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Innehåll med kommentarer.

Hur förbättra välfärdsfördelningen?
2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Den f d Socialdemokratiske finansministern Erik Åsbrink
förslår i en artikel i DN den 11 pril 2013 en skatterform som strider
mot socialdemokratisk politik. Åsbrink föreslår bl a att den statliga
inkomstskatten tas bort, vilket mer passar till den borgerliga politiken.
Artikeln bifogas stax härefter.

Förslag till riksdagsbeslut.
TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
Bostadsbidrag för barnfamiljer.
Socialdemokraterna bör räkna igenom och redovisa hur pengarna
räcker för barnfamiljerna.
Bostadsbidrag för barnlösa, kostnader.
Regeringens politik har ökat inkomstklyftorna.
Socialdemokraterna Vår politik Vår politik A till Ö Skatter
Företagen tiger om skuldsatta. Sms-lånet blev en mardröm.
KD föreslår: Sätt familjen i centrum för alla politiska beslut

Därefter följer kopia av ett anförande av den socialdemokratiske
skatteutredaren Leif Pagrotsky inför partiets förtroenderåd om den
socialdemokratiska skatteutredning han fått i uppgift att göra, daterat
den 11 mars 2012, samt kopior av artiklar i DN den 21 september 2012
efter det utredningen slutförts.
Efter det kommer:
Något om skatte- och bidragshistoria.
Med bl a:
På taxerade förvärvsinkomster minskade med grundavdrag betalas
inkomstskatt.
Så här räknar du ut underlaget för jobbskatteavdraget
Så här räknar du ut underlaget för jobbskatteavdraget
Så här räknar du ut jobbskatteavdraget om du är född 1947 eller senare
Mer om skatter och bidrag.
Med bl a:
Det borgerliga blocket vann valet 2006 med löften om skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare.
Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
Jobbskatteavdraget är ett problem.
Hänvisningar till
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

Thatcherismens krigiska själ.
“De ”viktorianska” värderingar som Thatcher ville ge nytt liv kolliderade med det ohämmade hyllande av materiellt välstånd som hennes
styre medförde. Det moraliskt högtstående samhälle, byggt på rimligt
egenintresse, som hon hoppats upprätta blev det snikna samhället,
byggt på hänsynslös egoism. Om hon ångrade något när hon såg tillbaka märktes det aldrig.”
Sammanfattningsvis är Åsbrinks förslag urdåligt och det bör
snarast kastas i papperskorgen.
Vill socialdemokraterna vara kvar i politiken måste de i sin politik
i första hand föreslå saker som förbättrar välfärdsfördelningen:
det som angetts här ovan som förslag till riksddagsbeslut är lämpligt.
Att Göran Persson och Mona Sahlin inte gjorde någon för att hjälpa
dem med de lägsta inkomsterna kan inte vara något skäl för den nuvarande partiledningen att avstå från att förbättra för dem. De lägsta
behöver nu låna pengar och sätter sig skuld de inte kan betala.

DN 11 april 2013:
Skattepolitik. Erik Åsbrinks skatteförslag.

”Allvarliga felsteg har skapat behov av en
skattereform”

lapptäcke – krångligt med allehanda undantag och särbestämmelser.
Detta har i sin tur skapat ett eldorado för lobbyister, särintressen och
skatteplanerare.
Det är dags för en ny skattereform. Den bör enligt min mening bygga
på fem hörnpelare:

“Reformering. Det har gått över 20 år sedan den senaste skattereformen. Grunddragen finns kvar sedan dess, men kryphålen har
blivit många. Genom en ny reform bör den statliga inkomstskatten
slopas helt. Samtidigt återinförs fastighetsskatten samt arvs- och
gåvoskatten för att finansiera reformen, skriver Erik Åsbrink.”

Den ska leda till ett enkelt och begripligt skattesystem.

“ År 1981 togs beslut om en skattereform (”den underbara natten”)
som genomfördes 1983–1985. Det var en uppgörelse mellan Socialdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet. Reformen innebar att
marginalskatterna sänktes och att avdragsrätten för skuldräntor begränsades.

Den ska vara politiskt stabil, vilket gör det nödvändigt med en uppgörelse mellan partier över blockgränsen.

År 1989 togs beslut om en ny skattereform (”århundradets skattereform”) som genomfördes 1990–1991. Den gången var det en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet, sedan Centerpartiet hoppat av. Marginalskatterna sänktes ytterligare. Den högsta
marginalskatten för arbetsinkomster blev cirka 50 procent medan kapitalinkomster beskattades med en enhetlig 30-procentig skatt. Bolagsskatten sänktes kraftigt. Ledstjärnorna för denna reform var enkelhet
och likformighet. Skattebaserna breddades och skattesatserna sänktes.
Sänkningen av inkomstskatten finansierades främst med höjda indirekta skatter och kapitalskatter.
Det har gått över 20 år sedan dess. Även om huvuddragen i denna
reform består, så har det gjorts många ändringar, varav några är allvarliga steg i fel riktning. Skattesystemet har på nytt blivit som ett

Den ska främja arbete och tillväxt.
Den ska vara fullt finansierad. En generell och generös välfärd går inte
att förena med ett sänkt skattetryck; det kan i stället behöva höjas.
Den ska inte leda till ökade inkomstklyftor.

Jag anser att den statliga inkomstskatten bör slopas och att skatten på
arbetsinkomster således endast ska bestå av kommunalskatten. Denna
är för närvarande i genomsnitt knappt 32-procentig att jämföra med
den statliga kapitalinkomstskatten på 30-procent. Jag ser en stor poäng
med att kraftigt minska och helst eliminera skillnaden i beskattning av
arbete och kapital.
En positiv följd av att den statliga inkomstskatten slopas är att det
skatteundandragande som blir alltmer utbrett till följd av de nuvarande
skillnaderna i arbets- och kapitalinkomstbeskattning mer eller mindre
skulle försvinna. Detta gör det i sin tur möjligt att slopa de krångliga
så kallade 3:12-reglerna, som är kopplade till fåmansbolag.
En sådan kraftig sänkning av inkomstskatten skulle få starkt positiva
effekter på arbetsutbudet.
Samtidigt är det uppenbart att de fördelningspolitiska effekterna skulle
bli negativa om denna åtgärd genomfördes isolerat.

Ett sätt att motverka dessa effekter vore att kraftigt höja grundavdraget, så att även låginkomsttagarna skulle få en skattesänkning.

Det är möjligt att något utrymme uppstår för särskilda fördelningspolitiska insatser. En sådan kan vara att höja barnbidragen.

Dessa sänkningar av inkomstskatten skulle kosta mycket pengar – kanske 100 miljarder kronor. Dessutom skulle det fördelningspolitiska
resultatet fortfarande bli negativt.

Ett ytterligare inslag i en skattereform vore att sänka bolagsskatten till
cirka 15 procent och finansiera detta inom företagsskattesystemets
ram, i första hand genom att slopa ränteavdragen.

Det behöver således vidtas en hel del andra åtgärder både för att finansiera skattesänkningen och för att helt neutralisera de negativa fördelningseffekterna.

Sammantaget skulle de föreslagna åtgärderna innebära en totalfinansierad skattereform. De samlade skatteintäkterna skulle upprätthållas
och göra det möjligt att finansiera en generell och generös välfärd.
Fördelningsprofilen skulle bli neutral eller rentav positiv. Reformen
skulle innebära en kraftig stimulans till arbete och produktiva investeringar, främja den ekonomiska tillväxten och ytterst säkra välfärden.
Den skulle leda till ett enklare och begripligare skattesystem med färre
möjligheter till skatteundandragande och mindre jordmån för lobbyism.

Jag vill peka på följande åtgärder.
Återinför en rimlig fastighetsskatt. Enligt en samstämmig uppfattning
bland ekonomer är fastighetsskatten en av de bästa (eller minst skadliga) skatterna. Det är det urgamla sättet att beskatta svenska folket. I
utlandet är i allmänhet fastighetsskatten betydligt högre än i Sverige.
Att återskapa en normal fastighetsskatt, där skatten utgår med en enhetlig procentsats av taxeringsvärdet, skulle dessutom få positiva fördelningseffekter.
Återinför arvs- och gåvoskatten. Det framstår som närmast ett mysterium, att det var en socialdemokratisk regering som, med stöd av bland
annat vänsterpartiet, avskaffade denna skatt. Arvs- och gåvoskatten är
den sista skatten som nattväktarstaten avskaffar. Det finns starka rättviseskäl att återinföra en sådan skatt.
Beskatta pensionsförsäkringar med 30 procent, det vill säga samma
skattesats som gäller för andra kapitalinkomster. Även denna åtgärd
skulle få positiva fördelningseffekter.
Det finns ytterligare några åtgärder som skulle bidra till att finansiera
skattereformen men som är fördelningspolitiskt mera neutrala. Man
skulle dels kunna återinföra en enhetlig moms och dels slopa förekommande nedsättningar av de sociala avgifterna.

Är en sådan reform realistisk? Jag kan redan nu höra invändningar
från både höger och vänster mot olika inslag i den föreslagna skattereformen, för att inte tala om protesterna från alla särintressen som
skulle känna sig trampade på tårna.
Uppenbart är vi inte i närheten av en sådan reform under innevarande
mandatperiod med dess strikta uppdelning i två politiska block. För att
åstadkomma en sådan reform krävs en uppgörelse över blockgränsen
och den måste innefatta flera partier som tillsammans skapar en hållbar
majoritet. Det är däremot inte nödvändigt att dessa partier ingår i
samma regering.
Är detta möjligt? Ja, något liknande åstadkoms faktiskt både genom
den underbara natten och genom århundradets skattereform. Jag vet,
för jag var med båda gångerna. Det kan göras igen.
Erik Åsbrink, finansminister (S) 1996–1999. “

Från SAPs hemsida, daterat den 11 mars 2012:
Anförande av Leif Pagrotsky på förtroenderådet 2011 med anledning
av arbetet med skatteöversynen som genomförs för en sammanhållen
skattepolitik.

Anförande av Leif Pagrotsky
“Partivänner, Kära vänner
Det har gått 20 år sedan genomförandet av den stora skattereformen.
Även om den kom att kallas århundradets skattereform så var förhoppningen då att den skulle hålla i ungefär 20 år.
Dess grundprinciper om lika skatt på lika inkomst, skatt efter bärkraft,
enkelhet och breda skattebaser höll hyggligt, men de senaste åren har
den alltmer kommit att likna en Schweizerost eller ett lapptäcke, vilket
bildspråk man nu föredrar. Jag som var med i arbetet då vet inte om
jag ska tycka att det är en glad överraskning att det höll så länge, eller
vara besviken över att så lite är kvar.

skattesystemet, vilka förändringar i förutsättningarna och i omvärlden
ser vi framför oss för att uppfylla våra politiska ambitioner om välfärd,
rättvisa, ekonomisk tillväxt och full sysselsättning.
Det här är stora, övergripande frågor om skattepolitikens inriktning
och vårt fokus ligger bortom nästa val. Vi har alltså inte i uppdrag att
behandla frågor som ligger på riksdagens bord, de hanteras självklart
på sedvanligt sätt i riksdagsgruppen och våra ledamöter i skatteutskottet och dess gruppledare Jennie Nilsson.
Jag vill också redan på en gång säga att Skatteöversynen ännu är i ett
tidigt skede, och jag kommer inte idag presentera några konkreta förslag. Vi ska arbeta i ett år till och är angelägna om att gå noggrant till
väga, lyssna till idéer och förslag, studera forskningsresultat och andra
länders lösningar, med ett öppet sinnelag. Vi kommer ännu en tid att
ägna oss mycket åt att lyssna och samtala. Alla ni som har synpunkter
ska självklart få chansen att säga ert.
Jag vill också påminna om att Skatteöversynen inte kommer att fatta
några beslut. Min roll är att så småningom leverera en skatteöversyn
med analys och övergripande idéer och rekommendationer om färd

Nu har jag fått i uppdrag av partistyrelsen att leda en skatteöversyn. Vi
ska vara klara om ett år, och enligt direktiven från partistyrelsen ska
jag idag inför er i Förtroenderådet lämna en första lägesrapport. Jag
tänker berätta om själva uppdraget, lite om skattesystemets utveckling
och utmaningar, hur vi har tänkt så här långt och hur jag ser på arbetet
framöver.

riktning inför framtiden. Sen är det partikongressen om två år som
fattar de avgörande besluten om partiets framtida politik för ekonomi
och skatter.

***

Före skattereformen 1990/91 levde vi i Sverige med ett skattesystem
från 1928. Genom decennierna hade systemet belastats med än det ena
och än det andra. Det blev allt mer uppenbart att skattesystemet var

Låt mig inleda med själva skatteöversynen. Uppdraget är att höja
blicken och skåda 5 till 10 år framåt. Vilka problem ser vi i

***
Partivänner, Kära vänner

ohållbart. Det var ologiskt, orättvist, byggde på jättehöga skattesatser
som gjorde det nödvändigt med mängder av undantag, avdrag och
särregler. Det uppmuntrade till skatteplanering och skattefusk, och
systemets legitimitet var i botten.
Att alla kunde se hur illa det var, var en viktig orsak till att vi klarade
av att genomföra en så oerhört genomgripande skattereform, och med
så brett stöd i riksdagen. Det var bara utkantspartierna till vänster och
höger, Vpk och Moderaterna, som ställde sig utanför.
Reformens omfattning var unik, såväl historiskt som internationellt.
Det var endast möjligt tack vare att vi i ett slag kunde justera skatter
och kompensera effekterna på budgetens utgiftssida. Trots sänkta
skattesatser på inkomster, räntor och bolagsvinster blev det fördelningspolitiska utfallet gynnsamt.
Skattebaserna breddades, vi fick lika skatt på lika inkomst och legitimiteten stärktes. Plötsligt hade Sverige ett modernt skattesystem som
kännetecknades av enkelhet, likformighet och breda skattebaser.
Svenska folket kunde spara miljoner timmar av urtrist arbete med
krångliga deklarationsblanketter och skatteplanering, som de kunde
använda till något roligare.
***

De har helt övergivit principen om lika skatt på lika inkomst. Skatteavdrag för att gå ut med hunden, men höjd skatt för den som blir arbetslös. Så ser den bregerande filosofin istället ut numera.
Samma gäller principen om skatt efter bärkraft. Nästan alla progressiva inslag i skattesystemet har tagits bort. Bara den statliga skatten på
högre inkomster och de extra 5 procenten på de högsta inkomsterna
kvarstår, men nu börjar kampanjen också mot detta.
Genom åren har över 500 förändringar i skattesystemet genomförts,
och alla kan nog förstå vad det innebär för krångel, administration och
skatteplanering.
***
För det andra har det de senaste 20 åren skett stora förändringar i
Sveriges ekonomi. Vi har gått från en inflation på runt 10 procent till
under 2 procent. Ett stort misslyckande är att arbetslösheten som då
låg på cirka 2 procent nu ligger på 7 procent.
Dessutom har klyftorna i samhället ökat dramatiskt, både vad gäller
inkomster och förmögenheter.
***

Men det var för 20 år sedan och mycket har hänt sedan dess som
påverkar skattepolitiken.

För det tredje har internationaliseringen accelererat med tydliga effekter på handlingsfriheten i skattepolitiken.

Först och främst har mycket ändrats av riksdagen. Såväl socialdemokratiska som borgerliga majoriteter har petat i systemet. Vi själva
sänkte momsen på mat och böcker, men regeringen Reinfeldt har slagit
nya rekord i att ställa till oreda i skattesystemet för att få igenom sina
partipolitiska prioriteringar.

Faktum är att när den första överenskommelsen träffades 1989 så
fanns fortfarande Berlinmuren, Baltikum var en del av Sovjetunionen,
Sverige var inte med i EU, och det var olagligt för svenskar att ha
pengar på utländska bankkonton.

