till kommunerna och landstingen
samt förstärkningar i bostadstilläggen har värnat välfärdens kärna, motverkat
inkomstskillnader och stimulerat ekonomin.

Effektiva regleringar är också viktiga för att mildra effekterna av att informationsgapet
mellan säljare och kund är stort. Detta skiljer finansmarknaden från många andra
marknader. Genom att värna konsumentens ställning ökar tryggheten för hushållen
samtidigt som stabilitet värnas. Ett starkt konsumentskydd på finansmarknaden är
därför viktigt. Banker och finansiella institutioner ska vara såväl en trygg motpart som
en investering med låg risk. Banker ska inte heller bidra till överdrivet risktagande,
vare sig för enskilda personer eller för ekonomin som helhet.

Förtroendet för den ekonomiska politiken har upprätthållits
Det ekonomiska ramverk som vuxit fram under 1990-talet och början av 2000-talet
har gjort svensk ekonomisk politik trovärdig. I och med att finanspolitiken
upprätthåller långsiktigt hållbara offentliga finanser finns den trovärdighet som behövs
för att penningpolitikens stabiliserande roll ska kunna verka stimulerande på
ekonomin.

Den svenska krishanteringen
Finans- och skuldkrisen har pågått under fem år med kraftiga skadeverkningar i den
internationella ekonomin till följd. En liten, öppen ekonomi som den svenska är kraftigt
beroende av omvärlden och det går inte att stänga den ekonomiska krisens effekter
ute. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik och en aktiv krishantering har Sverige
klarat sig relativt väl. Samtidigt har sysselsättningen ökat med 200 000 personer,
sysselsättningsgraden ökat i nästan alla åldersgrupper och arbetskraftsutbudet ökat
med 6,2 procent.
IMF, OECD och EU-kommissionen konstaterar att regeringens stabiliseringspolitik
tillsammans med en rörlig växelkurs och Riksbankens lättnad av penningpolitiken har

Den ansvarsfulla finanspolitik som Alliansen förde under de ekonomiskt starka åren
2006 och 2007 bidrog till att krisen har kunnat mötas aktivt. Regeringen stod också
emot förslagen om dyra ingrepp i ekonomin – bland annat förstatligades inte
förlusttyngda företag. Därmed skapades säkerhetsmarginaler och ett
manöverutrymme, vilket i sin tur har bidragit till att skapa trovärdighet för
finanspolitiken.
Tack vare förtroendet för den ekonomiska politiken har penningpolitiken och
finanspolitiken kunnat samverka. Riksbanken har kunnat sänka räntan och
tillhandahålla likviditet samtidigt som finanspolitiken har kunnat stimulera ekonomin
genom automatiska stabilisatorer, tidigareläggande av strukturellt viktiga reformer
samt tillfälliga satsningar på bland annat kommuner och utbildning. Trots att detta är

en inriktning som har stöd i grundläggande läroböcker för hur kriser ska hanteras har
den sällan kunnat omsättas i praktiken. Under 1990-talskrisen tvingades staten i stället
till omfattande nedskärningar i välfärden samtidigt som Riksbanken höjde räntan till
500 procent.

krishanteringen samtidigt som ramverket, arbetsmarknadsstrukturerna och
penningpolitiken fortsätter att utvecklas för att möta behovet av säkerhetsmarginaler,
finansiell stabilitet och uthållighet samt stigande sysselsättning. Inte minst återstår
viktigt arbete för att minska Sveriges utsatthet till följd av den stora finansiella sektorn.

Hanteringen av banker under finanskrisen har fungerat väl
Sverige har en stor banksektor i förhållande till BNP och för att hantera störningarna
från den internationella marknaden, återställa det finansiella systemets funktion och
upprätthålla kreditgivningen vidtog regeringen i ett tidigt skede av krisen en rad
viktiga åtgärder. Sverige fick därmed snabbt ett regelverk på plats som säkrade en
effektiv hantering av krisen på finansmarknaden.

5.1 Stabila offentliga finanser förutsätter ansvar för de offentliga utgifterna
Det finanspolitiska ramverket spelar en central roll i säkerställandet av en ansvarsfull
ekonomisk politik och skapar förutsättningar för jobb, tillväxt och välfärd. Det svenska
ramverket innehåller följande delar:

Inriktningen syftar till att det finansiella systemet inte ska fallera samtidigt som
skattebetalarnas pengar värnas och inte används till att rädda bankägarnas
tillgångar. Ett statligt ingripande på finansmarknadsområdet ska motiveras utifrån
riskerna i det finansiella systemet och de problem som det kan medföra för hela
ekonomin. Skattebetalarnas intresse står i centrum genom ett säkerställande om att
statens långsiktiga kostnader ska hållas låga och att statens insatser under den akuta
krisen så långt som möjligt kan återvinnas.
För att minska riskerna för så kallad moral hazard utformades åtgärderna så att det
främst är ägarna och andra som skjutit till riskkapital i de finansiella institutionerna
som bär eventuella förluster. Staten ska inte ta över dåliga tillgångar utan att också
överta ägandet, och därmed kunna få del av en eventuell värdestegring i institutet.
Regleringarna, tillsynen och kraven på säkerhetsmarginaler i banker och andra
finansiella företag har succesivt skärpts genom nationella och internationella åtgärder.
Bland annat kommer storbankerna att ställas inför högre krav på kapitaltäckning samt
högre riskvikter på bolån, vilket upprätthåller förtroendet för det finansiella systemet
och servicen till den reala ekonomin.
Den svenska modellen fungerar väl
Svenska företag är konkurrenskraftiga och deras förmåga att etablera sig på nya
marknader världen över har gett viss stabilitet genom riskspridning. Samtidigt har
parterna på arbetsmarknaden agerat ansvarfullt och bidragit till att färre behövde
lämna arbetsmarknaden under den värsta turbulensen. Vidare har svensk
konkurrenskraft säkrats genom en ansvarsfull lönebildning. Utmaningarna är dock
fortsatt stora för att möta den ökande konkurrensen på en allt mer globaliserad
marknad samtidigt som trösklarna är fortsatt höga för grupper med svag förankring
på arbetsmarknaden......
För framtiden är det viktigt att institutionalisera flera av lärdomarna från

• Ett överskottsmål för den offentliga sektorn som anger att det konsoliderade
finansiella sparandet i genomsnitt ska uppgå till 1 procent av BNP över
konjunkturcykeln.
• Fleråriga utgiftstak för staten som omfattar statens utgifter med undantag för
statsskuldräntorna och med tillägg för utgifterna i ålderspensionssystemet.
• Ett lagreglerat balanskrav för kommunerna. Enligt kommunallagen ska
kommunerna varje år ha en budget i balans. En kommun som uppvisar
underskott har tre år på sig att reglera underskottet. Från den 1 januari 2013
har kommunerna möjligheten att under goda år lägga medel i
resultatutjämningsreserver och sedan använda medlen för att täcka underskott
som uppstår i en lågkonjunktur. För kommunens verksamhet ska alltid anges mål
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
• Den statliga budgetprocessen som infördes i slutet av 1990-talet. I
budgetprocessen ställs olika utgifter mot varandra och utgiftsökningar prövas
utifrån ett på förhand fastställt totalt ekonomiskt utrymme som ges av utgiftstaket.
En stram budgetprocess möjliggör välavvägda beslut gällande inriktning och
omfattning för de offentliga utgifterna.
Ramverket har tjänat svensk ekonomi väl. Före 1997, när ramverket började tillämpas,
var den genomsnittliga budgetavvikelsen ungefär 600 miljoner kronor i ökade utgifter
från det att budgeten presenterades till dess att den beslutades av riksdagen. Efter att
ramverket infördes sjönk denna avvikelse till nära noll. Detta är ett tydligt exempel på
ramverkets betydelse för ett ansvarsfullt användande av de gemensamma resurserna.
En ansvarsfull ekonomisk politik tillsammans med en självständig riksbank med ett
tydligt inflationsmål skapar således förutsägbarhet, förtroende och stabilitet i
ekonomin.
Det finanspolitiska ramverket, och den ansvarsfulla tillämpningen av detsamma, vilar
på en bred samsyn för säkra stabila förutsättningar över tid. Vi är, inom ramen för en
bred uppgörelse, beredda att se över hur vi kan fortsätta stärka det finansiella

ramverket för att stänga eventuella luckor i regelverket som kan hota stabiliteten.
Exempelvis gäller detta möjligheterna till utgiftsdrivande initiativ utanför ordinarie
budgetprocess.
Efterlevnaden av det finanspolitiska ramverket bör kontinuerligt följas upp för att
säkerställa att ordning och reda i de offentliga finanserna upprätthålls. Utvärderingen
av måluppfyllelsen för det finansiella ramverket bör bygga på en samlad bedömning
av det ekonomiska läget och kan inte underordnas enskilda indikatorer. En rent
mekanisk analys av måluppfyllelse och avvikelser riskerar att leda den ekonomiska
politiken fel och utmana hållbarheten i de offentliga finanserna.
5.1.1 Överskottsmålet ligger fast
Överskottsmålet är ett väletablerat verktyg för att uppnå stabilitet i de offentliga
finanserna. Erfarenheterna från den ekonomiska och finansiella krisen visar att
överskottsmålet spelat en viktig roll i att skapa den stabilitet som är nödvändig för att
de finanspolitiska åtgärderna ska få effekt. Flera motiv har angetts till nuvarande
överskottsmål. Dessa är att det ska bidra till (i) långsiktigt hållbara offentliga finanser,
(ii) en jämn fördelning av resurser mellan generationerna, (iii) ekonomisk effektivitet,
samt (iv) tillräckliga marginaler så att stora underskott kan undvikas i lågkonjunkturer
även vid en relativt kraftfull stimulanspolitik.
Överskottsmålet har, under tider av stor internationell oro och en global skuldkris,
bidragit till ett högt förtroende för de offentliga finanserna. Vikten av goda
säkerhetsmarginaler i tider av internationell turbulens är det starkaste argumentet för att
stå fast vid överskottsmålet. Inte minst för ett litet, exportberoende land som Sverige,
med egen valuta, konjunkturkänsliga finanser och relativt liten obligationsmarknad. Ett
bibehållet mål tillsammans med Sveriges relativt låga statsskuld bidrar till ett högt
förtroende på den internationella marknaden.
Erfarenheten visar tydligt att stora underskott som uppstår i samband med kraftiga
konjunkturavmattningar kan leda till ett radikalt minskat förtroende för finanspolitiken.
Det kan i sin tur bidra till försämrad kreditvärdighet, ökande riskpremier och därmed
höjda upplåningskostnader för den offentliga sektorn. En försämrad trovärdighet för
finanspolitiken i en lågkonjunktur, som bidrar till att hushållen ökar sitt sparande, kan
också leda till att stabiliseringspolitiska åtgärder blir mindre verkningsfulla. Höga
riskpremier kan, i extremfall, också leda till ökad risk för en negativ skulddynamik, det
vill säga att skulden som andel av BNP växer snabbare än de primära underskotten.
Detta gäller särskilt om skuldnivån i utgångsläget är hög.
En sådan utveckling av de offentliga finanserna skulle göra att fokus i finanspolitiken

måste flyttas från åtgärder som bidrar till högre tillväxt och välfärd till skuldsanering.
Det visar inte minst utvecklingen i Sverige under 1990-talskrisen och nuvarande
skuldkris i flera europeiska länder. Ett mer beständigt mål för det offentliga sparandet
som inte sätts för lågt kan minska risken för stora underskott och stigande
kreditkostnader vid konjunkturnedgångar och kan ses som ett offentligt
”försiktighetssparande”.
5.1.2 Den nationella budget- och beskattningsmakten ska värnas
För att upprätthålla en ansvarsfull hantering av de offentliga finanserna är det självklart
att värna den nationella budget- och beskattningsmakten inom ramen för den
Europeiska Unionen. Det bör vara upp till varje medlemsstat, i synnerhet dem som står
utanför eurosamarbetet, att själva bestämma över de nationella finanserna.
Möjligheten att, utifrån våra behov, göra välavvägda anpassningar av de offentliga
finanserna för att genomföra reformer som stärker konkurrenskraften och öppna upp
fler vägar för full sysselsättning är central.
5.2 Värna stabiliteten på finansmarknaden
Den finansiella ekonomin har inget eget värde utan ska bidra till hög funktionalitet och
effektivitet i den reala ekonomin. Företag och hushåll behöver ha tillgång till väl
fungerande finansiella marknader som kännetecknas av stabilitet. Genom att göra det
möjligt för hushåll och företag att spara inför framtida utgifter och att låna till
investeringar fungerar det finansiella systemet som smörjmedel för hela ekonomin.
Uppstår störningar drabbas också hela ekonomin.
De senaste årens finans- och skuldkris är ett smärtsamt exempel på hur en kris på de
finansiella marknaderna slår igenom till den reala ekonomin med snabbt växande
statskulder, arbetslöshet och nedskärningar i välfärd som följd. Sverige, som är en
liten, öppen ekonomi, är extra utsatt när det stormar på de internationella
marknaderna. Den svenska finansmarknaden är särskilt sårbar av två skäl. För det
första är banksystemet i hög grad marknadsfinansierat. Svenska banker är i stor
utsträckning beroende av upplåning på marknaden, ofta i utländska valutor, i motsats
till finansiering genom i första hand kunders inlåning. För det andra har de svenska
bankerna hög exponering mot utlandet då de är mycket aktiva på de internationella
marknaderna med verksamhet i flera olika länder. Sammantaget medför dessa två
faktorer att vår ekonomi är sårbar för internationella störningar och riskerna för en
snabb negativ utveckling finns alltid. Vi behöver därför ha en särskilt hög beredskap
och skapa ordentliga skyddsvallar med väl tilltagna marginaler för att i längden kunna
undvika stora kostnader som skulle drabba statsfinanserna, arbetsmarknaden samt
välfärden.