Idag är det finansiella kapitalet ytterst lättrörligt och beskattningen av
kapitalinkomster och kapitalvinster är utsatta för hård internationell
konkurrens.
Dessutom har världshandeln fått helt nya mönster, tullar har avskaffats
och det är idag möjligt för många företag att välja till vilket land de
vill styra sin produktion och sina vinster och var de vill betala sin
skatt.
Det är ingen överdrift att säga att vi lever i en helt annan värld än för
20 år sedan.
***
Det visar hur svårt det är att spå om framtiden, särskilt den som ligger
långt bort. Men jag tänkte nu ändå göra ett försök att göra några förutsägelser. Det är trots allt det som är mitt uppdrag. Om vi försöker hålla
en planeringshorisont för 10, 20 år framåt så kan vi trots allt se ett antal faktorer som är viktiga för framtidens skattepolitik:
För det första vill jag lyfta fram den fantastiskt glädjande demografiska utvecklingen som innebär att vi lever längre. Antalet pensionärer
och antalet äldre äldre blir allt större. Det är ett kvitto på att välfärdspolitiken har varit framgångsrik och givit människor både friskare och
längre liv.
Men det innebär också att allt färre ska försörja allt fler, samtidigt som
kostnaderna för vården kommer att stiga. För skattepolitiken innebär
det ett starkt krav på mer pengar, inte minst till fler anställda i vården,
dessutom måste det till högre löner och bättre arbetsvillkor om det ska
gå att locka många nya människor att söka sig till vården.
***

Vi står också inför en annan krävande utmaning, det som brukar kallas
vår tids största utmaning, den globala uppvärmningen. Just nu pågår
FN:s 17:e klimatmöte i Durban, och även om det verkar trögt för tillfället så står vi inför en nödvändig omställning mot ett klimatneutralt
samhälle. Det kommer också att ställa krav på finansiering av investeringar i smartare transporter, byggnader och forskning.
***
Jag vill också peka på det internationella ekonomiska beroendet och
hur det kan komma att utvecklas. För beskattningen av sparandet,
sådant som räntor, aktieutdelning och reavinster, kan vi ha sett en
vändpunkt.
Här har ju vår nationella beskattning under lång tid utsatts för mer och
mer konkurrens från skatteparadis och länder med stark banksekretess,
men efter mer än tio års arbete i OECD och radikala insatser de allra
senaste åren från Tyskland och USA är skatteparadisen nu på snabb
reträtt. Nu får Skatteverket hjälp från både Schweiz och Liechtenstein
att hämta hem svenska skatter och fuskarna löper äntligen reell risk för
upptäckt och straff.
Här är jag optimistisk om utvecklingen framöver, jag tror att våra möjligheter att ta ut svensk skatt på svenskars kapitalinkomster kommer
att öka framöver. Risken för upptäckt börjar bli så stor att många inte
längre vågar riskera sitt och sina arvingars anseende med sånt här fusk.
Om jag har rätt innebär det mer skatt från välbeställda svenska
skattebetalare i enlighet med vårt regelverk.
Tyvärr är jag mer pessimistisk om utvecklingen när det gäller bolagens
skatter. Det vi sett av riskkapitalbolagens, Caremas och Vin & Sprits
trollkonster för att flytta sina vinster till skatteparadis illustrerar hur
långt på efterkälken lagstiftningen och det internationella samarbetet

är. Det gäller inte bara skumraskbolag utan också prestigenamn som
Google och Apple, så etablerat är det. Men även om jag är mer pessimistisk på denna punkt så får vi förstås inte slå oss till ro – här krävs
kraftigt ökad aktivitet från svensk sida framöver.

engagemanget. Sänkt skatt har varit den röda tråden i deras politik i
hundra år. Minns bara hur de kallade skattekvoten för ”ofrihetskvoten”
för bara några år sedan, innan PR-byråerna förändrat deras sätt att
uttrycka sig.

***

För oss är skatterna ett medel. Det medel som gör välfärdsstaten möjlig. Stabila trygghetssystem vid arbetslöshet, sjukdom och ålderdom.
Bra skola och bra vård i livets olika skeden, på lika villkor för alla.
Sådant som vidgar människors frihet och deras livschanser.

Det var ett försök att med breda penseldrag gå igenom några omvärldsförändringar, nu och i framtiden, som vi har att ta hänsyn till när
vi ska dra upp riktlinjerna för en framtida socialdemokratisk skattepolitik.
Och när vi nu går in på den framtida socialdemokratiska skattepolitiken vill jag ta chansen att räta ut några frågetecken som kan finnas
efter en intervju jag gav i Dagens Nyheter i onsdags. Jag har nämligen
noterat många tolkningar åt olika håll av det som stod i artikeln.
Den märkligaste är det inte skulle vara någon skillnad på en borgerlig
och en socialdemokratisk skattepolitik, att socialdemokraterna skulle
acceptera den borgerliga nedprioriteringen av välfärden och de allt
större orättvisorna.
Låt mig därför vara väldigt tydlig, en socialdemokratisk valseger 2014
måste göra stor och synlig skillnad för utvecklingen av det här landet.
Sverige kommer då att ta en helt annan riktning, mot ökad välfärd,
mindre orättvisor och mer investeringar för en långsiktigt hållbar tillväxt och en modernisering av Sverige.
Socialdemokraterna kommer inte att föra en borgerlig skattepolitik, vi
kommer att föra en socialdemokratisk skattepolitik.
***
För moderaterna har skatterna ofta varit målet för det politiska

För oss socialdemokrater är skatterna ett medel. Ett medel för att alla
barn ska få en bra skolgång, att vi ska ha en sjukvård för alla och att de
äldre ska få leva rika och värdiga liv. Vi socialdemokrater håller på
med politik för att vi vill göra människors liv bättre och friare. Att fler
skall kunna förverkliga sina drömmar.
Och det är just därför jag säger att vi inte kan lägga politiska förslag
som radikalt ändrar människors disponibelinkomster eller boendekostnader.
Vi har röstat emot jobbskatteavdragen därför att vi tycker att det fanns
mycket viktigare uppgifter att lösa än att bara sänka skatten för de med
stabila jobb. Vi hade hellre satsat på utbildning, en aktiv arbetsmarknadspolitik och en bättre välfärd. Med våra förslag hade Sverige idag
haft en lägre arbetslöshet och mer konkurrenskraftig ekonomi.
Men vi kan inte trolla bort de senaste åtta åren. Vi kan inte göra så att
det snart blir 2006 igen.
Hushållen har ställt om sin ekonomi och sina boendekostnader till de
ekonomiska förutsättningar som gäller nu, och ett parti som drivs av
att göra människors liv och vardag bättre kan inte slå undan benen för
deras vardagsekonomi. Det menar jag är helt självklart.

Låt mig också vara tydlig med att vi kommer att behöva ökade skatteinkomster till stat och kommun för att kunna genomföra en mer ambitiös politik för Sverige.
Och här är den första byggstenen i en socialdemokratisk skattepolitik.
Nämligen att den absolut grundläggande uppgiften för skattesystemet
är att generera tillräckligt stora inkomster för att kunna finansiera välfärden. Det innebär att om vi ska kunna nå våra höga ambitioner för
välfärden så måste vi få in fler skattekronor. Vi behöver fler kronor
eftersom vi ska klara av att möta de ökade kostnader som krävs när
färre ska försörja fler, utan att behöva hänvisa till privatfinansierade
försäkringslösningar.
Det är dock viktigt att understryka att det inte per automatik behöver
vara samma sak som höjda skattesatser.
***
Och här kommer jag in på den andra byggstenen, tillväxt och sysselsättning. Därför att den enda långsiktigt möjliga vägen att få de stora
skatteinkomster som är nödvändiga för att genomföra vår politik är
genom fler människor i arbete med beskattningsbar lön och genom god
tillväxt.
Det är här som förklaringen kommer till att vi inte nödvändigtvis behöver höja skattesatserna på bred front .
Det här är så viktigt så det vill jag illustrera med några siffror.
En rimlig gissning på vad tillväxten kan vara under nästa mandatperiod är 3 procent per år. Det kan tyckas högt när Europa just nu lever
i en dramatisk eurokris, men med tanke på den höga arbetslösheten,
den låga inflationen och 15 år av jättelika överskott i utrikesaffärerna

tycker jag att 3 procent är en försiktig siffra några år fram i tiden.
En sådan tillväxt skulle innebära att skatteinkomsterna för stat och
kommun skulle öka med 150-200 miljarder kronor också med oförändrad skattekvot.
Det är mycket pengar, och jag ska belysa det med några exempel.
- En ökning av kostnaderna för äldreomsorgen med tio procent skulle
kosta en tjugondel av detta, 10 miljarder kronor.
- En fördubbling av den statliga inkomstskatten skulle bara inbringa en
fjärdedel av detta belopp, 40 miljarder.
150 till 200 miljarder om året är väldigt mycket pengar som en socialdemokratisk regering kan använda för att stärka välfärden och investera Sverige starkt för framtiden. De borgerliga partierna har med all
önskvärd tydlighet visat att de istället prioriterar skattesänkningar, som
ytterligare försämrar både välfärden och Sveriges konkurrenskraft.
Det finns inga skattesatser i världen som räcker för att finansiera höga
ambitioner i välfärden vid utebliven tillväxt. Vi måste alltså långsiktigt
och år efter år lyckas få ekonomin och sysselsättningen att växa.
Nu tror inte jag eller någon annan socialdemokrat att man skapar tillväxt genom skattesystemet. I en modern kunskapsbaserad industrination som Sverige krävs det investeringar i utbildning, omskolning,
kompetensutveckling, trygghet, forskning och infrastruktur. Det är så
man skapar en modernare och mer konkurrenskraftig ekonomi som ger
fler jobb och långsiktig och uthållig tillväxt. Det som Tommy talat om
tidigare idag.
Men ett bra skattesystem kan understödja en sådan utveckling
***

Vi socialdemokrater vet dessutom att uthållig tillväxt kräver trygghet,
rättvisa och ett jämlikt samhälle där alla människor kan växa och
utvecklas. Det är dessutom en sådan självklar utgångspunkt för all
socialdemokratisk politik att byggstenen som handlar om fördelning
och rättvisa är helt central.
Att bryta och vända utvecklingen med växande klyftor som sliter isär
vårt samhälle blir en huvuduppgift efter de borgerliga åren. Hur vi
utformar skattesystemet spelar en roll för att klara det, även om vi vet
att det är det skatterna används till som är viktigast.
Av rättvise- och legitimitetsskäl vill vi ha en stark fördelningspolitisk
profil på skattesystemet. Den borgerliga politiken har tydligt minskat
skattesystemets progressiva inslag, och så kan vi inte ha det. Skatt ska
betalas efter bärkraft.
***
Det här är huvudkomponenterna för en socialdemokratisk skattepolitik. Tillräckliga skatteinkomster för att finansiera välfärden, stimulans
för sysselsättning och tillväxt och en aktiv utjämningspolitik.
Låt mig avslutningsvis också säga några ord om det fortsatta arbetet
med skatteöversynen:
Dagens skattesystem är 20 år gammalt och behöver moderniseras och
lagas på sina ställen. Vi måste självklart anpassa det till framtidens
internationella konkurrens. Vi måste vårda våra skattebaser och kanske
ändra mixen på skattebaserna för att klara att hålla tillräckligt höga
skatteinkomster i framtiden. Vi måste uppgradera det internationella
perspektivet i skattepolitiken, både för att förenkla för företag och
hushåll och för att värna Sveriges skatteinkomster.
***
Med detta tror jag det framgår att Skatteöversynens arbetsuppgift är

omfattande, och jag tror också att ni förstår varför jag inte här idag
kommer med några färdiga förslag om enstaka skatter.
Det är viktiga frågor och vi kommer ännu några månader ta god tid på
oss att lyssna, samtala, tänka och lyssna igen innan vi börjar sätta ned
foten.
Men jag vill att ni alla ska veta att vi vill höra era tankar och synpunkter och att jag räknar med att få chansen att träffa många av er och
ha ett löpande utbyte runtom i landet under de kommande månaderna.
Så, väl mött framöver, och tack så mycket för er uppmärksamhet.

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-11 “

DN 21 sep 2012:
Slaget om vår ekonomi.

”Behåll rutavdrag och sänkta skatter”
“ Socialdemokraterna bör acceptera rutavdraget och genomföra
stora skattesänkningar för sjuka, arbetslösa och pensionärer. Det
skriver Leif Pagrotsky (S) i en intern skatteutredning som DN
tagit del av.
– Min huvudvärk är inte vilka skatter vi ska höja, säger han. “
“ I mer än ett år har Leif Pagrotsky utrett Socialdemokraternas framtida skattepolitik. DN kan i dag avslöja huvuddelarna i den interna
rapport han inom kort överlämnar till Socialdemokraternas ledning.
Leif Pagrotsky är kritisk till många av de avsteg som gjorts från den
stora skattereformen för 21 år sedan, men anser samtidigt att det saknas parlamentariska förutsättningar för en ny översyn av skattesystemet.
Därför förordar han inga radikala förändringar av skattesystemet.
– Vi respekterar den realitet som råder här och nu, något annat vore
inte ansvarsfullt. Vänder man upp och ner på de regler som männi
skor ställt in sig på, så får det effekter som är svåra att överblicka,
både för den enskilda människan och för samhällsekonomin, säger
Leif Pagrotsky.
Det innebär att Socialdemokraterna accepterar flera av de förändringar
som alliansregeringen genomfört de senaste sex åren.
För två år sedan gick partiet till val på att avskaffa rutavdraget.
Nu uppmanar Leif Pagrotsky partiet att acceptera reformen.
”Rut underlättar vardagen för många människor och har också visat
vissa positiva effekter för sysselsättning och minskat svartarbete”,
skriver han i rapporten.
– Nu finns rut, många människor har vant sig vid det. När vi går till val
nästa gång har det funnits i åtta år. Och det är inte så dyrt som jag hade

trott, säger Leif Pagrotsky.
Någon återställare när det gäller fastighetsskatten eller förmögenhetsskatten är inte heller aktuell. I rapporten påpekas att människor baserar
sina boendekalkyler på dagens system och att den gamla fastighetsskatten hade mycket lågt folkligt stöd.
Jobbskatteavdraget, med breda skattesänkningar för förvärvsarbetande, är den kanske enskilt största förändring som regeringen genomfört.
Leif Pagrotsky är kritisk till upplägget som enligt honom inte skapar
några jobb.
Men han förordar inte att jobbskatteavdragen ska rullas tillbaka. I
stället vill han på sikt se stora skattesänkningar även för pensionärer,
sjukskrivna och arbetslösa.
– Jag har en ambition att utjämna orättvisorna i skattesystemet, inte
genom att höja utan genom att sänka skatten. Det är dyrt och det kostar
mycket pengar, men det ligger inom räckhåll.
En sänkning av skatterna för de grupper som i dag inte omfattas av
jobbskatteavdragen kan få positiva effekter för ekonomin i stort,
menar Pagrotsky
– Att sänka skatten för arbetslösa, sjuka och pensionärer ger mer
omedelbara effekter på efterfrågan och därmed sysselsättningen än vad
exempelvis sänkt bolagsskatt har, menar Leif Pagrotsky.
De senaste årens förändringar av inkomstskatterna gör att det finns
ännu fler skäl att behålla värnskatten, skriver han i rapporten.
– Vi har väldigt få inslag i skattesystemet i dag som är efter bärkraft,
som är progressiva. De få som finns tycker jag att vi ska slå vakt om,
säger han.
Skattefrågorna är mycket kontroversiella i delar av det socialdemokratiska partiet. Många blev upprörda när Leif Pagrotsky i en DNintervju i november förra året aviserade att han inte tänkte föreslå
några stora återställare av alliansregeringens skattepolitik.

Leif Pagrotsky menar att partiet måste lyfta blicken från procentsatser
i skattesystemet, att det intressanta för Socialdemokraterna snarare är
hur pengarna sedan används.
Grunden i Leif Pagrotskys tankar är att tillväxt snarare än högre skatter
ska finansiera satsningar på välfärden.
– Skattesystemets viktigaste uppgift är att dra in pengar till de
offentliga utgifterna. Det är där vi har våra viktigaste välfärdsområden,
det är där vi har insatserna som jämnar ut levnadsvillkoren i Sverige.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
“ Pagrotskys förslag till ny S-skattepolitik
Jobbskatteavdraget
"Det är självklart att Socialdemokraterna inte vill avskaffa de redan
genomförda stegen i jobbskatteavdraget."
"De kommande årens utrymme för sänkt inkomstskatt bör styras i
första hand till pensionärer, långtidssjuka och arbetslösa." Därmed
åstadkoms såväl lika skatt på lika inkomst som utjämning", skriver
Leif Pagrotsky.
I rapporten förordas också en modell med en avtrappning av jobbskatteavdraget för inkomster över 50 000 kronor i månaden, och att det
avskaffas helt för inkomster över en miljon kronor.
Rut
"Rut underlättar vardagen för många människor och har också visat
vissa positiva effekter för sysselsättning och minskat svartarbete. De
statsfinansiella effekterna har hittills varit mindre än befarat. Därför
bör rutavdraget behållas", skriver Leif Pagrotsky i skatteutredningen.
Om rut blir dyrare kan han tänka sig att göra subventionen mindre
generös.
Värnskatten
"Jag anser att värnskatten på månadsinkomster över 50 000 kronor ska
behållas. Dels inbringar den fem miljarder kronor till finansieringen av
statens utgifter, dels gör dess progressivitet att det skänker legitimitet

åt skattesystemet", skriver Leif Pagrotsky.
Han ger inte mycket för argumentet att värnskatten gör att folk inte
tycker att det är lönt att plugga eller arbeta mer.
– Att 16–17-åringar mitt i tonåren låter bli att plugga för att de får 200
kronor mer i skatt när de fyller 40 år, det stämmer inte överens med
min bild av svenska ungdomar, säger Leif Pagrotsky till DN.
Fastighetsskatten
Leif Pagrotsky vill inte återinföra fastighetsskatten. Alla eventuella
förändringar ska göras i en blocköverskridande överenskommelse.
"Socialdemokraterna bör inte förorda höjningar av
boendebeskattningen som allvarligt skulle förändra hushållens
boendekalkyler. Dessutom har fastighetsskatten mycket lågt folkligt
stöd", skriver han.
Företagen
I Leif Pagrotskys uppdrag ingick att titta på hur skattesystemet kan
påverka tillväxten positivt. Han kom fram till att skatteförändringar är
en mycket ineffektiv metod. Som exempel nämner han de sänkta
arbetsgivaravgifterna för unga.
I stället förordar han ett skattesystem med få undantag.
– Vi måste försöka hålla skattesystemet så rent som möjligt.
– Jag tycker inte att Skattemyndigheten ska administrera rekryteringen
till specifika branscher. Det är en onödig omväg, säger Pagrotsky till
DN.
Fakta. Leif Pagrotsky
Leif Pagrotsky, 60, är riksdagsledamot och suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott (VU). Förra våren fick han uppdraget
att göra en översyn av Socialdemokraternas skattepolitik. Inom kort
lämnar Pagrotsky riksdagen men tänker stanna kvar i S-ledningen.
Mellan 1996 och 2006 var Leif Pagrotsky handels-, närings- och
kulturminister. Dessförinnan var han statssekreterare och
planeringschef på finansdepartementet.
Inför folkomröstningen om ett svenskt eurointräde var Leif
Pagrotsky en ledande företrädare för nejsidan. “

Något om skatte- och bidragshistoria.
8 april 2004. Från http://wimnell.com/omr36-39k.pdf :
“Jag har noga följt riksdagens fördelningspolitik sedan 1964 och
nästan varje år lämnat kommentarer och förslag. De nuvarande statsråden var 1964 i genomsnitt 13 år gamla.
Fram till den 20 april 1989 skrev jag 4920 sidor om skatte-och
bidragssystem o d. Den 20 april 1989, som var SAPs hundraårsdag,
började jag en ny serie som då började med sidan 1. Mina utredningar
har vanligen gått till statsråd, i första hand statsministrar, finans- och
skatte-, social-, och bostadsministrar, till ledarna för alla eller de
största partierna inom eller utom regeringen, samt ibland till riksdagsutskott. Sedan jag börjat lägga in skatteutredningarna på min hemsida,
http://wimnell.com , har den gamla sidnumreringen upphört. Sista
sidnumret var 3557 den 8 april 2004.
Under mellankrigstiden och tiden närmast efter andra världskriget
var en väsentlig del i hushållsstrukturen att av makar var den ene,
vanligen mannen, förvärvsarbetande med inkomster till hushållet, och
den andre, vanligen frun - hemmafrun, var hemma och skötte hemmet.
Skattesystemet byggde på det och innehöll sambeskattning av makarna. Kvinnorna skulle bli gifta och försörjda. Ogifta kvinnor fick
försörja sig själva. Sedan började fruarna ta arbete och systemet med
sambeskattning började te sig alltför ålderdomligt.
Bl a med uppgiften att avskaffa sambeskattningen arbetade Allmänna Skatteberedningen i början av 60-talet. Utredningens förslag var dåliga, det enda som kom ut av utredningen var momsen. Finansminister Gunnar Sträng (s) tillsatte Familjeskatteberedningen, som lämnade
förslag som kan betecknas som svagsinta.