5.2.1 Åtgärder för ökad motståndskraft i det finansiella systemet
Fortsatt höga krav på bankernas stabilitet och vidareutveckling av dagens regleringar
är motiverat för att kunna säkerställa robusta skyddsvallar mot ekonomisk oro. Strikta
regleringar upprätthålls i slutändan av en effektiv tillsyn som klarar att slå ner på osunt
risktagande. Regeringen har därför kraftigt ökat anslagen till Finansinspektionen för att
säkerställa en tillsyn som svarar upp mot behovet av effektiva regleringar.
Genom att höja kravet på de svenska systemviktiga bankernas kapitaltäckning till
högre nivåer bygger vi skyddsvallar inför oroliga tider. Att Sverige fortsatt har rätten
att höja kapitaltäckningskraven, i förhållande till våra behov, är nödvändigt för att
säkerställa den framtida finansiella stabiliteten.
De institut som bidrar till risker för den finansiella stabiliteten ska också stå för
riskkostnaden. Insättningsgarantin och stabilitetsfonden bör finansieras med medel som
aktörerna själva avsätter och därmed inte belasta de löpande offentliga utgifterna.
Stabilitetsfonden bör även bli större. På så sätt skapas en viss distans mellan
statsbudgeten och centrala krisåtgärder vilket ökar robustheten i systemet samtidigt
som manöverutrymmet blir större.
I slutändan handlar värnandet av finansiell stabilitet om att motverka stora fluktuationer
i ekonomin. Människors försörjning och tillgång till en kvalitativ skola, vård och
omsorg är beroende av att det finansiella systemet är stabilt. Allmänintresset tjänar på
strama och tydliga regleringar när det gäller den finansiella sektorn. Svenska
skattebetalares pengar måste värnas och politiken bör syfta till att öka bankernas
ansvarstagande.
5.2.2 Hushållens skuldnivå tas på allvar
De svenska hushållen har i dag en relativt hög skuldsättning vilket har lyfts fram som en
makroekonomisk risk av externa bedömare så som IMF och EU-kommissionen.
Regeringen arbetar aktivt med att förbättra bolånemarknadens funktionssätt genom
lagstiftning och frivilliga överenskommelser. Det handlar bland annat om bolånetak,
högre kapitaltäckningskrav för bankerna samt Bankföreningens rekommendation om
amorteringskrav. Efter införandet av dessa åtgärder har belåningsgraderna minskat för
första gången på tio år och andelen hushåll med nya lån över 85 procent av
tillgångens värde har halverats sedan 2009.
Vi vill också värna och stärka en sund amorteringskultur bland banker och låntagare.
Att amortera är en bra sparform och om bankerna övertalar sina kunder att i stället
köpa dyra sparprodukter riskerar det att vara bankernas vinstmarginaler, inte
kundernas behov, som hamnar i fokus. Det bästa sättet att värna en sund

amorteringskultur är att stärka bolånekundernas ställning mot bankerna. Regeringen
har gett Finansinspektionen i uppdrag att pröva förutsättningarna för att ställa krav på
bankerna att de ska ge god vägledning kring värdet av att amortera utifrån den
enskilda kundens behov.
Ytterligare åtgärder för att minska hushållens utsatthet på finansmarknaden kan komma
att övervägas. Samtidigt som frågan om hushållens skuldsättning följs noga bör
åtgärder för att minska trösklarna in på bostadsmarknaden för främst unga beaktas.
5.3 Stärkt skydd för konsumenter
De tjänster som banker och andra finansinstitut levererar till sina kunder är centrala för
människors privatekonomi. Detta ställer stora krav på bankernas ansvarstagande för
att upprätthålla människors förtroende och säkra en god ekonomisk grund för
människor att stå på. Finansmarknaden bör kännetecknas av en tydlig konsumentmakt
och goda möjligheter att göra informerade val.
5.3.1 En ansvarsfull tillgång till krediter och lån
Tillgången på krediter och lån är viktigt för att ge möjligheter till investeringar och
större inköp samt kunna hantera oväntade kostnadsökningar. I grunden är en
mångfald av långivare och lån ingen nackdel men all kreditgivning bör kännetecknas
av en hög grad av ansvarstagande.
Det finns många exempel på hur människor har kommit i kläm och fått ekonomiska
problem, efter att ha tagit oacceptabelt dyra krediter eller köpt sparprodukter med
höga avgifter. Det handlar inte minst om företag som säljer dyra krediter via telefon
eller internet och som utnyttjar människors ibland utsatta situation. Även relativt små
lån kan leda till skuldfällor som orsakar enskilda människor stora problem då
betalningsanmärkningar bland annat leder till svårigheter att teckna avtal och skaffa
bostad.
Det finns sedan tidigare ett krav på att den effektiva räntan för lån måste redovisas.
Trots detta väljer många att ta oförmånliga lån i situationer av ekonomisk utsatthet.
Såväl kreditprövningen som information om kostnaden för lånet är i dag bristfällig och
det kan vara svårt att som konsument få överblick över vad för lån man tecknar. Mer
behöver göras för att bekämpa ocker, speciellt när det gäller snabba smålån. En viktig
åtgärd är att alla kreditgivare läggs under Finansinspektionens tillsyn. Detta skulle även
medföra att möjligheterna att utfärda åtgärder förbättras.
5.3.2 Stärkta möjligheter till välinformerade och aktiva konsumenter
Spelplanen mellan försäljare och kund på den finansiella marknaden är ojämn.

Kunderna hamnar ofta i underläge vad gäller makt och kunskap. På en marknad där
kunderna ofta kan befinna sig i ett utsatt läge är det viktigt att arbeta för att stärka
konsumentens ställning. Vår politik bör sträva efter att ge bankkunderna möjligheter till
att vara mer aktiva och välinformerade konsumenter. Finansinspektionen har även ett
viktigt utbildningsuppdrag för att öka kunskapen om det finansiella systemet.
För att stärka konsumenterna och öka rörligheten har regeringen sedan tidigare
aviserat en översyn av de så kallade ränteskillnadsersättningarna i syfte att skapa en
bättre modell än den som möter bankkunderna i dag. Att byta bank ska vara så enkelt
och billigt som möjligt. Vidare har regeringen gett i uppdrag till Finansinspektionen att
öka öppenheten kring bankernas räntesättning för att förbättra kundernas
förhandlingsläge gentemot bankerna. Vi vill se fler steg i denna riktning.
Det är viktigt att försäljare av finansiella produkter tydligt redovisar de konsekvenser
köp medför. Det behövs också en ökad medvetenhet kring att kunden möter just en
försäljare och inte en opartisk rådgivare. Skillnaden mellan rådgivning och försäljning
bör tydliggöras. Det skulle bli lättare för kunden att välja en sparprodukt om dagens
provisionsdrivna försäljning av sparprodukter får ett tydligt alternativ i oberoende
rådgivning.
Det pågår i dag ett arbete på EU-nivå med att förtydliga riskerna i olika sparprodukter.
Det är ett viktigt arbete och vi vill arbeta aktivt för en tydligare och mer enhetlig
riskklassificering av sparprodukter. Bankerna bör arbeta mer aktivt med att tydligt
redovisa de totala kostnaderna för de tjänster kunderna köper av banken.
Särskilt äldre personers situation på finansmarknaden behöver ses över.
Teknikutvecklingen och branschens förändring kan skapa särskilda problem för äldre.
Till exempel behöver möjligheten för företag att sälja finansiella tjänster genom avtal
per telefon begränsas. Vidare upplever många äldre en besvärlig situation då
samhället i allt snabbare takt blir kontantlöst med krav på tillgång till dator med
internet för att lösa enkla bankärenden. Vi behöver vidta åtgärder för att bankerna inte
ska strunta i de äldre exempelvis genom att bankerna måste erbjuda en viss typ av
miniminivå för banktjänster. Vi värnar en väl fungerande kontanthantering som ger
möjlighet för allt ifrån småsparare till företag att enkelt använda och hantera kontanter.
Nya Moderaterna söker tillsammans med Alliansen väljarnas förtroende för att säkra
förutsättningarna för tillväxt och konkurrenskraft i ett krävande ekonomiskt läge.
Sverige behöver fler jobb i nya och växande företag. Med fler steg mot full
sysselsättning och med mer kunskap i skolan kan vi bekämpa utanförskapet och säkra
finansieringen av hög kvalitet i välfärden.

DN 24 mars 2013:

“Och vad sysslar du med då?”
“ Jobb- och utvecklingsgarantin som infördes 2007 skulle få långtidsarbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden. Men hur gick det för
människorna bakom siffrorna i statistiken? Vi har träffat Charlotta, Arvid och Bengt som berättar om skam, maktlöshet och
känslan av att vara inlåst i den så kallade sysselsättningsfasen,
fas 3. “
“E n man från Flen ringer till Sveriges Radios ”Karlavagnen”. Hans
ord får programledaren att tappa målföret. Han är arbetslös och be-finner sig i fas 3, i regeringens ”jobb- och utvecklingsgaranti”. Men
särskilt utvecklande är inte det han gör. Han står ensam i en av kommunens lokaler. Han har 38 stolar i rummet. Han målar dem. När de
torkat målar han dem igen. Ena veckan vita. Nästa vecka gula.
Han är helt förstörd.
– Det känns som att de vill att man ska dö, säger Charlotta, som också
befinner sig i fas 3, sedan ett halvår tillbaka.
Hon heter inte Charlotta och vill inte uppge sitt riktiga namn eftersom
hon är rädd. Rädslan gäller framför allt människors reaktioner på
hennes sjukdom, det vill säga utbrändhet och depression. Hon kallar
människors reaktioner för ”brutala”, särskilt föreställningen om att
sjuka människor fuskar. 40-åriga Charlotta bor i Göteborg och blev
sjukskriven den 1 januari 2006. Hon hade då varit fast anställd i fem år
och hon var den sortens anställd som tar på sig väldigt mycket jobb,
som inte drar sig för att arbeta över, inte tar ut semester och aldrig
någonsin är sjuk. Arbetsgivaren bantade hela tiden antalet anställda, så
högarna med jobb växte för varje år.

– I efterhand kan jag se hur det kröp på mig, att jag gick upp i varv. Jag
blev piggare och piggare, tappade helt förmågan att ta vara på mina
egna intressen, tog bara på mig mer och mer jobb. Jag gick på som ett
expresståg.
Så en dag klappade hon ihop. Då kom den stora tröttheten.
– Det var som att bli påkörd av ett tåg och ett flygplan på samma gång.
Jag låg på marken och kunde inte sköta någonting. Jag blev som ett
kolli; låg i sängen i två år, duschade inte, sminkade mig inte. Jag har
stora minnesluckor från de åren, minns nästan ingenting, säger Charlotta.
Hon fick sjukpenning i ett år, sedan kallades hon in till Försäkringskassan och fick tidsbestämd sjukskrivning i ytterligare två år.
– Det rådde ingen som helst tvekan om att jag var sjuk, säger Charlotta.
Vilan gjorde till sist skillnad. Sakta men säkert började hon känna sig
allt friskare.
Så plötsligt, i början av 2010, kom ett meddelande om att Charlottas
tidsbestämda sjukersättning skulle upphöra. Hon kallades in på ett
överlämningsmöte på Försäkringskassan där hon fick veta att hon
skulle till Arbetsförmedlingen.
– Jag berättade för dem att jag var sjuk och att jag inte orkade. Då
svarade de att det inte längre gick att få sjukersättning om jag inte hade
cancer i sista stadiet, berättar Charlotta.
Hon orkade inte protestera och kom in till Arbetsförmedlingen. Fas 1 –
det vill säga då man ska hitta en strategi för den arbetslöse och fas 2,
då man ska få utbildning och arbetsträning, befann hon sig aldrig i.