Gunnar Sträng utfomade på egen hand, med sina närmaste medhjälpare, 1970 års skattereform. I reformen avskaffades, huvudsakligen,
sambeskattningen, men Sträng lyckades inte göra en reform som
tillgodosåg kravet på skatt efter förmåga vilket hade varit möjligt. Ett
led i reformen var en hemmamakeskattereduktion, som till en del
fyllde några krav om skatt efter förmåga. Denna skattereduktion smälte sedan bort med inflationen och togs såsmåningom bort helt. När den
togs bort hade hushållsstrukturen förändrats så att det inte fanns många
hemmafruar kvar.
Det har hela efterkrigstiden funnits sådana som klagat över höga
marginalskatter. I skattepropositionen 1970 tog Sträng bort allt om
marginalskatter, han menade, att det viktiga var skatterna och inte marginalskatterna. Efter reformen var visserligen skatteskalan vid höga
inkomster böjd uppåt, men det fanns en komponent som gjorde, att
kurvan blev nästan rak. De gamla marginalskattekverulanterna fortsatte dock att tala om att marginalskatterna ökade med stigande inkomst, trots att så inte var fallet.
Under 50-och 60-talen var bostadsbristen ett stort politiskt kapitel.
Det s k miljonprogrammet under 60-talet och början av 70-talet gav en
miljon nya bostäder, en fantastisk satsning. Efteråt har många klankat
på bostäderna från programmet, men lägenheterna håller god standard.
Brådskan att bygga bort bostadsbristen gjorde att det blev många stora
flerbostadshus, som sedan ogillades av somliga. De som fick bostäder
fick ändå någonstans att bo, vilket är en fördel. På senare tid har
kommit propåer om att stadslandskapen är för litet stadslika och att det
behövs mer tät bebyggelse. När miljonprogrammet var utfört gick
musten ur och det har sedan knappast funnits någon bostadspolitik
med prisvärt engagemang. Efter miljonprogrammet följde småhusbyggande. Ingvar Carlsson var den förste bostadsministern (som

inrättades på 70-talet, nu finns ingen bostadsminister) och avskaffade
paritetslånen som betalades av de boende och ersatte dem med räntebidrag som betalades av staten. Senare har gjorts försök att förbättra
bostadsfinansieringssystemet.
I 1970 års skatterform fanns kvar den kapitalinkomstbeskattning
som gjorde att det gick att tjäna stora pengar på ränteavdrag, eftersom
skattelättnad av ränteavdrag följde förvärvsinkomstens marginalskatt. I
1982 års skatterform ändrades dessa avdragseffekter något. I 1990 års
skattereform skildes kapitalinkomstskatten från skatt på andra inkomster, varigenom effekterna av ränteavdragen fick en bättre form.
Det har hänt mycket i skattesystemet sedan 1970. En tid minskades
inkomstskatterna och i stället ökades arbetsgivaravgifterna. Senare har
det gått i andra riktningen: arbetsgivaravgifter har minskats och istället
har införts egenavgifter på inkomstsidan, och nu håller man på och
reducerar egenavgifterna genom avdragsrätter.
Bostadsbidragen har ändrats många gånger sedan 1970 och sällan
med goda resultat. Många av dem som i regeringarna sysslat med bostadsbidrag har blivit landshövdingar. Långa tider levde riksdagsmännen i tron att barnen i Sverige bara bestod av tvillingar, man buntade ihop barnen två och två och gav bostadsbidrag per par. För avtrappning av bostadsbidrag fanns länge två procensatser, den högsta 23
%, nu är det en på 20%. I mitten på 70-talet förlorade socialdemokraterna regeringsmakten till de borgerliga, som införde flerbarnstillägg. 1982 återtog socialdemokraterna makten.
I skattesystemet fanns mellan 1970 och 1990 mycket höga marginalskatter vid höga inkomster. Bostadsbidrag kunde utgå vid mycket
höga inkomster i fall med många barn, och vid höga inkomster kunde

summan av avtrappning och marginalskatt ligga nära 100 %. Hans
Gustafsson var den bäste bostadsministern och på mitt förslag överförde han en del av bostadsbidragen till ej avtrappade flerbarnstillägg,
vilket i några fall minskade de annars otrevliga höga summamarginaleffekterna.
Hans Gustafsson införde också, efter påpekanden från mig, bostadsbidrag för barnlösa med låga inkomster, dels ett s k ungdomsbostadsbidrag, dels ett bidrag för äldre icke-pensionärer med låga
inkomster. Det senare bidraget har i ovist nit tagits bort i samband med
nedragningarna under 90-talet, men bör återinföras enligt mina förslag.
I 1990 års skattereform sänktes marginalskatten mycket avsevärt
för de högsta inkomsterna, reformatorerna räknade med “dynamiska
effekter” som skulle göra så att staten ändå skulle få in tillräckligt med
pengar för den förlust staten gjorde med de sänkta marginalskatterna.
De dynamiska effekterna som verkligen uppstod skulle redovisas när
de hade uppstått. Redovisningar har förekommit, men har smygits
undan, det har nog inte uppstått så mycket dynamiska effekter man
hoppats på, men det är inte heller lätt att räkna ut. Nu är det glömt att
marginalskatterna sänktes rejält för höga inkomster och höginkomsttagare fortsätter med att kräva sänkta marginalskatter.
I samband med 1990 års skattereform ändrades bostadsbidragen för
barnfamiljerna. Ändringarna av skatterna medförde behov av ändrade
bobidrag, och barnfamiljerna kompenserades i bostadsbidragen, noga
räknat kompenserades två gånger, men det var det nog inte många som
förstod. En förändring var att tidigare fem kategorier barnantal
minskades till tre: ett, två och tre+. Det finns numera inte många
familjer med fyra eller fler barn.

En epokgörande och storartad förändring har inträtt med det nya
systemet med maxtaxa på dagis. Det minskar marginaleffekten för
berörda med ca 5%enheter. Märkligt är, att partier som vanligen brukar
kräva sänkta marginalskatter, ogillat maxtaxan.
I 1970 års skattereform var skatteskalan inte indexreglerad och
folkpartiledaren Bertil Ohlin, som vid den tiden var oppositionsledare,
krävde många år enträget en indexreglering. Utan indexreglering och
med inflation och högre löner fick staten in mer och mer i skatter,
vilket Gunnar Sträng gillade. I ett TV-program kommenterade Ohlin
detta och sa, att om han varit finansminister skulle han nog också gillat
en skatteskala utan indexreglering. Nu är skalan indexreglerad genom
koppling till basbelopp.
I de sista skälvande minuterna innan 1990 års skattereformproposition lades fast krävde LO och fick en förändring av grundavdraget på
så sätt, att grundavdraget vid en viss låg inkomst ökades på med 25%
(2004 20%) av ökande inkomst och sedan vid en viss inkomst litet
över 100 000 sedan minskas med 10% av ökande inkomst. Detta gör,
att en skatt längst ned på 32% minskades till 24% (2004 25,6%) i ett
intervall och därefter ökas till 35,2% för att vid vissa höga inkomster
gå ned till 32%, och över den s k brytpunkten öka till 52% och längst
upp till 57%. Detta lär vara föga känt av den stora allmänheten. I de
hjälpredor de skattskyldiga får från myndigheterna inför deklarationen
finns inte detta nämnt, däremot finns tabeller med grundavdrag för
olika inkomster, men det lär inte vara många som med ledning av
tabellerna räknar ut vilka marginalskatterna är i olika inkomstlägen.
Jag har aldrig vågat föreslå politikerna att studera systemet med
höjningar och sänkningar av grundavdraget, därför att jag fruktar att
om de okunniga politikerna ger sig på det, och börjar ändra, blir det
bara sämre.
Skatteskalan före 1970 och i 1970 års skattereform bestod av många
skikt med allt högre skattesatser. Det stora antalet skattesatser gjorde
skattesystemet onödigt otrevligt och komplicerat. Många år föreslog

jag förenklingar av skalan till tre skikt. Mina förslag har burit frukt. I
1990 års skattereform var det i princip två skikt (bortsett från det
buckliga grundavdraget), som åstadkoms av den procentuella kommunalskatten och av den kommunala plus den statliga procentuella
skatten över den s k brytpunkten, ett begrepp jag införde för länge
sedan. I slutet på 90-talet har det blivit ett skikt till allra överst där den
statliga skatten ökar till 25%. Den gamla skalan med många skikt är nu
bortglömd.
Ett stort fel med det nuvarande skattesystemet är att det inte fördelar
efter bärkraft. Enligt min mening har man ingen kraft att betala skatt
förrän man har inkomster över det som behövs för att leva med en
rimlig lägsta levnadsstandard. År 2004 var de lägsta rimliga levnadskostnaderna för vuxna icke-pensionärer avrundat 108 000 kr per år för
ensam och 162 000 kr per år för två makar/sambor. (2006 120 000
respektive 180 000) Makar/ sambor 150% av ensam. (2009 130/195)
(2010 134/201) (2011 134/201 (2012 142/216) (2013 145/220)
Levnadsstandard beror av många förhållanden, men en viktig komponent är tillgången till pengar för det nödvändigaste. Det är dessa
pengar som är av intresse när man ska konstruera ett skattesystem som
fördelar efter bärkraft. Det ska redan nu sägas, att det idag, på grund
av politiskt motstånd, torde vara nästan omöjligt att konstruera ett
system som fördelar efter bärkraft, men man kan göra förbättringar i
den riktningen.
Jag har mycket ägnat mig åt dem med låga inkomster eftersom politikerna intresserar sig så litet för dem. När det gäller icke-pensionärerna är barnlösa med låga inkomster missgynnade, för dem bör införas bostadsbidrag enligt mina förslag, som jag lämnat under många år.
Bostadsbidragen för barnfamiljerna har jag lämnat förslag om. TVlicensen är en dryg post för dem med låga inkomster, den är orättvis
och missgynnar ensamstående. Licensen (avgiften) bör för hushållen
ersättas med en kollektivlicens betald av staten. Jag har lämnat förslag
om finansiering.

På taxerade förvärvsinkomster minskade med
grundavdrag betalas inkomstskatt.
Grundavdrag för inkomståret 2012 för personer födda 1947 eller
senare.
Taxerad förvärvsinkomst	

 Grundavdrag
100-18 600	

 	

	

= taxerad förvärvsinkomst
18 700-44 000	

	

	

18 700
För större inkomster
ökas grundavdraget med 20% av ökad
	

	

	

	

inkomst, upp till inkomst
119 600-137 600	

	

33 900 kr, därefter minskar
	

	

	

	

grundavdraget med 10% av ökad
	

	

	

	

inkomst, upp till inkomst
346 700 och högre	

 	

12 900	

	

Genomsnittliga skatte- och avgiftssatser
	

 •	

Den genomsnittliga kommunala skattesatsen 2012 i landet
(skatt till kommun och landsting) är 31,60 procent.
	

 •	

Genomsnittlig avgift till Svenska kyrkan exklusive
begravningsavgift är 1,00 procent.
	

 •	

Genomsnittlig begravningsavgift är 0,22 procent.
Summan av dessa skatter blir 32,82%, d v s cirka 33%
I inkomstintervallet 18 700-137 600 blir skattesatsen 20% lägre, dvs
26,26%
I inkomstintervallet 137 600-346 700 blir skattesatsen 10” högre dvs
36,10%
Den statliga inkomstskatten blir enligt skatteverket 20% på den del
av den beskattningsbara förvärvsinkomst som överstiger 401 100 kr.
Är den beskattningsbara förvärvsinkomsten högre än 574 300 kr ska
betalas statlig inkomstskatt med ytterligare 5 % på den del som överstiger 574 300 kr.

Skattereduktion för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag).
Inkomståret 2012. Enligt skatteverket.
Denna skattereduktion får du om du haft arbets inkomster.
Till arbetsinkomster räknas bl.a.
• kontant lön och skattepliktiga förmåner, t.ex. bilförmån
• forskarstipendium som EU eller Europeiska atomenergiemen
skapen ger ut, s.k. Marie Curie-stipendium
• utbildningsbidrag för doktorander
• bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden
• inkomst av aktiv näringsverksamhet
• ersättning för arbete för någon annans räkning i pengar eller andra
skattepliktiga förmåner.
Till arbetsinkomster räknas även inkomst från utländsk arbetsgivare
som saknar fast driftställe i Sverige och inkomst av utomlands bedriven aktiv näringsverksamhet under förutsättning att du beskattats i
Sverige för dessa inkomster.
Det här innebär att du inte får jobbskatteavdrag för t.ex. sjukpenning,
föräldrapenning och andra liknande ersättningar som betalas ut av
Försäkringskassan, ersättning från arbetslöshetskassa, egen arbetsskadelivränta eller inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning. Du
får heller inte jobb skatteavdrag för konstnärspension eller ersättning
vid förlorad arbetsförtjänst.

Så här räknar du ut underlaget för jobbskatteavdraget
Inkomst av tjänst
När du ska beräkna underlaget utgår du från de inkomster som du fyllt
i under Inkomster – Tjänst i ruta 03 på sidan 5 i broschyren. Eftersom
vissa inkomster i ruta 03 inte ger rätt till jobbskatteavdraget, måste du
dra ifrån dessa. Du måste också lägga till de kostnadsersättningar som
du fyllt i ruta 05 (Högst summan av de kostnader du dragit avi ruta 01,
08, 09 och 06.) samt andra arbetsinkomster som du fyllt i i ruta
16, t.ex. ersättning till idrottsutövare på mindre än ett halvt prisbasbelopp och s.k. Marie Curie- stipendium, eller ruta 19. Om sjukpenning
ingår i arbets inkomst i ruta 19, måste du dra ifrån den. Slutligen ska
du minska inkomsterna med de avdrag du gjort under inkomst av
tjänst. Du ska inte ta med avdrag som inte hör till arbetsinkomster.
Observera att du själv måste dra ifrån den del som du inte får avdrag
för beträffande resor till och från arbetet och övriga utgifter, dvs. 10
000 kr respektive 5 000 kr
Inkomst av näringsverksamhet
Här ska du utgå från de inkomster som du fyllt i rutorna 100 och 117
på sidan 6. Inkomsterna ska du minska med den sjukpenning som du
redovisat i näringsverksamheten.
Summering av arbetsinkomsterna
Därefter ska arbetsinkomsterna minskas med allmänna avdrag, dvs.
belopp som du fyllt i i rutorna 43 och 45 på sidan 6 och ditt eventuella
sjöinkomstavdrag, se 6. Återstoden av rundar du nedåt till närmaste
hela hundratal kronor.

Så här räknar du ut jobbskatteavdraget
om du är född 1947 eller senare
1. Underlaget (arbetsinkomsten) är högst 40 040 kr
Underlaget minskas med ditt grundavdrag, se 5. Skillnaden
multiplicerar du med skattesatsen i din hemortskommun.
Resultatet är ditt jobbskatteavdrag.
2. Underlaget (arbetsinkomsten) överstiger 40 040 kr
men inte 119 680 kr
30,4 % av den del av underlaget som överstiger 40 040 kr
summeras med 40 040 kr. Minska summan med ditt grund avdrag, se 5. Skillnaden multiplicerar du med skattesatsen
i din hem ortskommun. Resultatet är ditt jobbskatteavdrag.
3. Underlaget (arbetsinkomsten) överstiger 119 680 kr
men inte 308 000 kr
9,5 % av den del av underlaget som överstiger 119 680 kr
summeras med 64 284. Minska summan med ditt grundavdrag,
se 5. Skillnaden multiplicerar du med skatte satsen i
din hemortskommun. Resultatet är ditt jobb skatteavdrag.
4. Underlaget (arbetsinkomsten) överstiger 308 000 kr
Minska 82 192 med ditt grundavdrag, se 5. Skillnaden
multiplicerar du med skatte satsen i din hemortskommun.
Resultatet är ditt jobbskatte avdrag.
Jobbskatteavdraget får inte överstiga den kommunala
inkomstskatten. Genom att vissa andra skattereduktioner
räknas av före jobbskatteavdraget, t.ex. skattereduktion
för allmän pensionsavgift, kan detta innebära att du inte
kan tillgodogöra dig hela det uträknade jobbskatteavdraget.
Detta gäller särskilt vid inkomster under ca 57 000 kr.