– När jag föreslog att jag kunde gå en utbildning i webbkunskap
skrattade förmedlaren och sade: ”Vet du inte att det kostar pengar?”

man anser att företag som ger en person från fas 3 uppgifter gör en
insats, socialt.

Charlotta hamnade i stället direkt i fas 3, det vill säga i den sista
åtgärden: ”sysselsättningsfasen”.

Charlotta har fått tillbaka sina gamla utmattningssymtom men vågar
inte göra en sjukutredning eftersom det innebär att hon samtidigt
skrivs ut från Arbetsförmedlingen. Skulle utredningen ge avslag, och
Charlotta får nej till sjukpenning, har hon åkt ut ur Arbetsförmedlingens aktivitetsstöd och måste leva på försörjningsstöd.

Nu sitter hon i en lokal med 25 andra som är långtidsarbetslösa eller
sjuka. De flesta är kvinnor i 50–60-årsåldern med ungefär samma status som Charlotta, det vill säga utbrända, deprimerade eller utslitna.
Andra har psykiska handikapp som Asperger, adhd, några är missbrukare. De arkiverar bilder för en egenföretagare. Stämningen är tryckt
och de flesta gör sina uppgifter utan att prata.
– Det är först när man blir ensam med människor som man förstår hur
sjukt det är. De känner sig kränkta och skrämda till tystnad, säger
Charlotta.
En person som ville lära sig mer om datasystemet fick höra att företagaren inte kunde lära fas 3-personerna något, då skulle uppgifterna
bli för avancerade – alla måste klara dem, och vissa var för sjuka för
att ta till sig kunskapen.
– Jag har aldrig hört talas om något så galet i hela mitt liv. Man ska
utföra påhittade uppgifter på heltid – i flera år. Jag frågade ”Hur ser du
på ditt sociala uppdrag?” med tanke på hur många sjuka människor
som finns där. Hon svarade: ”Vadå? Jag är egenföretagare, jag arbetar
med bilder.”
Att sysselsättas i fas 3 på heltid innebär 36–40 timmar i veckan. Det
gör alltså vissa personer med ersättningar motsvarande existensminimum, 3 700 kronor i månaden. Eftersom de inte ska utnyttjas som
gratis arbetskraft får uppgifterna inte vara ”riktiga jobb”.
De som tar emot personer från fas 3 får betalt för det. En ersättning på
omkring 5 000 kronor per månad och fas 3-person utgår – eftersom

Så hur kommer det sig att en person som Charlotta plötsligt hamnar
utanför sjukförsäkringssystemet?
Under 00-talet ökade antalet sjukskrivna och nådde en högstanivå
2003, med nästan 300 000 personer. Det blev det politiska incitamentet
för alliansen att göra om sjukförsäkringen då de bildade regering tre år
senare.
De två stora förändringarna som alliansen har genomfört sedan 2007
är dels jobb- och utvecklingsgarantin, dels åtgärden att ”sanera ohälsan”, alltså minska på antalet sjukskrivna. Det innebär framför allt att
det har blivit svårt att vara sjukskriven en längre tid. Tidigare sjukförklarade människor rubricerades som arbetslösa och fick vandra från
Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen.
Den 1 juli 2007 började jobb- och utvecklingsgarantin att gälla. Hit
kommer den som förbrukat sina 300 a-kassedagar. Jobb- och utvecklingsgarantin delas upp i tre faser. I fas 1 ska den arbetslöse kartläggas,
därefter vara i arbetsliknande förhållanden i fas 2, för att sedan hamna
i den så kallade sysselsättningsfasen, fas 3. Tidigare sjukskrivna som
inte längre får sjukpenning kommer snabbare till fas 3 – de kan slussas
in dit redan efter tre månader.
Dessutom tillkom en rehabiliteringskedja med olika tidpunkter för när
Försäkringskassan skulle bedöma de fasta tidsgränserna. 2010

påbörjades det som kallats ”den stora utförsäkringen”, det vill säga att
sjukskrivna människor skulle slussas över från Försäkringskassan.
Holger Hammar, programspecialist på Arbetsförmedlingen, minns att
det gick fort:
– Det var ett överlämningsmöte med Försäkringskassan, sedan kom de
sjukskrivna till oss. Vår generaldirektör var noga med att se till att de
skulle få ett bra bemötande då de kom. Många upplevde också att de
bemöttes positivt, men det fanns de som var för sjuka. Försäkringskassan visste att de skulle komma tillbaka till dem efter tre månader.
Han har svårt att svara på varför de personer som man visste var sjuka
flyttades över till Arbetsförmedlingen.
– Det får du fråga lagstiftaren om. I början var det väldigt hårt, man
kunde säga till sängliggande patienter att de skulle till Arbetsförmedlingen.
I och med förändringen upphandlades mycket rehabtjänster, Arbetsförmedlingen försökte fånga upp och rehabilitera där det fanns möjlighet.
Den medicinska kompetensen som arbetsförmedlarna saknade gjorde
att de fick prata mycket med personalen på Försäkringskassan. Men
många av dem som sjukskrivits hade psykiska problem.
– Jag vet att man gick ut med suicidrisken som fanns, och de personerna var man extremt försiktig med. Ingen sade ”du tror att du är sjuk,
men du är frisk”. Vi var medvetna om att de utsatta kunde må fruktansvärt dåligt, de såg sin ekonomi och tillvaro hotad och trodde att de
måste börja jobba i morgon dag. Vi arbetade med att få bort attityden
av att misstänkliggöra personer, bemötandet var jätteviktigt, säger
Holger Hammar.
E n av dem som ändå drabbades hårt av ambitionen att minska på
antalet sjukskrivna var Arvid, 23 år och egenföretagare från Uppsala.

För fyra år sedan råkade han ut för en bilolycka som gav honom en
skada i en av diskarna i ryggen. Arvid är glad att han överlevde
smällen, men han fick svåra skador och gick på rehab i över ett halvår
för att klara smärtan.
Men han ville inte bli heltidssjukskriven utan arbetade 25 procent.
– Jag tycker att det är fruktansvärt att vara hemma, så jag har hela
tiden jobbat deltid trots min skada, säger Arvid.
När han hade varit sjukskriven i över 600 dagar kom plötsligt ett brev
om att hans handläggare på Försäkringskassan bytts ut. En dag ringde
den nya handläggaren och sa att Arvid skulle bli av med sin sjukpenning.
– Jag hade ingen koll på regler då, och jag förstod inte alls varför. Min
situation var densamma. Jag fick heller ingen rimlig förklaring. Hon sa
att jag visst kunde jobba heltid inom ett normalt arbete, att jag inte ens
behövde särskild anpassning, säger Arvid.
Han tyckte att det var mycket underligt eftersom handläggaren varken
träffat honom eller talat med hans läkare.
– Utan medicinsk utbildning kunde hon plötsligt avgöra att jag inte var
sjuk.
Arvid bad om ett möte med handläggaren, men då berättade hon att
allt redan beslutats. När han bad om att få komplettera med läkarintyg
fick han även avslag på det. I och med beslutet betraktades han inte
längre som deltidssjukskriven utan deltidsarbetslös.
Arbetsförmedlingens arbetsterapeuter och sjukgymnaster utredde
honom och kom fram till att hans arbetsförmåga inte var större än 25
procent.
– Då påstår min handläggare att detta bara gällde för perioden då de
undersökte mig, att jag just då var sämre, vilket inte alls stämde, men

de frågade varken mig eller min läkare om vår åsikt. Och de betalade
fortfarande inte ut någon sjukpenning.

Nu har han accepterat skadan på ett annat sätt. Men han vill absolut
inte känna sig som en bidragstagare, en belastning för samhället.

Arvid har i stället fått leva på aktivitetsersättning för unga med handikapp – det vill säga 3 000 kronor i månaden. Han har ständigt ont i
ryggen, men smärtan bli värre om han gör något som provocerar den.
Tack vare hjälpmedlen han fått kan han vara på jobbet utan att belasta
alltför mycket.

– Det är skamfyllt, helt enkelt, att jag inte klarar av att jobba så att jag
kan försörja mig själv.

Men arbetar han hårt mår han sämre och det kan hålla i sig i flera
dagar.
Fram till olyckan hade Arvid inte haft särskilt mycket med myndigheter att göra.
– Det har gått bra för mig i livet tills det här hände. Jag har aldrig haft
problem med någonting, hade väldigt bra betyg i skolan, aldrig haft
svårt att skaffa arbete. Därför var och är det en jättekonstig situation
för mig – att bli beroende av samhället. Det har varit svårt att acceptera, ingen vidare boost för självförtroendet.
Han tycker att regeringens reform av sjukpenningen var en god tanke
från början – men att den har slagit åt fel håll.
– Att människor som är svårt sjuka ska tvingas ut på arbetsmarknaden,
och dessutom bli förnekade eller misstänkliggjorda i sin sjukdom är
fruktansvärt.
Det värsta är kanske att skammen alstrar sig själv, att redan svaga
personer börjar skämmas för att de är sjuka. Så kan Arvid själv känna.
– Att jag vill vara anonym och inte gå ut med namn och bild hänger
ihop med min självbild. Jag var så ung när jag fick skadan och ville
inte acceptera den alls först, jag ville vara som jag var förut. Lyckad
och stark.

Arvid berättar om när han ringde till en högre chef på Försäkringskassan. Chefen förklarade för honom att han inte var ”Försäkringskassans problem” längre utan tillhörde ”Arbetsförmedlingen rehab”.
– Så här i efterhand är det skrattretande – hur kan man säga så till en
20-åring? Att han är ett problem?
Arbetsförmedlingens uppdrag var att rehabilitera människor in i
arbete, och det var en utmaning eftersom många av dem som led av
psykiska problem – som till exempel utbrändhet – hade fått dem på
arbetsplatser.
Britt Ringström är leg psykolog och specialist inom arbetslivets psykologi. Hon säger att bland det viktigaste för en arbetstagare är att känna
att man är en del av en helhet och att man bidrar med sin insats. Uppgifter som inte är meningsfulla ger alltså inte särskilt bra förutsättningar för att må bra.
– Det är bra för en person att ha ett sammanhang, en aktivitet att gå
till, och det skulle jag anta är utgångspunkten för fas 3. Däremot
behöver du ha ett system där du som arbetslös upplever att du blir
stöttad, säger Britt Ringström.
Det finns gott om arbetspsykologisk kunskap om vad en medarbetare
behöver för att känna sig tillfredsställd och utvecklas. Bland annat
handlar det om att öka känslan av egenkontroll och möjlighet att
påverka. Ett effektivt och moget ledarskap är också betydelsefullt.
– Det får inte heller finnas en otydlighet, ett frågetecken kring vad du
gör där. Ska man må bra på en arbetsplats är det viktigt att man bemöts

på ett bra sätt, att man känner sig behövd, har ett tydligt ansvarsområde, tydliga befogenheter och får ingå i en grupp som fungerar. Och
det blir extra viktigt om du varit sjukskriven eller långtidsarbetslös,
eftersom det ofta innebär att du gjort en lång resa och kan vara ganska
skör.
Sammanhanget och omgivningens reaktioner betyder mer än vi tror,
påpekar Britt Ringström: ”Vi blir den vi är genom andra människor.”
– Är du fast i fas 3 är du beroende av myndigheten. Då är det extremt
viktigt att myndigheten behandlar dig med respekt. Den som inte blir
mött med respekt, tappar respekten för sig själv. Även om du är en
stabil person kommer du att påverkas mycket om någon ser ned på dig.
N är Bengt Fredriksson, 52, får frågan om vad han jobbar med svarar
han alltid ”fas 3”:
– Då beter de sig som om jag hade en svår sjukdom, eller låtsas som
om de hört något annat, som ”svetsare”. De vet inte hur de ska hantera
det.
Han bor med sin fru i Vikmanshyttan en mil från Hedemora. Varje dag
kör han in till församlingshemmet vid Hedemora kyrka. Från fönstret i
sitt kontor ser han kyrkan som är vit och ganska stor för en kommun
med omkring 15 000 invånare. Hedemora var tidigare en stor jordbruksbygd, berättar Bengt.
Han har gått arbetslös i omgångar, det senaste jobbet förlorade han i
2008 års ekonomiska kris.
– Min fru fick ms. Sjukdomen låg latent, men utlöstes för 22 år sedan.
I dag har sjukdomen stabiliserats, men under vår dotters två första år
var sjukdomen aktiv och jag fick ta hand om allt hemma, säger han.
Bengt växte upp i Avesta, en bruksort där järnverket var det som
gällde.