Mer om skatter och bidrag.

kostnader som det finns skäl att ta hänsyn till vid fördelningen av
skatter och bidrag.

Politikerna har under årens lopp då och då talat om att skatt ska utgå
efter bärkraft och skattekraft och bidrag ska utgå efter behov. Men
varken regeringen, riksdagen eller partierna har någonsin under de
senaste femtio åren visat upp hushållsbudgetar som visar behov eller
visat hur bärkraft hänger ihop med hushållsbudgetar.

Eftersom vi har ett progressivt skattesystem som innebär att man
procentuellt tar ut mer skatt vid högre inkomster än vid låga är det
olämpligt att utforma hänsynen till barnkostnader som ett avdrag på
inkomsten, det innebär att skattelättnad för barn blir större vid höga
inkomster än vid låga. Därför sker hänsynen till barn genom barnbidrag som är lika stora oberoende av inkomstens storlek. Barnbidragen
kan ses som en negativ skatt.

Jag har nästan varje år under denna tid redovisat hushållsbudgetar och
påpekat att inkomsterna vid låga inkomster inte räcker till hushållsbudgetarna och att skatter och bidrag bör bestämmas med hänsyn till det.
Tyvärr har politikerna inte rätttat sig efter det, och fortfarande måste
många med låga inkomster betala skatter trots att inkomsterna inte
räcker till rimliga levnadskostnader.
Skattefördelningen bör ske efter bärkraft. Den bör ske med hänsyn till
inkomst och med hänsyn till hushållsutgifter för rimliga behov.
Skattefördelningen har två dimensioner: Vertikal och horisontell
fördelning.
Den vertikla fördelningen gäller fördelningen på personer med samma
rimliga utgifter men med olika höga inkomster. Den horisontella fördelningen gäller fördelning på personer med olika rimliga utgifter
men samma inkomster.
I den allmänna skattedebatten talas nästan bara om den vertikala fördelningen av skatterna - med hänsyn till inkomstens storlek.
Den vanligaste komplikationen i den horisontella fördelningen är
förekomsten av barn. Oberoende av inkomstens storlek medför barn

Före skattereformen 1970 sambeskattades makar. Det ville man komma ifrån och i reformen infördes särbeskattning, dvs makara beskattades var för sig efter sina inkomster. På den tiden var det vanligt att
makar fördelade sina insatser så att mannen hade heltidsarbete med
penninginkomster medan frun var hemma med barnen och stod vid
spisen och tvättbaljan, utan penninginkomster, var hemmafru.
Vid övergång till särbeskattning uppstod problem för hemmafruarna.
Mannen behövde kompensation för att han försörjde en hemmafru.
Hemmafrun kunde inte spara in på hushållsutgifterna till de kostnader
hon förorsakade mannen. Man införde då ett hemmamakeavdrag som
var en horisontell fördelningsfaktor och lika stor vid alla inkomster.
Hade man utformat det som ett avdrag på skatten skulle män med höga
inkomster och större marginalskatter få större skattelättnader än de
med låga inkomster.
När åren gick blev det färre hemmafruar och hemmamakeavdraget
smälte i någon takt med det bort med inflationen. Till slut togs hemmamakeavdraget bort när hemmamakarna (hemmafruarna) var nära
utrotade.

I början efter skattereformen 1970 hade man kvar bl a sättet att dra av
för räntekostnader, avdrag gjordes med samma maginaleffekt som för
inkomsten, dvs ju högre inkomst man hade och ju högre marginalskatt
man hade desto mer tjänade man på ränteavdragen,
Direktören med hög lön och hög maginalskatt kunde få större skattelättnader av skuldränteavdragen än den lägst betalda i firman om man
hade samma sorts hus att bo i och samma skuldräntor. Det var inte bra.
I skatterformen 1982 rättades detta till något, men i reformen 1990
blev det klart att ränteavdragen blev samma vid olika inkomster. Man
stannade då för 30% skatt på ränteinkomster och 30% skatteavdrag för
skuldräntor. Hänsynen till räntorna hör till den horisontella fördelningen, räntorna har inget med inkomsterna att göra. Nu får direkören
och springpojken vid inkomstbeskattningen samma hänsyn.
Bostadsbidragen hör till de horisontella fördelningshänsynen, men är
också dimensionerade efter inkomstens storlek. För barnfamiljerna
trappas de av med 20% av ökande inkomst.
Det borgerliga blocket vann valet 2006 med löften om skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare och åtgärder som skulle ge
jobb åt arbetslösa och minska “utanförskapet”. Det blev stora skattesänkningar för dem med höga inkomster och nedskärningar som mest
drabbar dem med låga inkomster. Arbetslösheten är stor. De borgerliga
har ställt i utsikt att de ska forsätta på samma sätt.
En central fråga, som alltid, är skatterna. Vem ska betala dem och vad
ska de användas till. De som ska betala är individer, hushåll och företag och skatterna ska gå till saker som är till nytta för de kategorierna.

Skatterna tas ut på skattebaser: skatter på arbetsinkomster, inkomster
av företag, vinster och kapital, skatt på varor mm.
En högerfilosofi är att de som har höga arbetsinkomster inte arbetar om de inte får lägre skatter och högre bidrag och att de med
låga inkomster inte arbetar om de får lägre skatter och högre
bidrag.
Den borgerliga alliansen hatar bidrag och har satt ett annat namn
på jobbskatteavdragen, nämligen avdrag, som är detsamma som
bidrag. Jobbskatteavdragsbidragen är vid höga inkomster mycket
stora.
Folkpartiet framför krav om att den s k värnskatten ska tas bort, annars
vill ingen utbilda sig, och utbildat folk är nödvändigt i den globala
konkurrensen. Kravet är nonsens. De som inte vill utbilda sig på grund
av värnskatten har fel inställning till utbildning och om de avstår
utbildning är det bara bra. Samhället bör undvika att släppa fram giriga
personer till välbetalda platser där de bara tänker på att skaffa sig
själva förmåner.
De som nu ihärdigt propagerar för lägre skatter för höginkomster
borde istället intressera sig för dem med låga och de lägsta inkomsterna och kräva förbättringar för dem. Skattesänkningarna bör bedömas
med hänsyn till levnadskostnaderna.
Levnadskostnaderna för en ensam förvärvsarbetande icke-pensionär är
2013 145 000 kr per år. Den som tjänar 15 000 kr per månad har efter
skatt så att det går ungefär jämnt upp, d vs inget överskott i budgeten.
Ensam som tjänar 60 000 kr per månad har sedan dessa levnadskost-

nader betalats ett överskott i hushållsudgeten på 324 000 kr, som kan
användas till bilar, resor, dyrare bostad, lyxartiklar mm.
Motsvarande kostnader för makar/sambor är 2013 220 000 kr Om
makarna har lika stora inkomster behöver de bara tjäna cirka 11 000 kr
var per månad för att få ihop till kostnaderna. Tjänar de 60 000 kr var
per månad har de 717 000 kr överskott sedan hushållskostnaderna
betalats.
Ensam som tjänar 12 000 kr per månad skulle kunna betala levnadskostnaderna, men måste betala skatt så att det blir ett underskott i
hushållsbudgeten på cirka 24 000 kr, och borde begära socialbidrag
till skatten, vilket naturligtvis inte går för sig. Han eller hon tjänar
alltså till sin försörjning men måste sänka sin levnadsstandard cirka 17
% på grund av skatten.
Krav om att avskaffa värnskatten visar på synnerligen olämplig oförmåga. Ingen i riksdagen har de senaste 40 åren visat intresse för att på
lämpligt sätt avväga skatterna efter levnadskostnaderna.
Skattereformen 1970 föregicks av många skatteutredningar. I en
utredning stod att det inte gick att hitta ett belopp för levnadskostnader
som kunde ligga till grund för skattefördeningar. Det var mycket dumt
skrivet. Redan då fanns socialbidragsbelopp att utgå från. Nu är dessa
belopp tydligare och grundar sig på bantade belopp i konsumentverkets budgetar.
Bostadskostnader är inte med i de beloppen utan bedöms från fall till
fall. Emellertid finns statistik om svenska folkets bostadsstandard och
statistik om bostadskostnader. En lägsta rimlig levnadskostnad kan

beräknas från konsumentverkets budgetar och från statistik om hyror i
hyreslägenheter i riket eftersom sådana lägenheter är de enda som är
aktuella vid de lägsta inkomsterna. Det är tillräckligt många hyresboende för att det ska duga som grund. Statistiken för andra boendeformer ger skäl för att det är lämpligt. När det gäller bostadsstandard ger
statistik och utrymmesnormer från Boverket skäl räkna med 2rok för
ensam och 3rok för makar/sambor.
Enligt detta blir de lägsta rimliga levnadskostnaderna 2013 för förvärvsarbetande icke-pensionärer: ensam 145 000 kr och för makar/
sambor 220 000. Makarnas belopp blir nära precis 150% av beloppet
för ensam, och så har det varit sedan 1970. För pensionärer blir det
något annorlunda.
Ett problem när man ska avväga inkomstskatterna vid de lägsta inkomsterna är att det per person är dyrare levnadskostnader för en ensam än för makar/sambor. Sambeskattningen togs bort i skattereformen 1970 och man kan inte få en lämplig skattefördelning genom att
höja grundavdraget, eftersom det bör vara lika per person. Om man
sätter grundavdraget så att ensamma får lämplig skatt får makar för låg
skatt och sätter man grundavdraget så att makar får lämplig skatt får
ensamma för hög skatt. Det är därför lämpligt att lösa det problemet
med bostadsbidrag som kan formas så att man får en bättre fördelning
vid låga inkomster. Det är här fråga om horisontell fördelning där
rimliga hushållskostnader är olika för ensamma och makar.
Som komplement till inkomstskattesystemet finns nu barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag för barnfamiljer som avses korrigera
skattesystemets skevheter. För barnlösa ungdomar finns också bostadsbidrag och för barnlösa äldre låginkomster har funnits bostadbidrag,
som dock tagits bort. Det är skäl att återinföra bostadsbidrag för barnlösa äldre icke-pensionärer.

Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men det är
mer komplicerat än för kategorierna vuxna ensamma och vuxna makar och man måste då också ta med barntillsynskostnader. Det är regeringens och riksdagens uppgift att följa barnkostnaderna och vartefter
justera belopp för barnbidrag o d.
Tillsynskostnaderna är relativt stora för småbarn, men kostnaderna för
mat och kläder mm är då relativt låga. För mellanbarn är tillsynskostnaderna lägre och för de största barnen inga alls, men ju äldre
barnen blir desto högre blir kostnadena för mat och kläder etc.
Beräkningar av barnkostnader har gjorts i
Sven Wimnell 10+12 maj 2011+ 7 feb 2013: Barnfattigdom och
annan fattigdom. http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Det är tidsödande att göra sådana beräkningar, de måste göras för
olika barnatal, olika åldrar på barnen, olika inkomstnivåer och för
ensamma och makar. Genomsnittskostnaden var 2011 inklusive bostadskostnader omkring 38 000 kr per barn och år, Partierna borde
redovisa sådant men tycks sakna både förmåga och intresse för det.
I detta sammanhang är det lämpligt påpeka TV-avgiftens inverkan.
Den är orättvis och missgynnar ensamma. Den bör avskaffas för hushållen och ersättas med en kollektivavgift för hushållen som betalas av
riksdagen och som kan bindas till folkmängdens utveckling om riksdagen inte förmår fortsätta att avgöra hur mycket som ska läggas på
TV. Avgiften är nu drygt 2000 kr per år och är en stor belastning vid
låga inkomster. TV har haft en löjlig patrull som åkt omkring och
sjungit för sådana som betalar avgiften samtidigt som man påstår att
SVT är fri television. Avskaffa snarast TV-avgiften som är att se som
en skatt. De pengar som behövs för det kan tas från Jobbskatteavdragen enligt förslag.

Pensionärer med låga inkomster: Det nya systemt med garantipensioner ger det omöjligt att kontrollera om pensionerna som utbetalas är
riktiga. Reglerna för bostadstilläggen är orimliga och bör ändras på
flera punkter. Det gäller bland annat reglerna för hur kapitalförekomst
ska påverka.
Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
Kd-ledaren Göran Hägglund gjorde en stor insats för att förbättra
fastighetsbeskattningen. En stor del av befolkningen äger småhus och
för dem har fastighetsskatten många år varit en pina. Skatten har byggt
på fastighetstaxeringarna, som bygger på uppmätta marknadspriser för
fastigheter i omvärlden. Skatterna har byggt på fiktiva inkomster på
husen, inkomster som i verkligheten inte funnits. Husägarna har inte
haft inkomster av husen som kunnat användas till fastighetsskatten.
Det gamla systemet har fått en bättre efterföljare. För reavinstskatten
finns förmånliga regler om uppskov som kostar mycket pengar för
staten, regler som kanske är alltför förmånliga.
Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort.
Fastighetsskatterna och förmögenhetsskatterna är ett elände därför att fastigheter och förmögenheter för många inte alltid inbringar pengar som räcker till skatterna. Arvs- och gåvoskatter
ger upphov till onödigt manipulerande.
Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som
handlar om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara än
de andra skatterna.

Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man kan
ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögenhet är den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter.
Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av
kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen
av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheterna, man beskattar avkastningen.
De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av
bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bostadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort.
Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare försämrats.
Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skattesystemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig vid låga inkomster
kommer makar/sambor att bli överkompenserade. Man kan klara detta
problem bara med hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag.
Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidragsfördelningsproblem. Varken de rödgröna eller de borgerliga partierna

har gjort någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter
och bidrag i relation till det. Skattelättnaderna: bör bedömas med
hänsyn till levnadskostnaderna.
Erik Åsbrink föreslår “ kraftigt höja grundavdrag så att även låginkomsttagarna skulle få en skattesänkning.” Det är ett okunnigt förslag.
Höjer man grundavdragen sänker man visserligen skatten för låginkomster, men också för dem med höga inkomster, och då försämrar
man skattefördelningen. Om man sänker grundavdragen för att låginkomster ska få lägre skatt måste man höja marginalskatten för låginkomster så att de högre inkomsterna inte får sänkt skatt.
Problemet med låginkomsterna löses bäst med bostadsbidrag.
Erik Åsbrink skriver också: “ Enligt en samstämmig uppfattning bland
ekonomer är fastighetsskatten en av de bästa (eller minst skadliga)
skatterna. “ Ja, enligt ekonomerna kanske, men ekonomena har vanligen dåliga uppfattningar, eller inga alls, om fördelningsproblem.
Hela världens finanssystem är förstörda av ekonomerna.
Jobbskatteavdraget är ett problem.
Regeringen vill gärna fortsätta och göra större jobbskatteavdrag enligt
en nuvarande modellen, dvs försämra skattefördelningen ännu mera,
men är osäker om det går att fortsätta i höst. Socialdemokraternas
partiledare har sagt att socialdemokraterna accepterar det, man kan
anta för att inte stöta bort väljare. Socialdemokraterna vill dock minska
jobbskatteavdragen för inkomster över 60 000 kr per månad.

I den nyss nämnda utredningen om barnfattigdomen har diskuterats förändringar av jobbskatteavdragen, men något förslag har
inte lämnats. Att förvärvsarbetande har extrakostnader kan man
gå med på,men inte så stora som motiverar nuvarande jobbskatteavdrag och framför allt inte avdrag som stiger med inkomsten.
Det lär knappast finnas någon som direkt kan förstå jobbskatteavdragens konsekvenser vid läsandet av den skatteverkets beskrivning av dem som citerats här i det föregående.
Konsekvenserna kan man enklast få uppfattningar om genom att
se på skatteverkets tabeller för preliminärskatter, där skatteverket
säkert räknat rätt. De tabellerna har använts för att beräkna hushållens över- och underskott i hushållsbudgetarna.
Över-och underskott finns redovisade för 2006 och för flera av de
senaste åren. Jämför man år 2006 och 2013 finner man att låginkomster fått mycket betydande försämringar och höginkomster
mycket betydande förbättringar, något som borde få socialdemokraterna upprörda.
Förbättringar för låginkomster har föreslagits genom införande av
bostadsbidrag för barnlösa i förvärvsarbetande åldrar och genom
att slopa den nuvarande TV-avgiften och istället minska jobbskatteavdragen med 100 kr per månad utom för låga inkomster
och pensionärer.
Se mer om detta på sidorna 312-367 i
http://wimnell.com/omr36-39zs.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
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Ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn. 36-39zs.pdf
Inkomstfördelning 2013 och försämring/förbättring 2006-2013:
Månadslön Decilgrupp 1-10 20-64 år	
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Hur klarar sig de med underskott?
Överskottsbeloppen/underskottsbeloppen avser ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn. Decilgrupperna avser både sådana
med och sådana utan barn och avser också både ensamma och sådana
som lever i par. Den offentliga statistiken är upplagd så att man inte
kan dela upp på lämpligt sätt.
Några ensamma ungdomar kan få ungdomsbostadsbidrag.
Några med barn kan få bostadsbidrag och bidrag för barnen.
Pensionärer är inte med i undersökningen nu. Statistik över pensioner har Försäkringskassan med möda levererat, men statistiken är
sådan att man inte kan skilja mellan ensamma och par och inte får veta
något om eventuella bostadsbidrag. Se tabell på sidan 89 i
http://wimnell.com/omr36-39z.pdf

2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för
ensam och 6100 kr per mån för makar/sambor= 73 200 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 220 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år
6001 575 6900
7001 779 9348
8001 982 11784
9001 1185 14220
10001 1388 16656
11001 1651 19812
12001 1916 22992
13001 2180 26160
14001 2445 29340
15001 2683 32196
16001 2948 35376
17001 3240 38880
18001 3504 42048
19001 3769 45228
20001 4060 48720
21001 4325 51900
22001 4590 55080
23001 4855 58260
24001 5120 61440
25001 5384 64608
26001 5655 67860
27001 5946 71352
29001 6529 78348
30001 6819 81828
35001 8269 99228
40001 10654 127848
45001 13104 157248
50001 15554 186648
55001 18244 218928
60001 20944 251328
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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.

Socialdemokraterna bör räkna igenom och
redovisa hur pengarna räcker för barnfamiljerna.
Ekonomiskt stöd till barnfamiljer behandlas i riksdagen av socialförsäkringsutskottet. Socialdemokraternas främsta man i Socialförsäkringsutskottet (SfU) är Tomas Eneroth Presskontakt. Han torde vara
lämplig att göra denna genomräkning.
Genomräkningen bör gälla ensamma och makar/sambor med 1, 2, 3, 4,
5 och 6 barn i olika åldrar med konsumentverkets kostnadsbelopp för
olika slags utgifter och med inkomster i flera olika storlekar.
Aktuella belopp 2013:
Antal barn Barnbidrag kr
kr
1	

	

1.050	

 	

2	

	

2.100	

 	

3	

	

3.150	

 	

4	

	

4.200	

 	

5	

	

5.250	

 	

6	

	

6.300	

 	


Flerbarnstillägg kr Summa kr /år ca
	

	

	

	

	

	


-	

150	

604	

1.614	

2.864	

4.114	


	

	

	

	

	


1.050	

 12 000
2.250	

 27 000
3.754	

 45 000
5.814	

 70 000
8.114	

 97 000
10.414 125 000

Barnkostnaderna rör sig kring 40 000 kr per barn, och efter barnbidrag
och flerbarnstillägg cirka 20 000 - 30 000 kr per barn: totalkostnad
cirka
1 barn cirka	

 28 000 kr
2	

	

53 000
3	

	

75 000
4	

	

90 000
5	

103 000
6	

115 000

Ensamstående utan barn har överskott i hushållsbudgeten:
28 000 till ett barn vid inkomst cirka 18 000 kr per månad
53 000 till två barn
21 000
75 000 till tre barn	

 	

	

23 000
90 000 till fyra barn 	

 	

	

25 000
103 000 till fem barn	

 	

	

27 000
115 000 till sex barn	

 	

	

28 000
Makar/sambor utan barn, med lika inkomst, har överskott i
hushållsbudgeten:
28 000 till ett barn vid inkomst cirka 13 000 kr per månad
53 000 till två barn
14 000
75 000 till tre barn	

 	

	

15 000
90 000 till fyra barn 	

 	

	

16 000
103 000 till fem barn	

 	

	

17 000
115 000 till sex barn	

 	

	

18 000
Hur man räknar: Beräkningar av barnkostnader har gjorts i
Sven Wimnell 10+12 maj 2011+ 7 feb 2013: Barnfattigdom och 20 00
kr annan fattigdom. http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Om det blir minus i barnfamiljernas hushållsbudgetar bör
socialdemokraterna föreslå förbättringar.

Bostadsbidrag för barnlösa, kostnader:
Kostnaderna för detta kan beräknas med hjälp av det bidrag som fanns
tidigare för denna kategori, men som avskaffades. Några vidlyftiga
kostnadsberäkningar behövs inte, det är nödvändigt att införa detta
bidrag vad det än kostar.

Från socialdemokraternas vårmotion 2013:

ma åldersgrupp arbetade.

Regeringens politik har ökat inkomstklyftorna

Dessa skillnader måste bekämpas systematiskt. Att så många kvinnor
utestängs, eller väljer att stå utanför arbetsmarknaden är ett stort slöseri med kompetens. Socialdemokraterna har tidigare presenterat ett
antal förslag för att snabbare minska inkomstskillnaderna och höja
arbetsmarknadsdeltagandet bland kvinnor.

I början av 80-talet var den svenska inkomstspridningen som lägst.
Sedan 1980-talet har många industrialiserade länder sett en utveckling
av ökande inkomstskillnader. Globalisering av produktionen, teknisk
utveckling, försvagade fackliga organisationer eller högre grad av
individualiserad lönebildning är exempel på faktorer som lyfts fram
för att förklara dessa trender.
Givet att strukturella faktorer i ekonomin tenderar att driva det svenska
samhället mot en allt vidare inkomstfördelning, kan politiken antingen
kompensera för dessa faktorer eller späda på utvecklingen. Här har den
sittande regeringen valt det senare.
Regeringens politik har varit präglad av nedrustning av de generella
välfärdssystemen och stora skattesänkningar som get mest till höginkomsttagare. Om man studerar reformerna som genomförts under
perioden 2006 till 2010 ser man tydligt att nästan 5 % av reformerna
har gått till att förstärka den rikaste hundradelens inkomster medan
medianhushållet tagit del av ca 0,8 % av reformerna. Det betyder att
den rikaste hundradelen av hushållen fick ca 6 gånger mer av regeringens reformer än hushållet som befinner sig i mitten av inkomsttrappan. De möjligheter regeringen har haft att verka dämpande på de
generella inkomstskillnaderna har inte tagits.

Ett mer jämställt Sverige
Mäns inkomster är i genomsnitt drygt 30 % högre än kvinnors. Över
ett 40-årigt arbetsliv tjänar kvinnor drygt 3 miljoner kronor mindre än
män. Mellan 2010 och 2011 ökade inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och med nuvarande politik ser ett samhälle med utjämnade inkomstskillnader mellan könen just nu ut att ligga mycket långt
borta.
Den största orsaken till inkomstklyftorna mellan könen är att kvinnorna i lägre utsträckning deltar i arbetskraften. I februari 2013 var 54 %
av kvinnorna i åldern 15-74 år i arbete medan 62 % av männen i sam-

Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är ett viktigt delmål för att
uppnå mer jämställda relationer mellan könen på arbetsmarknaden.
Flera studier visar att god tillgång till barnomsorg ökar sannolikheten
för kvinnor att hitta ett jobb. I vårt budgetförslag för 2013 avsätts
resurser för att bygga ut barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Det
stärker kvinnors möjligheter att jobba samtidigt som barnen får
trygghet och kontinuitet.

Från socialdemokraternas hemsida 1 maj 2013:
Socialdemokraterna Vår politik Vår politik A till Ö Skatter

“Skatter
Vår prioritering är glasklar: Välfärden måste sättas före nya stora
skattesänkningar. Skatter behövs för att kunna finansiera det vi gör
tillsammans – till exempel skola, sjukvård, vägar, sjukförsäkring, polis
och mycket annat.
Vi vill ha hög kvalitet i välfärden. Det förutsätter att vi betalar skatt.
Skatt ska betalas efter bärkraft. Välfärd ska fördelas efter behov. Den
som har högre inkomster ska bidra med mer än den som har lägre,
Men alla ska få del av välfärden oavsett inkomst. Detta minskar
klyftorna.
Sverige har stora behov av investeringar i infrastruktur, utbildning och
forskning för att klara den globala konkurrensen. Trots det handlar regeringens planerade reformer nästan uteslutande om skattesänkningar.
Under den borgerliga regeringen har skatten på stora förmögenheter
och de dyraste husen har sänkts kraftigt. Skattesänkningarna uppgår
till över 100 miljarder. Den procent som tjänar bäst har fått lika
mycket genom regeringens politik som 25 procent av svenska folket
har fått tillsammans. Män har fått betydligt mer än kvinnor. Pensionärerna har missgynnats. Klyftorna har ökat.
Vår politik tar istället sikte på att öka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft genom omställning till en modern, kunskapsbaserad ekonomi.
Det är bara genom en aktiv, framtidsinriktad tillväxtpolitik som vi
långsiktigt kan kombinera ambitionen om en välfärd i världsklass med
en fortsatt stark utveckling av hushållens inkomster.
Sidan uppdaterades senast: 2013-02-27 15:49”
Det är allt socialdemokraterna har att säga om skatter på hemsidan. Det är för magert.

DN 29 april 2013: DN Granskar. Skuldindustrin.

”Företagen tiger om skuldsatta”
“ På tre år har Sveriges tio största snabblånebolag skuldsatt 68
738 personer. DN:s granskning visar att upp till var sjätte låntagare inte kan betala tillbaka – en siffra som bolagen mörkar. Nu
kräver Kronofogden att branschen lägger korten på bordet. “
“Antalet obetalda snabblån har ökat mycket kraftigt de senaste åren,
från 2011 till 2012 steg antalet fall med 62 procent. Utvecklingen är så
oroväckande att Kronofogden försöker kartlägga hur stor andel av
snabblånebolagens krediter som går till indrivning.
– Vi vill få en helhetsbild av hur vanligt det är att den här typen av lån
leder till skuldsättning, det är viktigt att veta om det är ett stort samhällsproblem, säger Jan Åkerlund på Kronofogden.
Hittills har bolagen inte velat lämna ut uppgifterna som behövs för
kartläggningen. Myndigheterna vet i dag inte hur vanligt det är att en
skuld går till indrivning.
Dagens Nyheter har med uppgifter från Kronofogden försökt göra en
egen kartläggning. Undersökningen visar att på tre år har de tio största
bolagen dragit 68 738 personer till Kronofogden för obetalade lån.
Flest obetalda lån har marknadsledande Folkia, som på tre år gjort 14
440 ansökningar om betalningsföreläggande.
I 2 461 fall gäller ansökan en person som Folkia redan skickat till
Kronofogden en gång under samma period, totalt har Folkia dragit 11
983 personer till Kronofogden.
Folkia omsatte 90 miljoner kronor under 2011, samma år skickade de
indrivningskrav för obetalda lån till Kronofogden på 16,6 miljoner
kronor.

På plats sju på tio i topplistan över bolag med flest indrivningar kommer Mobillån i Sverige AB. Åren 2010 och 2011 gjorde de 4 500 ansökningar. Men 2012 minskade antalet till 47. Enligt Jan Åkerlund på
Kronofogden beror det inte på att bolagen skärpt kraven på kunderna.
I stället har Mobillån börjat sälja lånen vidare till finansbolag som
driver in skulderna. Detta får till följd att de inte syns i Kronofogdens
statistik. Avida Finans har 2012 köpt upp drygt 10 000 obetalda snabblån och en stor del av de lånen kommer från Mobillån.
– Vi har inte räknat dem, men jag kan med säkerhet säga att ett antal
tusen av dem härrör från Mobillån i Sverige, säger Jan Åkerlund.
Mobillån i Sverige AB är hittills det enda bolaget som öppet redovisat
hur många lån de ger ut per år. Enligt vd Richard Gabler beviljades 30
000 lån 2012. Utlåningen var cirka 100 miljoner kronor.
– Det innebär att upp till 10–15 procent av lånen hamnar hos Kronofogden, det är väldigt mycket i synnerhet i jämförelse med mobilindustrin där 0,2 procent leder till ärende hos Kronofogden. Det är en
svagare kundgrupp som lånar pengar hos den här typen av bolag, säger
Jan Åkerlund.
Dagens Nyheter har sökt företrädare för samtliga bolag på tio i topplistan, men ingen har velat svara på frågan om hur många av deras lån
som går till indrivning.
Några bolag har inte svarat alls, andra hänvisar till att det pågår förhandlingar med Kronofogden om vilka uppgifter som ska lämnas ut.
Ett antal av bolagen är på väg att bilda en branschorganisation. Ett 
alternativ som diskuterats är att branschen som helhet ska lämna ut
siffror om skuldsättning och antal lån.
– Jag hoppas och tror att vi kan få den informationen. Det är väldigt
viktigt för oss och branschen att titta på de här siffrorna så att vi kan ha
möjlighet att motverka onödig skuldsättning, säger Jan Åkerlund.
Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “

“Fakta. Snabblån
Snabblån är lån på jämförelsevis små belopp, som kan beviljas
snabbt och betalas ut på några timmar men som har höga avgifter och
räntor.
Ett 50-tal bolag i Sverige sysslar med snabblån. Konsumentverket
och Finansinspektionen har en viss tillsyn över bolagen.
Konsumentverket ska kontrollera om kreditbolagen följer lagens krav
på kreditupplysningar och har möjlighet att utfärda varningar och kan
förelägga ett bolag att upphöra med sin låneverksamhet.
Samtliga fjorton bolag som Konsumentverket granskat har fått en
varning.”
DN 29 april 2013:
DN granskar. Skuldindustrin

“Sms-lånet blev en mardröm”
“Sara tog sms-lån för att köpa födelsedagspresenter och julklappar till sin son. Men de snabba pengarna blev till en mardröm.”
“ Ensamstående mamman Sara levde på socialbidrag och brottades
med alkoholproblem. Hon hade knappt 500 kronor över att leva på i
månaden och hade inte haft ett arbete på många år. Ändå kunde hon
låna tiotusentals kronor från en rad olika kreditbolag. På några månader hade hon dragit på sig en skuld om 140 000 kronor.
– När jag kom hem till henne låg det säkert femtio oöppnade kuvert
med fakturor och betalningspåminnelser, säger Saras pappa, som vill
vara anonym.
Sara låg i en tvist om umgänget med sin son och hon fick bara träffa
honom vid enstaka tillfällen.
När de träffades ville hon visa hur mycket hon brydde sig.

– Hon var rädd för att förlora vårdnaden och tappa kontakten med sin
son, så hon tog lån för att köpa presenter och julklappar, säger pappan.
Flera av lånen hade hunnit gå till Kronofogden när pappan grep in.
– Jag ringde runt till kreditbolagen för att få stopp på eländet och
lyckades faktiskt pruta ner beloppen med nästan 30 000 kronor.
Pappan tog själv ett lån hos banken och betalade hela skulden. Men
några månader senare började mardrömme
– Nu har hon tagit nya lån och skuldsatt sig igen. Jag skickade brev till
lånebolagen om att de inte ska låna ut några pengar till henne, men det
verkar inte ha fungerat, säger pappan. Han tycker det är bra att
Finans.inspektionen nu ska få befogenheter att agera mot bolagen.
– Det är för djävligt att bolagen utnyttjar svaga människor på det här
sättet. Det är inte vanligt folk som tar sms-lån. Det är de som redan
ligger risigt till och som kämpar för att överleva den närmsta månaden
Den här gången kan han inte betala dotterns skulder.
– Varje människa avgör själv vilka beslut man fattar, men de här
snabba lånen är att locka folk i fördärvet, säger Saras pappa.
Mattias Carlsson mattias.carlsson@dn.se “

DN 27 april 2013:
Samhällsutvecklingen.

”Sätt familjen i centrum för alla politiska
beslut”
“Förslag från KD.
Om Sverige ska få en hållbar utveckling måste vi erkänna familjens betydelse för samhällsutvecklingen. Och det handlar inte bara
om familjepolitiken. Vi anser att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer, skriver ledande kristdemokrater. “
“Det är dags att politiker slutar se familjen som enbart en mysig fritidssysselsättning. Den är mycket mer central för samhällsutvecklingen än så. Familjen är den gemenskap som i stor utsträckning formar den framtida generationen. Den är viktig för barn och föräldrar
här och nu, men också helt central i ett längre och vidare perspektiv.
Ska samhället utvecklas framgångsrikt måste politiken utgå från familjernas villkor och vardag. Alla familjers, oavsett hur de ser ut. Vi
människor kan inte långsiktigt fungera väl i våra olika roller i livet om
vi inte har balans i tillvaron. Det gäller såväl i det lilla som i det stora.
En stressig eller otrygg miljö hemma påverkar barnens inlärning i skolan, men också de vuxnas produktivitet på arbetsplatsen.
Sverige har stått sig väl i tider av ekonomisk oro. Trots finans- och
skuldkris har vi kunnat genomföra reformer för jobb och välfärd med
en ekonomi i balans. Men Sverige står inför fler utmaningar. Vi ser att
skolresultaten dalar och många unga har svårt att få jobb. Vi har för få
växande företag och nya innovationer.

Detta är samhällsutmaningar som engagerar politiska partier från vänster till höger, även om de politiska slutsatserna skiljer. Vi kristdemokrater har också tillsatt arbetsgrupper på såväl skol- som arbetsmarknadsområdet. De ska presentera program för att vända utvecklingen.
Samtidigt inser vi att om Sverige ska få en hållbar positiv utveckling,
måste vi erkänna familjens betydelse för samhällsutvecklingen.
På en framtida världsmarknad ska inte Sverige konkurrera med pris,
utan med kunskap, kompetens och kvalitet. De mänskliga resurserna
blir en alltmer avgörande faktor för ett lands konkurrenskraft och
ekonomiska utveckling. Och människor som har balans i tillvaron och
mår bra lär sig mer och presterar bättre.
Hemmiljö och familjeliv påverkar vår hälsa och livskvalitet. Enligt en
aktuell metastudie är brist på nära relationer och social isolering lika
skadligt för hälsan som rökning och alkoholmissbruk (Holt-Lunstad
med flera, ”Social relationships and mortality risk”). Familjernas situation och förutsättningar får också långsiktiga effekter eftersom det är
där nästa generations medborgare formas.
Det handlar inte bara om familjepolitiken. Familjernas förutsättningar
påverkas av beslut inom en rad olika politikområden – skattepolitik,
socialförsäkringarnas utformning, skolpolitik, arbetsmarknadspolitik,
integrations- och migrationspolitik, bostadspolitik – listan kan göras
lång.
Vi anser därför att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka
konsekvenser de får för familjer och nära relationer. Det kan handla
om att identifiera ett förslags inverkan på familjernas ekonomiska situation, hur balansen mellan arbete och fritid upprätthålls och hur det påverkar förutsättningarna att värna och vårda positiva familjerelationer.
Vi vill helt enkelt familjesäkra politiken. Liknande konsekvensanalyser görs i dag när det gäller exempelvis miljöaspekter.