– Det var inte lätt att veta vad man skulle utbilda sig till. Jag gick tvåårig social linje, och var inte smart nog att gå på högskolan, eftersom
det inte fanns en sådan tradition på den tiden.
Precis när Bengt gick ut skolan kom den första krisen i stålindustrin, i
slutet av 1970-talet. Han gick en utbildning i administrativ dataprogrammering – eftersom ”data ju skulle vara framtiden”. Arbetsförmedlingen erbjöd beredskapsarbete, han fick gå på ett vanligt jobb under
en begränsad tid och lära sig. Han var på Skogshögskolan, det vill säga
Lantbruksuniversitetet, fick en anställning och stannade där i sex år.
Men så skulle Skogshögskolan rationaliseras, nästan 200 anställda togs
bort och utbildningarna omplacerades till bland annat Umeå, Uppsala
och Alnarp. Han åkte ut i ”första rensningen”, mitt under IT-kraschen.
Inga jobb fanns, och den AMU-kurs han gick smällde inte högt.
Sedan kom några år då han tog sig fram i projektarbeten och vikariat,
varvat med arbetsmarknadsutbildningar. Det har varit EU-projekt,
projekt inom vården, på olika företag. Senast var han ett slags ITassistent hos Näringslivsbolaget, som sponsrades av kommunen, men
där var man också tvungen att dra ned på tjänster.
– Det har varit många jobb som bara pågått en begränsad tid,
konstaterar Bengt.
Det svåra med att vara den som gått arbetslös länge är att när en
lågkonjunktur vänder till högkonjunktur, så är det i första hand de som
nyligen jobbade som kommer in på arbetsmarknaden igen. Först när
dessa fått jobb börjar de långtidsarbetslösa erbjudas arbetsplats, och så
när det blir lågkonjunktur igen så åker de först ut efter principen ”sist
in – först ut”.
– Jag kan tänka mig att ta städjobb, men alla lediga jobb har många
sökande, även städjobb. Sådant som det ska råda brist på – kock eller
förskollärare – kräver utbildningar.

Bengt har varit i fas 1 och fas 2.
– Men faserna flöt in i varandra. Dessutom hände inget särskilt när jag
var där.
Bengt frågade om det fanns möjlighet att gå utbildning.

När Bengt hamnade i fas 3 var hans värsta skräck att hamna i samma
situation som mannen som ringde in till ”Karlavagnen” gjorde, det vill
säga att måla om nymålade stolar, alternativt sitta och virka utan garn
– en annan fas 3-uppgift han hört talas om.

– Då säger de att ”du är inte prio för utbildning”. Jag förstod inte om
de menade just då eller över huvud taget. Men jag försökte ändå hitta
både praktikplatser och utbildningar, säger Bengt.

Därför använde han sig av sina kontakter. Han sjunger i kyrkokören
och visste att musikerna i kyrkan skulle vilja ha en databas där man
kunde slå upp alla psalmer, hitta kompositörer och teman och annat
som underlättar för dem som musicerar i kyrkan.

Han hade en möjlighet att gå en administrativ utbildning i Borlänge,
blev intervjuad och fick olika starttider för när han skulle börja.

– Jag kände att om jag ska göra något så vill jag göra något nyttigt,
som är så nära ett riktigt arbete man kan komma.

– Jag berättade att jag var nära fas 3 och då var det helt kört – man får
inte gå någon utbildning om man är i fas 3, sa de. Då höll jag på att bli
galen, det är som att politikerna slår undan fötterna för Arbetsförmedlingen med sina regler!

Kyrkan försökte först få med Bengt i ett projekt, men de hade inte
tillräckligt bra ekonomi. I stället ordnade en kyrkomusiker i församlingen så att Bengt fick göra sitt fas 3-arbete där.

Nu har reglerna ändrats, alltför sent för Bengts del. Han har i stället
funderat på att gå en högskoleutbildning på distans. Men det går inte.
Då blir han av med aktivitetsstödet från Arbetsförmedlingen.
– Vem som helst som arbetar kan ju läsa en kurs på kvällar om den
vill. Men inte jag, och det är det som gör mig så arg – att jag inte har
samma rättigheter som alla andra. Plus att jag inte får någon riktig lön.
Han får 10 000 kronor i månaden efter skatt och är glad över att inte
tillhöra dem som fått gå ned på existensminimum. Men ändå finns
alltid en oro där som gäller ekonomin. Han är livrädd för att om bilen
skulle gå sönder eller något sluta fungera hemma, så skulle han inte ha
råd att ersätta det.
– Du blir väldigt otrygg när du har lite pengar, alltid rädd för att bli
sjuk, säger han.

Bilden av de långtidsarbetslösa som människor som behöver ett
”sammanhang” och en gemenskap passar inte in på Bengt. Han tror
inte att han är arbetslös för att ”han saknar kontakter”. Han ser det i ett
större perspektiv och menar att hans arbetslöshet beror på hans
nischade datautbildning, en kompetens som ofta kopplats ihop med
offentlig verksamhet och vars gångbarhet hänger samman med kommunernas ekonomi.
Bengt tycker att de arbetsförmedlare han har haft kontakt med verkar
uppgivna. Som att alla deras verktyg försvunnit i och med att de fått
minskade resurser. Han tror inte längre att de enkla jobben kommer att
komma tillbaka.
– Det har länge påståtts att när 40-talisterna går i pension ska det
uppstå en massa jobb – när kommer de? Snart har hela generationen
gått i pension, och ändå ökar inte antalet jobb. Jag tror att de bara
rationaliseras bort, man spar in på tjänster. Till och med inom vården

där det sägs saknas folk är det ju många som arbetar som vikarier eller
deltid.

ningen gick arbetslösa. I dag räknas 5–6 procent arbetslösa som full
sysselsättning.

Och sociologen Roland Paulsen ger Bengt rätt. Han menar att det
helt enkelt inte finns tillräckligt med jobb till alla. I boken ”Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin” skriver han att det de facto
inte finns lika många jobb i dag som förr, mycket på grund av den
teknologiska utvecklingen.

– Miniminivån varierar beroende på konjunktur, men över tid sätts den
allt högre. Vilket ger en vink om att arbetslösheten generellt ökar genom historien, säger Roland Paulsen.