Flera andra länder har utformat modeller för familjekonsekvensanalyser. Australien och Nya Zeeland är två exempel. Detta är ett av flera
förslag som vi kommer att presentera i den proposition om barn och
unga som partistyrelsen kommer att lägga fram vid Kristdemokraternas riksting i höst.
Många partier lägger förslag – ofta med vällovliga syften – som aldrig
analyseras ur ett familjeperspektiv, men om det gjordes skulle de framstå som direkt familjefientliga. Miljöpartiet vill exempelvis ge ensamstående ett skatteavdrag, något som riskerar hämma familjebildning.
Vänsterpartiet vill omedelbart kvotera föräldraförsäkringen och
Socialdemokraterna göra det stegvis.
Dessa förslag tar inte hänsyn till familjernas egna önskemål, villkor
och förutsättningar, vare sig tidsmässigt eller ekonomiskt.
Sverige är ett av världens mest individualistiska länder, enligt World
Value Survey. Det finns knappast någon som förnekar människors
behov av frihet och självbejakande. Lika lite kan man bortse från att
varje person föds in i ett sammanhang med nära relationer och att vi
har ett djupt behov av andra människor.
I olika faser av vårt liv är vi dessutom så svaga att vi är helt beroende
av andra. Men detta faktum bortse snabbt den ifrån som för stunden är
stark och bara ser efter sin egen lycka.
Den politik som inte ser avigsidorna och riskerna med individualismen
blir enögd. Bräckligare och mindre stabila gemenskaper kan skada
tilltron, tryggheten och sammanhållningen i samhället. Inte minst
drabbar detta barnen som för att utvecklas positivt är beroende av
trygga och stabila relationer med sina föräldrar.
Välfungerande familjer ger våra barn bättre chanser i livet. Statsvetaren Robert Putnam anser att barns framtidsutsikter till stor del beror på
vad deras föräldrar svarar på följande fråga: ”Hur mycket tid till-

bringar du tillsammans med dina barn?”
Men nära relationer är inte bara viktigt för barn utan påverkar välbefinnande, hälsa och livslängd även för vuxna.
Politiken i stort, men inte minst familjepolitiken, bör därför utformas
med hänsyn tagen till människors behov av att leva i nära gemenskap
med andra. Om målet är människors välbefinnande är det alltför kortsiktigt att enbart fokusera på ekonomisk tillväxt, minskad arbetslöshet,
bättre miljö eller något annat.
Hur viktiga dessa målsättningar än är – och de är mycket viktiga – bör
politiken utgå från en helhetssyn på människan och alltid ta hänsyn till
behovet av familj och nära relationer.
Göran Hägglund, socialminister och partiordförande för Kristdemokraterna
Maria Larsson, barn- och äldreminister och 1:e vice partiordförande
David Lega, kommunalråd i Göteborg och 2:e vice partiordförande “

DN 23 april 2013:

“Thatcherismens krigiska själ”
“Var storsint i segern, sa Winston Churchill. Margaret Thatcher
vann storartade segrar men visade aldrig de besegrade nåd i vare
sig ord eller handling.”
“Margaret Thatcher var Storbritanniens största premiärminister i fredstid under 1900- talet. På 1980-talet gav henne kommunismens kris i
öst och socialdemokratins i väst chansen att uträtta stora ting. Hennes
relation till Sovjetledaren Michail Gorbatjov banade väg för kalla krigets slut och hennes privatiseringsåtgärder visade världen hur man demonterar statssocialismen. 1980-talets nyliberala renässans var hennes
och Reagans verk.
Hon var också den mest söndrande premiärministern i modern tid,
beundrad och avskydd i lika mån. Det berodde lika mycket på hennes
egenrättfärdiga sätt att genomföra sin politik som på politiken själv.
Hon beskrev sig med rätta som en ”övertygelsepolitiker”. En övertygelse rubbas inte av några argument. Och hon värdigades inte gå
någon till mötes utan delade in den politiska världen i ”vi” och ”de”.
”Var storsint i segern”, sade Winston Churchill. Thatcher var modig
och beslutsam men inte storsint. Hon vann storartade segrar men visade inte de besegrade nåd i varken ord eller handling. Hon skapade inte
endräkt ur osämja.
Hennes uppdrag vilade på en smal ideologisk bas. Hon var Friedrich
von Hayeks lärjunge. För henne som för Hayek var 1900-talets stora
intellektuella misstag tron att staten kunde överträffa enskilda människors spontana bemödanden. Det andra misstaget, om statens roll i att
förbättra folkets villkor, såg hon som den försåtliga vägen till träldom.
Detta budskap fick naturligtvis gensvar i Östeuropa.

För Storbritanniens del innebar det att impulsen till välståndsskapande
frigjordes ur socialismens, byråkratins och fackföreningarnas döda
hand, som enligt hennes historiesyn försvagat landet. Detta insulära
program för nationell pånyttfödelse distanserade henne alltmer från
den hårdare styrningen i EU. I ett känt tal 1988 dundrade hon: ”Det
var inte för att se statsmaktens gränser åter befästas på europeisk nivå,
med en europeisk superstat som utövar ny makt från Bryssel, som vi
pressade dem bakåt i Storbritannien.” När hon avgick befann sig Storbritanniens relationer med EU i en röra som de aldrig har hämtat sig
från.
Som alla smarta politiker visste Thatcher förstås vilka slag hon inte
kunde vinna eller måste skjuta upp, men hon ville alltid hellre vinna en
match än kompromissa. Hon kom att kallas ”Järnladyn” för sitt resoluta ledarskap i Falklandskriget, men de allra flesta slagen utkämpade
hon mot sina egna landsmän, inte minst gruvarbetarna som hon krossade i strejken 1984–85.
Hon framhöll alltid sitt enkla ursprung och hade ingenting till övers
för etablissemanget, som hon gav skulden för landets moraliska och
ekonomiska förfall. Hon förstod den lägre medelklassen, delade dess
materiella strävanden och moraliska fördomar och argumenterade för
statliga nedskärningar i samma ordalag som en husmor som har hand
om hushållskassan. Hon belönade ”uppåtsträvande” medlemmar av
arbetarklassen genom att sälja ut kommunägda bostäder till rabatterat
pris. Och fast hon var Storbritanniens mest framgångsrika kvinnliga
politiker någonsin betraktade hon feminismen som ”gift” och uppmuntrade inte kvinnor att gå i hennes fotspår.
Hennes svar på 1970-talets tilltagande oro på arbetsmarknaden var
”monetarism” som skulle hålla inflationen nere, begränsa fackföreningarnas makt med lagstiftning och privatisera uppsvällda statsägda
företag. ”Hon säljer ut familjesilvret”, sade Harold Macmillan, en

gång i tiden konservativ premiärminister. Syftet med dessa åtgärder
var att återställa statens auktoritet och den ekonomiska dynamiken.
Med hjälp av Nordsjöoljan vände Thatcher landets ekonomiska nedgång. Men hon vann sina segrar till väldiga sociala kostnader, med en
arbetslöshet som steg till 12 procent 1984, den högsta sedan 1930talet. En generation gick miste om vinsterna med den nya ekonomin.
De flesta britter må ha beundrat henne men trodde aldrig riktigt att
hennes väg var den enda. Hon vann tre val i rad men hennes parti fick
aldrig mer än 43 procent av rösterna. Hennes opinionssiffror översteg
50 procent endast under 5 av hennes 137 månader i ämbetet. I frågor
om ekonomi och socialpolitik tappade hon stöd i jämn takt. Hon hade
en splittrad opposition och valsystemet att tacka för sin makt.
Thatcher sammanfattade själv sitt politiska projekt: ”Ekonomin är
medlet, ändamålet är att förändra själen.” Mätt med det måttet var
thatcherismen ett misslyckande trots hennes prestationer. Den övergång till monetarism som hon lanserade skärpte ojämlikheten och
destabiliserade ekonomin. Hennes konsumtionspolitik ledde till
stigande bostadspriser, och hushållen skuldsatte sig mer och mer. År
1986 avreglerades finansiella tjänster och riskbeteende blev normen i
Londons finanskretsar. Reformerna sådde fröna till 2008 års finanskris.
De ”viktorianska” värderingar som Thatcher ville ge nytt liv kolliderade med det ohämmade hyllande av materiellt välstånd som hennes
styre medförde. Det moraliskt högtstående samhälle, byggt på rimligt
egenintresse, som hon hoppats upprätta blev det snikna samhället,
byggt på hänsynslös egoism. Om hon ångrade något när hon såg tillbaka märktes det aldrig.
Robert Skidelsky
Översättning: Margareta Eklöf Copyright: Project Syndicate “
“Robert Skidelsky är brittisk ekonom och historiker, mest känd som
författare till en biografi över John Maynard Keynes.”
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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.
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.
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

Klassamhället på 1800-talet och i det
moderatledda 2013.
1800-talet.
De äldsta nu levande svenskarna kunde i sin barndom umgås med
far- och morföräldrar som kunde varit födda i mitten på 1800-talet.
Far- och morföräldrarna kunde vara 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.
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Områdena 1-5 Förutsättningar
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Bakgrunden till dagens värld och dagens problem.
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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.
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.
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Vilka är de politiska problemen?
På Sven Wimnells hemsida, http://wimnell.com , ges en relativt kort
redovisning av ett forskningsarbete med titeln: ” Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. “
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas
verksamheter. De har sedan 15 år tillbaka på hemsidan grupperats i
129 verksamhetsområden i huvudområden numrerade 1-9. Verksamhetsområdena kan samtidigt ses som politiska problemområden.
Redovisningen innebär en samhällsbeskrivning uppgjord med hänsyn
till framtidsplaneringens problem, och innehåller en planeringsfilosofi
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska ge
bättre underlag för kunskaper om verksamheterna, problemområdena
och deras samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
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.
Sidorna på hemsidan avser i första hand att belysa hur verksamheterna fördelas på de 129 områdena. De innehåller inte de senaste aktualiteterna. De kompletteras av särskilda utredningar, vanligen i pdfformat, som vartefter innehåller aktuella saker som gäller problem och
konflikter som ska lösas på vägen mot framtiden. Problemen är så
många och stora att det är svårt att hantera dem på hemsidan.

De särskilda utredningarna är numera de viktigaste. De 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)
De senaste pdf-utredningarna förtecknas i början på hemsidan.
De allra senaste är:
Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk
skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zszx http://wimnell.com/omr36-39zy.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
Denna sammanställning är årets stora sammanställning om samhällsplaneringens problem och tar främst sikte på Socialdemokraternas
politik och frånvaro av politik.
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. 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
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
Dessa fyra sammanställningar innehåller ett stort antal tidningsartiklar
och redovisningar från myndigheter o d, och är gjorda för att dels
illustrera klassifikationssysemet, dels berätta något om politiska problem som kommit upp i den allmänna debatten. Mycket är inte med.
Bland annat inte myndigheters redovisningar av problem och universitetens och högskolornas forskningar.
De fyra sammanställningar gäller
* områdena 1-5	

Förutsättningar
* område 6 	

 	

Teknologiska/ekonomiska verksamheter
* område 7-9 	

	

Kulturella verksamheter, med undantag av det
	

	

	

som finns i den sista sammanställningen:
* Några händelser och problem i världen: Världen, USA, Kina,
Ryssland, Europa utom Ryssland, Mellanöstern och Nordafrika, Japan,
Indien, Övriga Asien, Övriga Afrika, Övriga Amerika, Oceanien och
Polarområdena.

Områdena 1-5: Förutsättningar (Här 14 del områden)
1	

Psykologiska och filosofiska verksamheter.
10	

Samhällenas samlade kunskaper och värderingar o d.
11-19 Individernas inre verkligheter: kunskaper och värderingar,
	

uppfattningar om samhället, psykologi och moral od.
2 	

Religiösa verksamheter.
3	

Politiska vetenskaper och verksamheter.
31 	

 Politiska vetenskaper: statistik, demografi,
32	

statskunskap, 	

33	

nationalekonomi och internationell ekonomi.
34 	

 Lagtolkning, domstolar o d.
	

Politiska verksamheter:
351 	

 Sveriges riksdag.
352 	

 Kommun- och landstingsfullmäktige.
353 	

 Sveriges regering.
354 	

 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
36-39 Politiska krav och politiska planeringar. Partier o d.
4 	

Sambandsforskningsverksamheter.
5
Naturforskning. Matematikverksamheter

Område 6: Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
(Här 28 områden)
60
61
62
63

Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter
Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
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 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
65 Administration, 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 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
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

Områdena 7-9 Kulturella verksamheter (Här 27 områden)
7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur.
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
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.
78 Musik ( konserter o d 792).
79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport
7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
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
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Socialvård o d.
7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
7957 Undervisning o d.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet, migration o d.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d.
796/799 Sport, idrott o d.
8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk.
9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik o d.
91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

Bakgrunden till dagens värld och dagens problem.
Människorna blev människor någon gång för länge sedan. De bildade
grupper och några blev ledare. Några blev krigare, härförare, furstar,
kungar, kejsare, presidenter. De blev makthavare med hjälp av en
överklass och de flesta i befolkningarna tillhörde en underklass som
arbetade åt överklassen. Så höll det på i tusentals år, tills några i underklassen opponerade sig. Det gick stegvis.
“I Sverige förekommer riksdag som namn på folkrepresentationen
strängt taget inte förrän tvåkammarrepresentationens införande 1866.
Dessförinnan betydde riksdag riksmöte, medan fyrståndsrepresentationen som institution kallades riksens ständer. Båda termerna leder sitt
ursprung tillbaka till mitten av 1500-talet.” (Sv uppslagsbok)
I Sverige avsatte man kungen år 1809 och en man skickades ut för att
leta efter en ny kung och kom hem med en krigare som blev Karl XIV
Johan. I den vevan ändrades riksdagsordningen, men det var fortfarande fyra stånd, adel, präster, borgare och bönder, och kungen var
mäktig. Han var statschef och styrde Sverige, stånden var några slags
medhjälpare till kungen.
Under 1800-talet växte fram industrier o d och dåligt betalda industriarbetare som knotade och ville vara med om makten. 1866 fick riksdagen två kamrar. Valbara till första kammaren som valdes indirekt:
män som fyllt 35 år och sedan 3 år antingen ägt fastighet av minst
80 000 rdr taxeringsvärde eller ock skattat för minst 4000 rdr inkomst
av kapital eller arbete. Valbara till andra kommaren: män som uppnått
25 års ålder, har äganderätt till fast egendom på minst 1000 rdr eller
inkomst på minst 800 rdr mm.
För att få rösta på kandidater till andra kammaren krävdes att man var
man, ägde fastighet 1000 rdr eller årsinkomst minst 800 rdr. Valrättens

utsträckning gällde 1865-1866 “några nya, icke några lägre kategorier
av medborgare.” (Sv uppslagsbok)
Det var fortfarande mest adel, präster, borgare och bönder som fick
välja och som kunde komma in i riksdagen.
Socialdemokratiska partiet bildades 1889 och de kämpade för valbarhet och rösträtt utan krav på inkomst o d. I början av 1020-talet fick
även kvinnorna rösträtt, alla vuxna fick då rösta utan ekonomiska krav
och man kan säga att demokratin då i någon mån var införd i Sverige.
Rösträttsåldern har sänkts sedan dess.
Maktförhållandet mellan kungen och riksdagen ändrades 1917 då
Riksdagen lyckades övertyga kungen, att det var riksdagen som hade
översta makten, kungen var fortfarande statschef, men blev riksdagens
hjälpande hand, parlamentarismen var införd: kungen lämnar regeringsmaktens utövning till dem som härskar i riksdagen. Kungens
uppgifter har därefter vartefter inskränkts till att nu, sedan 1974, omfatta det som kallas representation.
Det är folket som har makten och utövar den genom den “representativa demokratin”. Olika åsikter i folket kommer till uttryck i olika politiska partier, som folket kan rösta på. Riksdagen har nu, sedan 1971,
bara en kammare och de som röstas in sägs representera folket.
Mot varandra står nu huvudsakligen moderaterna och socialdemokraterna. De andra partierna är mindre och stödjer de två stora. Moderaterna är arvtagare efter åsiktsgrupper som på 1800-talet bildade överklassen. Socialdemokraterna nu härstammar från dem som kämpade
för rösträtt och bättre levnadsvillkor för underklassen.

Om demokratin ska fungera väl måste de som röstar veta vad de röstar
på och de som vill bli valda måste i förväg klargöra hur de avser att
utöva sin makt. Det finns för stora brister i båda dessa fall. I praktiken
måste partiledningarna ta ansvar för att bristerna avvecklas.
Utövandet av makten går nu till så, att de härskande partierna bildar
regering och lämnar propositioner till riksdagen med förslag om det
den vill åstadkomma. Partier som inte tillhör de härskande bildar
opposition och stödjer eller avstyrker i riksdagen regeringens förslag.
I riksdagen behandlas propositionerna i ett antal utskott som i utlåtanden meddelar vad de tycker, sedan röstas det i riksdagen om förslagen
och någon vinner. Riksdagsldamöterna har också möjlighet att lämna
förslag i motioner, som sedan behandlas som propositionerna.
I princip kan i utskotten behandlas alla slags förslag, men ledamöterna
och partierna, regeringen och oppositionen ger sig inte in i alla problem, därför att de inte vill eller inte har förmåga och engagemang att
upptäcka allt.
Systemet med de 129 verksamhetsområdena innehåller alla problem
och de avses vara till hjälp att finna problem som bör behandlas av
riksdagen.
Den tekniska utvecklingen med bättre och snabbare transporter för
varor och meddelanden, flyg, snabbtåg o d, radio, TV, mobiltelefoner,
Internetkommunikationer har gjort att allting har blivit en angelägenhet för alla i världen, det är “globaliseringen”.
Den globaliserade handeln har gjort att producenter och konsumenter
kan finna varandra även fast de ligger i olika delar av världen. Globaliseringen är på gott och ont, och är beroende av de olika ländernas sätt
att hantera den. Globaliseringen griper in i människornas vardag och

kommer sannolikt att görs det mer och mer. De svenska partierna
måste därför noga klargöra sin inställning till den globala utvecklingen och dess problem.
Moderaterna är numera de nya moderaterna, men tiden efter valet
2006 visar, att de fortfarande har den överklasskaraktär föregångarna
på 1800-talet och större delen av 1900-talet hade. Globaliseringen gör
att den moderata politiken verkar mer och mer omöjlig.
Socialdemokraternas politik, som bygger på underklassens behov,
tycks ha framtiden för sig, men måste utvecklas väl för att stå emot
moderaterna.
Det duger inte att den socialdemokratiska partiledningen bara sitter
och väntar på klagomål från medlemmarna. Partiledningen måste
gräva i den politik de är vana vid och finna de nya och bortglömda
problemen. Kan och vill den det? Hur sker grävandet? Partiet måste ta
hjälp av forskningen, sker det och i så fall hur? De offentliga utredningarna är till hjälp, men det behövs grävande för att hitta problem
som kan ge grund för offentliga utredningar.
Partiet måste ha en politik för regionledningar, landsting och kommuner och inte lita på att de automatsikt följer den politik partiledningen
tänker sig. Partiet bör klargöra för väljarna hur partiledningens politik
överförs till regioner, landsting och kommuner och överföringen bör
vara effektiv.
Partiet måste ha en politik för kontroll av hur de många statliga myndigheterna sköter sig.
Den borgerliga regeringens problemområden räcker inte för social-

demokraterna, de måste måste finna socialdemokraternas problem.
Reglerna för utskotten nämner inte nya och bortglömda problem.
Klassifikationssystemet för verksamheter rymmer 129 verksamhetsområden som socialdemokrterna bör gräva i. Som exempel kan nämnas området 31 om statistik och demografi som kan verka tämligen
oskyldigt. Det finns många brister i den offentliga statistiken som gör
det svårt att få tillräckligt underlag för politiken. Det behövs en politik
för statistik. I alla verksamhetsområden finns politiska problem som
kan hittas om man tänker efter.
Moderaternas grundfilosofi är att staten ska styra så litet som möjligt
och att markandskrafterna och kapitalismen ska styra. De borgerliga
kommunerna säljer till underpris ut grundskolor, gymnasier, vård-och
omsorgsföretag o d till privata företag som driver dem med bidrag från
kommunerna med vinsten som mål, stora vinster som plöjs ned i privata fickor och utomlands.
En bogerlig filosofi är att de som har höga arbetsinkomster inte arbetar om de inte får lägre skatter och högre bidrag och att de med låga
inkomster inte arbetar om de får lägre skatter och högre bidrag.

inkomster medan medianhushållet tagit del av ca 0,8 % av reformerna.
Det be-tyder att den rikaste hundradelen av hushållen fick ca 6 gånger
mer av regeringens reformer än hushållet som befinner sig i mitten av
in-komsttrappan. De möjligheter regeringen har haft att verka
dämpande på de generella inkomstskillnaderna har inte tagits.
De politiska partierna intresserar sig inte för hur de med de lägsta
inkomsterna har det.
Efter ha hört den socialdemokratiska partiordförandens förstamajtal
kan man tycka att det nog vore bra med en socialdemokratisk regering
efter valet 2014.
Men politiken är inte klar än. Och det är viktigt att politiken förs ut.
Det viktigaste mediet nu är Internet. Alla har inte dator och tillgång till
internet, men de flesta har.
Socialdemokraterna bör skärpa sig när det gäller att visa upp sin
politik på hemsidan. Den nuvarande hemsidan är inte bra, den kan
kanske fungera som partiets interna arkiv, men den är inte formad så
att den kan funger för information om politiken inför valet 2014.

Den borgerliga alliansen hatar bidrag och har satt ett annat namn på
jobbskatteavdragen, nämligen avdrag, som är detsamma som bidrag.
Jobbskatteavdragsbidragen är vid höga inkomster mycket stora.
Den borgerlia regeringens politik har varit präglad av nedrustning av
de generella välfärdssystemen och stora skattesänkningar som ger
mest till höginkomsttagare. Om man studerar reformerna som genomförts under perioden 2006 till 2010 ser man tydligt att nästan 5 % av
reformerna har gått till att förstärka den rikaste hundradelens

	

 	


Samhällsplaneringens problem. omr36-39zs Sida76
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)
Systemet har följande avdelningar på högsta nivån:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
*	

Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
	

status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
*	

Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika
	

psykiska tillstånd och aktiviteter, 	

 individens inre verklighet.
*	

Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska
	

miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska
	

miljöerna kan gälla:
	

* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
	

värden och funktioner.	

	

* De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska
	

värden och teknologiska funktioner.

*	

	


Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
psykiska samspel, de sociala miljöerna.

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter :
* 	

 Individernas viljor.
*	

Kollektiva viljor. Politik.
*	

Handlingar för kroppen, ekonomiska-teknologiska handlingar
*	

Handlingar för psyket, informationshandlingar- kulturella
	

handlingar.
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.
	

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i livet:
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: 	

 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	

fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	

innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: 	

 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	

indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	

av de fyra ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: 	

 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: 	

att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	

till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
	

uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.
Individer och samhällen planerar framtiden.
Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter
omständigheterna i varje planeringsfall :
	

	

Hur var det ? 	

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Hur är det ? 	

Riktiga kunskaper om rådande 	

örhållanden.
Hur kan det bli ? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Hur bör det bli ? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, 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.

Den fundamentala påverkanskedjan

inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga
viljor.

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.

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.

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

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.

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 .

Det uppgjorda klassifikationssystemet.
Systemet har följande områden på högsta nivån:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
Individernas kunskaper, erfarenheter, visioner, över- och underklassvärderingar, uppfattningar om sammanhang, tankar, logik, över- och
underklassmoral.

Verksamheterna 1-5 ligger till grund för verksamheterna 6 och
7-9. Det hela styrs av verksamheterna i 1:
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. De har ökat under
historiens gång, och förbättringar givit resultat i alla verksamhetter.
2. Religiösa verksamheter o d. Har minskat i betydelse till förmån för
verksamheterna i 3.

2. Religiösa verksamheter o d.
Uppfattningar om gudars verksamheter och krav, religiösa dogmer o d.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. Har gått från
makt för ledare och furstar, kungar och kejsare, överklassen, till mer
makt för folket och underklassen, till demokrati. Starkt beroende av 1.

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
Politiska krav och beslut, lagar, förordningar o d. Över- eller underklassvärderingar kan styra politiken.

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. Har varit
subjektiva och fragmentariska, behöver bli bättre.

4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
Forskning om samband mellan olika verksamheter. Inte väl utvecklade
verksamheter. Sker vanligen i samband med andra verksamheter.
Makthavare kan undanhålla samband för att förgylla sin politik.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
Undersökningar om naturen och dess krafter.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Verksamheter till materiell, praktisk nytta (eller onytta). Styr i hög
grad de materiella levnadsförhållandena.
7-9 Kulturella verksamheter.
Verksamheter till psykisk nytta (eller onytta). Avgör hur verksamheterna 1-9 utvecklar sig i fortsättningen.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. Har gjort stora
framsteg och mycket påverkat de teknologiska/ekonomiska verksamheterna i 6.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. Har påverkats av
verksamheterna i 5 och politiska verksamheter i 3, samt de i 1.
7-9 Kulturella verksamheter. Har påverkats av praktiska möjligheter
i 6, t ex av boktryckarkonsten, radio, film, TV, datorer, Internet, och av
verksamheter i 3 med lagar om skolor och annat som leder till bättre
verksamheter i område 1 med psykologiska och filosofiska verksamheter, vilka i sin tur påverkar alla verksamheterna, bl a 6 och 7-9, som
i hög grad representerar levnadsförhållandena.
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.
	

 	


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.

Samhällsinformationens principiella
problem
Se sidorna 101- 125, men även 126-138 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
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Samhällsinformationens principiella problem. En
diskussionspromemoria 1977 från NSI, Nämnden för
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Informationssamhället
Budget för politiken för informationssamhället
Digital agenda
Grön it
Bredband
Elektronisk kommunikation, LEK
E-förvaltning
Tillgängliga elektroniska kommunikationer
Delaktighet i informationssamhället
Mobil kommunikation
Postmarknaden
Forum för dialog
Europeiskt it-samarbete
Övrigt internationellt it-samarbete
Ansvarigt statsråd Anna-Karin Hatt It- och energiminister
Ansvarigt departement Näringsdepartementet

Målet för it-politiken
Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att uppnå detta krävs ökad
digitala delaktighet så att fler vill och vågar använda digitala tjänster.
Men också om att få fram fler tjänster som gör att kvinnor och män
upplever att de verkligen har nytta av att använda internet. En förutsättning för detta är det finns tillgång till bredband i alla delar av landet
och därför ska Sverige ha bredband i världsklass, ett delmål som riksdagen har ställt sig bakom.
It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige
Projektet "It i välfärdens tjänst"
IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015
Myndighet Post- och telestyrelsen

Från riksdagens hemsida:

Riksdagens historia
Lyssna Dela Skriv ut
Hur länge har det funnits en riksdag i Sverige? Svaret på den
frågan är inte helt enkel. Det beror nämligen på vad man räknar
som en riksdag.
Redan år 1435 kallade man till ett möte i Arboga för att diskutera och
besluta om viktiga frågor för landet. Arboga möte har därför ibland
kallats Sveriges första riksdag.
Men först vid Gustav Vasas två riksmöten i Västerås 1527 och 1544
kan man tala om en riksdag med representation av de fyra stånden –
adel, präster, borgare och bönder. Själva termen riksdag började
användas under 1540-talet.
Här kan du läsa mer om några viktiga punkter i riksdagens historia.
Utskotten tar form
På 1600-talet skapades tydligare regler för riksdagen. Systemet med
utskott växte fram.
Regler togs fram om vilka som skulle kallas till riksdagen och vid
vilka tillfällen som riksdagen skulle kallas in.
Under det karolinska enväldet i slutet på 1600-talet fick kung Karl XI
alltmer makt. Riksdagens ställning försvagades, och riksdagen blev i
praktiken ett lydigt redskap i kungens händer.
Hattar och mössor
Riksdagen fick en större dominans under frihetstiden på 1700-talet. Då
koncentrerades i stort sett all makt till de fyra stånden.
Ett partisystem började växa fram. Två partier, hattar och mössor, dök
upp på den politiska arenan. Dessutom utvecklades en form av
parlamentarism som hade likheter med den parlamentarism som vi har
i dag. Många traditioner i dagens riksdagsarbete har rötter i den här
tiden och då särskilt inom utskotten.

Riksdagens ställning kom alltmer att försvagas genom ekonomiska
kriser, motsättningar mellan ständerna och korruption. När Gustav III
genomförde sin oblodiga statskupp 1772 gled undan för undan mer
makt över i kungens händer. Riksdagen förlorade makt och inflytande.
Ny grundlag reglerade makten
År 1809 fick Sverige en ny grundlag. Den reglerade hur makten skulle
delas mellan riksdagen och kungen.
I den nya grundlagen fick domstolarna och myndigheterna en självständig ställning. Dessutom inrättade Sverige som första land i världen
1809 en Justiteombudsman, JO. Till JO kunde medborgarna nu vända
sig med klagomål på myndigheterna.
En av de nya grundlagarna 1809 var regeringsformen. Principen om
maktdelning fick stort inflytande på regeringsformen. Det innebar att
man alltmer skilde mellan den lagstiftande, dömande och verkställande
makten i samhället.
1809 års regeringsform, låt vara med stora förändringar, kom att gälla
till och med 1974. Den lag som reglerar riksdagsarbetet,
riksdagsordningen, kom till år 1810.
Tvåkammarsystemet
Under åren 1809–1974 gjordes viktiga förändringar i författningen för
att även de framväxande nya samhällsklasserna skulle bli representerade.
År 1865 avskaffades ståndsriksdagen och ersattes med ett tvåkammarsystem. Första kammaren valdes indirekt genom landstingen och de
största städernas kommunala församlingar. Den ansågs representera
"bildningen och förmögenheten". Endast män var dock valbara på
grund av ålders-, inkomst- och förmögenhetsvillkor.
Vid val till andra kammaren var rösträtten begränsad till män och för
att få rösta krävdes att man hade en fast egendom eller betalat skatt på
en årlig beskattningsbar inkomst.

Rösträtt till alla
Varför hade inte alla människor i Sverige rösträtt? Den frågan debatterades livligt från 1860-talet, och kraven på en allmän rösträtt blev alltmer högljudda.
Allmän rösträtt för män vid val till andra kammaren genomfördes år
1909. År 1921 blev rösträtten allmän och lika för män och kvinnor,
och inte förrän då blev riksdagen fullt ut en demokratisk representation
för hela folket.
Även efter 1921 var det möjligt att utesluta vissa grupper från rösträtt.
Det gällde till exempel personer som en domstol hade omyndigförklarat. Denna inskränkning av rösträtten försvann 1989 när riksdagen avskaffade omyndigförklaring.
Jämsides med den allmänna rösträtten utvecklades och accepterades
allmänt det parlamentariska styrelseskicket, som innebär att regeringen
är beroende av riksdagens stöd för att kunna styra landet.

riksdagshus vid Sergels torg. 1975 års riksmöte varade endast under
vårsessionen eftersom riksdagens arbetsår ändrades från att tidigare ha
omfattat en vår- och en höstsession till att omfatta en höst- och en
vårsession.
Den 15 oktober 1975 öppnades således 1975/76 års riksmöte, och från
och med 1976/77 års riksmöte har kammaren 349 ledamöter.
Fyraårig valperiod
1994 fattade riksdagen två viktiga beslut, dels att valperioden skulle
förlängas från tre till fyra år, dels att budgetarbetet skulle bli mer
effektivt.
Det senare innebär att budgetåret numera följer kalenderåret och att
budgetpropositionen läggs fram av regeringen och behandlas av
riksdagen under hösten.
Texten granskades: 28 februari 2012

Enkammarsystemet
År 1971 övergavs tvåkammarsystemet och en kammare med 350
ledamöter infördes.
Samtidigt gjordes utskottsorganisationen om. Systemet med olika
utskott för lagfrågor respektive budgetfrågor övergavs och 16 utskott
för olika ämnesområden, fackutskott, inrättades.
Tre år senare, 1974, fick Sverige en ny författning. Parlamentarismens
principer skrevs in i författningen och talmannen fick en central roll
när en ny regering ska bildas.
Lotteririksdagen
Systemet med 350 ledamöter i kammaren, som infördes 1971, hade
brister. Besvären med ett jämnt antal ledamöter visade sig ganska
snart.
Vid riksdagsvalet år 1973 fick de socialistiska och borgerliga blocken
175 riksdagsplatser var. Detta resulterade i att flera beslut i riksdagen
kom till med lottens hjälp.
Den 10 januari 1975 hölls riksdagens högtidliga öppnande, som från
och med detta år kallades riksmötets öppnande, i ett provisoriskt
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Så funkar riksdagen
Demokrati
Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati. När vi röstar väljer vi
vilka partier och personer som vi tycker bäst företräder våra åsikter i
riksdag, kommun, landsting och i EU-parlamentet. Olika frågor bestäms på olika nivåer.
Demokrati
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och
om möjligheten att vara med och bestämma. Vad mer kännetecknar en
demokrati? Demokrati

Samhället
Riksdagen, regeringen, myndigheter och kommuner är exempel på
offentliga aktörer i vårt samhälle. Alla har de olika uppgifter i den
svenska demokratin.
Riksdagen i samhället
Riksdagen, regeringen, myndigheter och kommuner är exempel på
aktörer i vårt samhälle. Men hur hänger egentligen alla offentliga
aktörer ihop och vilka uppgifter har de? Riksdagen i samhället

Uppgifterna
Riksdagens 349 ledamöter representerar människorna i Sverige.
Ledamöterna beslutar om lagar och hur samhället ska fördela sina
resurser. De kontrollerar regeringen, arbetar med EU-frågor och är
med och formar svensk utrikespolitik.

Riksdagens uppgifter
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Vart
fjärde år väljer svenska folket vilka 349 personer som ska företräda
dem i riksdagen. Men vad gör riksdagen egentligen?
Riksdagens uppgifter
	

 D

Vi i riksdagen
Mitt i Stockholm ligger Riksdagshuset och regeringsbyggnaderna. I
riksdagen finns de 349 ledamöterna, talmannen, åtta partier, femton
utskott och riksdagens tjänstemän.
Vi i riksdagen
I riksdagen finns talman, 349 riksdagsledamöter, partigrupper,
partikanslier och tjänstemän i olika roller. Vilka är de och vad gör de?
Så arbetar ledamöterna Så arbetar partierna Förvaltningen

Härefter följer sidorna som kommer när man klickar på de blå
länkarna.