Han ger många exempel, men ett tydligt sådant är att det arbete som
det krävdes hundra skogsarbetare för att utföra på 1800-talet, klarar en
skogsarbetare av i dag.
Roland Paulsens teori är att eftersom politikerna, trots arbetsbristen,
vill hålla på sin arbetslinje måste de arbetslösa förmås att känna att
situationen är deras eget fel: ”Arbetsförmedlingen finns inte där för att
förmedla jobb, de skapar program vi måste delta i för att få våra
pengar”, skriver han.
– Kurserna hos Arbetsförmedlingen går ut på att de arbetslösa ska
uppleva att de skulle få jobb bara de matchade efterfrågan lite bättre.
Därför får de gå på möten, jobbcoachning och annat, där de ska lära
sig att framställa sig själva på ett annat sätt. De måste vara med och
låtsas, annars förlorar de sina ersättningar, säger Roland Paulsen.
Man pratar inom den internationella forskningen om att välfärdssamhällen gått från welfare till workfare, och det som kännetecknar workfare är sysselsättningsprogram som exempelvis fas 3.
– Samtidigt är det ju verkligen inte där skon klämmer – problemet är
helt enkelt att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter för en full
sysselsättning, säger Roland Paulsen.
Han anser att ”full sysselsättning” blivit ett smått komiskt begrepp
eftersom det på 1950-talet betydde att endast 3 procent av befolk-

Han menar att problemet med alla sorters sysselsättningsprogram –
även den tidigare socialdemokratiska regeringens ”plusjobb” – är
balansen mellan att tvinga människor till komplett meningslösa sysslor
och att ge dem uppgifter som konkurrerar ut ”riktiga” jobb.
– Trots att det är betydligt billigare att bara ge människor pengar i
handen, vill man oavsett partifärg ha kvar dessa omöjliga program.
Tydligare än så blir inte arbetsideologin, säger Roland Paulsen.
I dag befinner sig 93 000 svenskar i jobb- och utvecklingsgarantin,
varav 33 000 personer i fas 3. Några av människorna bakom siffrorna
är Arvid, Charlotta och Bengt. Men hur gick det för dem?
För Arvid fanns det trots allt en möjlighet att förändra situationen.
Tack vare att han har jurister i släkten har han kunnat hävda sin sak
rättsligt. Det tog flera månader innan överklagandet gick igenom, men
i höstas föll domen: Arvid fick rätt på alla punkter gentemot Försäkringskassan och har fått tillbaka sin sjukpenning.
– Förvaltningsrätten berättade för mig att de är översköljda med sådana här ärenden, och det är bra att folk tar ut sin rätt, säger Arvid.
Charlotta har blivit allt sämre sedan hon blev utskriven från Försäkringskassan. Hon har problem med minnet, med koncentrationen, och
känner en förlamande trötthet. Hon känner sig inlåst i ett Kafkasystem,
fyllt av moment 22-fallgropar.
– Tröskeln har höjts till en omöjlig nivå, politikerna har satt upp hinder. En läkare sade till mig att det inte går att få sjukersättning om man

inte har tre, fyra diagnoser, minst. I stället låter man människor malas
ned och fastna i fas 3, ändstationen, säger Charlotta.
Bengt trivs just nu med sitt fas 3-jobb – åtminstone själva arbetsplatsen. Med en riktig lön skulle han tycka att det var ännu bättre.
– I framtiden hoppas jag ju på att få ett jobb, ett som består, och som
inte är en projektanställning. Men jag läste någonstans att det är vanligare att gå från fas 3 till pensionen – eller till döden.
Vad är fas 3?
Den 1 juli 2007 införde den borgerliga regeringen jobb- och utvecklingsgarantin. I dag befinner sig 93 000 personer där.
Jobb- och utvecklingsgarantin träder i kraft efter att de 300 a-kassedagarna gått. Perioden delas upp i tre faser, där första fasen är mer
intensiv. Här ska den arbetslösa kartläggas och en strategi utvecklas
där man tittar på eventuella förberedande insatser och utbildning kan
sättas in. I första fasen ingår även coachning, och det nya är att även
privata aktörer kommit in för att delta i jobbsökaraktiviteter.
Fas 1 pågår som högst i 150 dagar. Därefter kommer personen in i fas
2 och ska vara i arbetsliknande förhållanden som praktik, arbetsmarknadsutbildning eller arbetsträning. fas 2 pågår i 300 dagar ska vara mer
praktiskt inriktad än fas 1. Här ingår starta eget-bidrag, rehabilitering
och annat som Arbetsförmedlingen kan använda.
Efter 450 ersättningsdagar i fas 1 och fas 2 inträder fas 3, nu omdöpt
till ”sysselsättningsfasen”. De som är utförsäkrade från sjukförsäkringsreformen kommer snabbare till fas 3 eftersom de inte behöver gå
300 dagar arbetslösa före fas 1 utan kan delta redan efter 3 månader. I
fas 3 befinner sig i dag 33 000 personer, ett ständigt ökande antal (i
juni 2011 var de omkring 26 000). Fas 3 kallades från början ”varaktig
samhällsnyttig sysselsättning”, men ordet ”varaktig” togs bort
eftersom det signalerande inlåsning. Vad man egentligen ska

sysselsättas med är problematiskt. Å ena sidan ska man inte konkurrera med dem som har jobb, å andra sidan ska uppgifterna kännas stimulerande. Den som tar in personer från fas 3 i sin verksamhet får betalt
för det.
På senare tid har sysselsättningsgarantin förändrats och blivit alltmer
jobbliknande. Den som ”är i fas 3” kan numera finnas inom alla möjliga sektorer, från dataarkivering till humanitära organisationer eller
second hand-affärer.
Den som är i sysselsättningsfasen får ett aktivitetsstöd som kan variera
mycket, från 5 000 till 15 000 kronor i månaden. Den som är under 26
år är det 3 000 kronor i månaden. Man kan också vara i fas 3 men ha
kommit ur aktivitetsstödssystemet och måste då klara sig på socialbidraget på 3 700 kronor i månaden (samt hyra) – de utgör dock ingen
majoritet.
De som är i sysselsättningsfasen ska finnas på sin arbetsplats på heltid,
åtta timmar om dagen, men med utrymme för att söka jobb, både gå på
intervjuer och skriva ansökningar.
Ana Udovic ana.udovic@dn.se “
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