Demokrati
Lättläst
Lyssna
Teckenspråk
Dela
Skriv ut
Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati. När vi röstar väljer vi
vilka partier och personer som vi tycker bäst företräder våra åsikter i
riksdag, kommun, landsting och i EU-parlamentet. Olika frågor bestäms på olika nivåer.
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter
och om möjligheten att vara med och bestämma. Men det finns
flera saker som kännetecknar en demokrati.
I Sverige finns rättigheterna angivna i vår grundlag. Där står det att all
offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta
företrädare. Riksdagen är på så sätt en mycket viktig del i den svenska
demokratin.
Vart fjärde år är det val till riksdagen och då ska medborgarna utse 349
riksdagsledamöter. De ska representera människorna i Sverige och
ledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten som
riksdagen fattar.
Beslut som påverkar alla
Riksdagen fattar beslut som påverkar hela samhället. Samspelet mellan
riksdagen och andra offentliga aktörer – regeringen, myndigheter,
kommuner, landsting och EU – är stort.

Riksdagens arbete präglas av dess historia. Allmän rösträtt,
övergången till ett enkammarsystem och fyraåriga valperioder är
exempel på viktiga händelser i riksdagens historia.
Olika maktcentrum
Vi beskriver demokratin i första hand ur väljarnas och de folkvaldas
perspektiv. Men de demokratiskt valda församlingarna i stat,
kommuner och landsting är inte ensamma om att ha makt och
inflytande.
Exempel på andra starka maktfaktorer är den så kallade marknaden,
massmedierna och domstolarna.
Marknaden påverkar landets ekonomi. Den ekonomiska utvecklingen i
näringslivet har stor effekt på sysselsättningen och påverkar därmed
statens, kommunernas och landstingens skatteinkomster.
Även medierna är med och styr samhällsutvecklingen genom att
påverka opinionen, förmedla nyheter och informera.
Den dömande makten utövas av fristående domstolar.
Kungen är statschef
Den högste företrädaren för ett land kallas för statschef. I Sverige är
det kungen, eller en regerande drottning, som är statschef. Den
svenske statschefen har ingen politisk makt utan enbart representativa
funktioner.
Som statschef öppnar kungen varje höst riksdagens riksmöte. Han är
också ordförande i Utrikesnämnden.

Riksdagen i samhället
Lyssna Dela Skriv ut
Klicka på bilderna för att få veta mer om riksdagens roll i samhället.
Alla texter finns också längre ned på sidan.

Besluten som riksdagen fattar gäller i hela landet. Riksdagen fattar
alltså beslut på den nationella nivån. Riksdagen beslutar inte om en
kommun ska lägga ned en skola. Däremot är det riksdagen som
beslutar om vilka avgifter som staten kan ta ut av medborgarna, till
exempel skatter.
Riksdagen, regeringen, myndigheter och kommuner är exempel på
offentliga aktörer i vårt samhälle. Det finns många offentliga
organ i Sverige. Men hur hänger egentligen alla organ samman
och vilka uppgifter har de?
Riksdagen
Det är riksdagen som stiftar lagarna i Sverige. Besluten som riksdagen
fattar gäller i hela Sverige. Man kan säga att riksdagen fattar beslut på
den nationella nivån. Riksdagen beslutar till exempel inte om en
kommun ska lägga ned en skola eller om en gymnasieskola ska börja
ta betalt för skolluncherna. Däremot är det riksdagen som beslutar om
statens pengar och hur dessa ska fördelas.
Regeringen
När väljarna har valt vilka 349 ledamöter som ska sitta i riksdagen
utser riksdagen en statsminister. Därefter väljer statsministern vilka
ministrar som ska ingå i regeringen.
Regeringen måste stödjas eller i alla fall tolereras av riksdagen, annars
kan den tvingas att avgå. Riksdagen kan när den vill pröva om
regeringen har stöd av riksdagen. Det kallas parlamentarism.

Created with Raphaël 2.1.0 Det är riksdagen som stiftar lagarna i
Sverige.

I grundlagen står det att regeringen styr riket. Det gör den genom att
lägga fram förslag, propositioner, som riksdagen sedan ska ta ställning
till. Enkelt uttryckt kan man säga att regeringen föreslår och riksdagen
beslutar.

Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa.
Sådana regler kallas förordningar. Men det är bara riksdagen som kan
besluta om lagar.
Regeringen

Domstolarna
Domstolarnas uppgift är att lösa tvister mellan medborgare och döma
brottslingar. Alla ska betraktas lika inför lagen.
Sveriges Domstolar

Myndigheterna
Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut
genomförs. Om riksdagen till exempel beslutar att skicka en
fredsbevarande styrka till Liberia så är det Försvarsmakten som ser till
att detta händer.

Skolväsendet
Skolväsendet drivs i offentlig eller enskild regi eller som privat skola
som finansieras med avgifter. Ansvaret för skolan är delat mellan stat
och kommun. Skolan ska verka för att demokratins idéer förs vidare
och upprätthålls. Elevernas kunskap och världsbild ska bygga på
demokratiska värden.
Skolverket

Myndigheterna lyder under regeringen och är sorterade under olika
departement. I Sverige är myndigheterna självständiga och ministrarna
får inte gå in och detaljstyra myndigheternas arbete.
Myndigheter (regeringen)
Kommunerna
Sverige har 290 kommuner. I varje kommun finns en
kommunfullmäktige. Där fattar kommunalpolitikerna beslut som gäller
för just den kommunen. Besluten kan handla om att kommunen ska
bygga en ny simhall eller att kommunen ska öppna ett nytt dagis.
Sveriges Kommuner och Landsting
Landstingen
Det finns 20 landsting inklusive regionerna Gotland, Halland, Skåne
och Västra Götaland. Deras främsta uppgift är att ta hand om
sjukvården. De politiska besluten för landstingen fattar
landstingsfullmäktige.
Sveriges Kommuner och Landsting

EU
Sedan 1995 är Sverige medlem i Europeiska unionen, EU. Besluten
som EU fattar påverkar alla som bor i Sverige. En hel del av de förslag
som riksdagen beslutar om kommer ursprungligen från EU.
Europa – EU:s webbportal
Marknaden
Marknaden, som består av företag och konsumenter tillsammans
påverkar landets ekonomi och arbetsmarknad. Den ekonomiska
utvecklingen i näringslivet påverkar statens skatteinkomster.
Medierna
Medierna är med och styr samhällsutvecklingen. Genom
nyhetsförmedling och information påverkar de opinionen, det vill säga
vad folk tycker och tänker. Medierna kallas ibland den tredje
statsmakten. Riksdagen och regeringen är de första statsmakterna.

Riksdagens uppgifter
Lättläst
Lyssna
Teckenspråk
Dela
Skriv ut
Riksdagens 349 ledamöter representerar människorna i Sverige.
Ledamöterna beslutar om lagar och hur samhället ska fördela sina
resurser. De kontrollerar regeringen, arbetar med EU-frågor och är
med och formar svensk utrikespolitik.
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. Vart
fjärde år väljer svenska folket vilka 349 personer som ska
företräda dem i riksdagen. Här kan du läsa om vad riksdagen gör.
Beslutar om lagar
En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar.
Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer
oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också
komma i en motion från en eller flera riksdagsledamöter. Alla lagförslag förbereds i utskott innan riksdagen fattar beslut. För att lagförslaget ska bli verklighet måste en majoritet av ledamöterna i riksdagen
rösta för det. Riksdagen meddelar sitt beslut till regeringen, som ger ut
den nya lagen och ser till att det blir som riksdagen beslutade.
Beslutar om lagar
Beslutar om statsbudgeten
Riksdagen beslutar om statens utgifter och inkomster i statsbudgeten.
Riksdagen gör det efter att regeringen i budgetpropositionen lämnat
förslag på hur staten ska använda sina pengar. När riksdagen har
beslutat om statsbudgeten är det regeringen som ansvarar för
statsbudgeten och genomför riksdagens beslut.
Beslutar om statsbudgeten

Kontrollerar regeringen
Riksdagen kontrollerar på flera sätt hur regeringen och myndigheterna
sköter sitt arbete.
•	

 Ledamöterna kan ställa frågor till regeringen.
	

 •	


Konstitutionsutskottet (KU) granskar att regeringen följer
reglerna.
	

 •	

Om riksdagen inte har förtroende för en minister eller
statsministern har den möjlighet att göra en
misstroendeförklaring.
	

 •	

Medborgare som är missnöjda över myndigheters
handläggning kan vända sig till JO.
	

 •	

Riksrevisionen granskar hur staten använder sina pengar.
Kontrollerar regeringen
Arbetar med EU-frågor
Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att
riksdagen inte är ensam om att fatta beslut om lagar som ska gälla i
Sverige. Det gör också EU:s institutioner. Regeringen företräder
Sverige i EU. Regeringen samråder med riksdagen om vilken linje
som Sverige ska driva i EU. Riksdagens och regeringens arbete med
EU-frågor bedrivs på olika sätt i kammare, utskott och EU-nämnd.
Arbetar med EU-frågor
Utrikespolitiken
En av riksdagens uppgifter är att tillsammans med regeringen forma
den svenska utrikespolitiken. I utrikesnämnden diskuterar och
samråder regeringen med riksdagen om utrikespolitiken.
Utrikespolitiska beslut som riksdagen fattar är bland annat till vilka
länder som Sverige ska skicka fredsbevarande styrkor och hur stor
andel av bruttonationalinkomsten (BNI) som ska gå till biståndet.
Utrikespolitiken

Så arbetar ledamöterna
Lättläst
Lyssna
Teckenspråk
Dela
Skriv ut
Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år då det är
allmänna val. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt
och vara nominerad av ett politiskt parti. Åtta partier är representerade i riksdagen under mandatperioden 2010–2014. Till höger
ser du vilka partierna i riksdagen är och hur många platser de
har.
Riksdagsledamöterna ska se till att folkets vilja genomsyrar besluten
som riksdagen fattar. De ledamöter som valts in i riksdagen och som
tillhör samma parti bildar en partigrupp. I partigruppen diskuterar
ledamöterna frågor som kommer upp och som partiet ska ta ställning
till.
Personligt mandat
Lojaliteten med partiet är traditionellt hög vid omröstningar i
riksdagen. Den bygger på idén att ledamöterna ska genomföra det
program som partiet gick till val på. Samtidigt har varje
riksdagsledamot fått ett personligt mandat av väljarna och har ingen
formell skyldighet att följa partiet. Acceptansen för att rösta mot sitt
parti varierar beroende på sakfråga, parti och om utfallet i en
omröstning ävent
Ledamöterna ägnar en stor del av sitt arbete åt utskotten, där
riksdagens beslut förbereds. Andra viktiga uppgifter för ledamöterna är

att skriva motioner och att ställa interpellationer och frågor till
ministrarna i regeringen.
Arbete utanför riksdagen
En riksdagsledamots dagar kan se mycket olika ut. Den tid då de inte
är i riksdagen arbetar de i sin valkrets. De träffar väljare, företag och
organisationer och deltar på olika sätt i samhällslivet. En genomsnittlig
arbetsvecka för en riksdagsledamot brukar vara ungefär 50 timmar.
Vem kan bli ledamot och hur går det till?
Den som vill ställa upp i valet till riksdagen måste
	

 •	


ha rösträtt i riksdagsvalet, det vill säga vara svensk
medborgare, fylla 18 år senast på valdagen och vara eller ha
varit folkbokförd i Sverige
	

 •	

vara nominerad av ett politiskt parti, eftersom rösterna i valet
till en början fördelas mellan partierna
Mer om hur det går till att bli ledamot:
	

 •	

	

 •	


Vilka får vara med i riksdagen?
Vilka kommer in i riksdagen?

Kontakta en ledamot
Du kanske vill komma i kontakt med en ledamot och säga vad du
tycker eller fråga om ett riksdagsärende. På avdelningen Ledamöter &
partier hittar du ledamöternas adresser. Du kan också se vilket parti de
tillhör, vilken valkrets de representerar och vilka utskott och andra
grupper de ingår i.
Ledamöter & partier

Så arbetar partierna
Lättläst
Lyssna
Teckenspråk Dela Skriv ut
Klicka i bilden för att läsa mer om partierna.
Partierna i riksdagen och antalet ledamöter
	

 	

Socialdemokraterna	

	


112

	

 	

Moderaterna	

	


	


107

	

 	

Miljöpartiet 	

 	


	


25

	

 	

Folkpartiet	

 	


	


24

	

 	

Centerpartiet	

	


	


23

	

 	

Sverigedemokraterna	


20

	

 	

Vänsterpartiet	


19

	


	

 	

Kristdemokraterna	

 	


19 Totalt antal ledamöter: 349

För att kunna bli riksdagsledamot måste man vara nominerad av
ett politiskt parti. I riksdagen finns i dag åtta partier. Ledamöter
som tillhör samma parti formar tillsammans en partigrupp.
Partigrupperna i riksdagen har en stark ställning och stor betydelse för
riksdagsarbetet och för det politiska livet i Sverige. Partigrupperna har
egna kanslier som har ett nära samarbete med partiets organisation i
övrigt. I partigrupperna diskuteras alla viktiga frågor innan ledamöterna slutgiltigt tar ställning i utskotten och kammaren.
Det finns ingen formell reglering av partigruppernas arbete i författningen, det vill säga i lagarna om hur Sverige ska styras. Grupperna
nämns bara när det gäller val inom riksdagen och samråd med talmannen. Partierna har egna bestämmelser och praxis för hur partigrupperna ska arbeta. Men i praktiken arbetar de olika partigrupperna
ganska lika.
Partigruppen
Partigruppen leds oftast av en styrelse eller ett förtroenderåd. Miljöpartiet kallar det en samordningsgrupp. Ansvarig för det löpande
arbetet är gruppledaren.
Till sin hjälp har partigruppen och dess ledamöter ett partikansli i
riksdagen. Där arbetar experter, politiska sekreterare och assistenter
som partiet anställer.
Arbetet i partigruppen påverkas i hög grad av om partiet befinner sig i
opposition eller sitter i regeringen. Av stor betydelse för riksdagsarbetet är också om regeringen har majoritet i riksdagen.
För ett parti i regeringsställning handlar riksdagsarbetet om att delta i
utformningen av regeringens politik och försöka få stöd för den i
riksdagen. En minoritetsregering har förstås en extra stor uppgift här.

För partierna i opposition är huvuduppgiften att visa på politiska
alternativ till regeringens politik och försöka få majoritet för sådana
förslag.
Gruppmöten på tisdagar
Partigrupperna träffas normalt på tisdagseftermiddagarna. Mötena är
inte offentliga. Gruppens styrelse har då förberett de ärenden som ska
behandlas. På partigruppens möten förbereder man alla val och
diskuterar viktiga motioner där partiets uppfattning förs fram, så
kallade partimotioner.
Eftersom riksdagsarbetet spänner över samhällets alla områden krävs
det att ledamöterna har djupa kunskaper och specialisering. Arbetet i
partigrupperna är därför organiserat i utskottsgrupper och kommittéer,
där ledamöterna har sina specialområden. I dessa grupper utformar
ledamöterna bland annat motioner och ställningstaganden med anledning av regeringens förslag. De kan även engagera partimedlemmar
utanför riksdagen och anhängare med särskilda kunskaper i arbetet.
I partigruppen diskuterar ledamöterna och fattar beslut i alla viktiga
frågor, men i många mindre frågor är det utskottsgruppen eller de
enskilda ledamöterna i respektive utskott som tar ansvaret. Det är i
praktiken omöjligt för den enskilde ledamoten att vara insatt i vart och
ett av de tusentals beslut som varje år fattas av riksdagen.
Partilojalitet
Lojaliteten med partiet är traditionellt hög vid omröstningar i riksdagen. Den bygger på idén att ledamöterna ska genomföra det program
som partiet gick till val på. Samtidigt har varje riksdagsledamot fått ett
personligt mandat av väljarna och har ingen formell skyldighet att
följa partiet. Acceptansen för att rösta mot sitt parti varierar beroende
på sakfråga, parti och om utfallet i en omröstning äventyras.

Kvittningsmän håller röstbalansen
Varje partigrupp utser kvittningsmän. De sköter den så kallade
kvittningen, som går ut på att balansen mellan de politiska blocken
inte ska påverkas av att ledamöter är frånvarande när riksdagen ska
rösta i kammaren.
Kvittningen är en överenskommelse mellan partierna om att en eller
flera ledamöter frivilligt ska avstå från en viss omröstning för att
kompensera för att ledamöter från partier med en motsatt uppfattning
inte kan vara med. En frånvarande ledamot i det ena blocket "kvittas"
då mot en ledamot i det andra som avstår från att rösta.
Kvittningsmän
Partikansliet och de politiska sekreterarna
Till stöd för partigruppen och dess ledamöter har partierna egna
kanslier i riksdagen. Där arbetar experter, politiska sekreterare och
assistenter som partiet anställer.
De politiska sekreterarna samlar in information, utformar förslag till
politiska texter, sköter kontakter med medierna, svarar på mejl och
fungerar som bollplank åt ledamöterna.
Partierna får partistöd för att bekosta de politiska sekreterarna. Stödet
ska motsvara kostnaderna för en politisk sekreterare per ledamot. Men
partierna bestämmer själva hur de ska fördela pengarna för att bygga
upp ett kansli som passar ledamöternas behov och önskemål.
Partikansliernas storlek varierar i förhållande till antalet platser partiet
har i riksdagen.

Förvaltningen

Så arbetar utskotten

Lyssna
Dela
Skriv ut

Lättläst
Lyssna
Teckenspråk
Dela
Skriv ut

Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att
underlätta riksdagens arbete. Förvaltningen hjälper ledamöterna
med sakkunskap och beslutsunderlag och ser till att ledamöterna
har bra arbetsförhållanden. Den informerar också om riksdagen
och dess arbete.
Riksdagsförvaltningen leds av riksdagsstyrelsen med talmannen som
ordförande och tio ledamöter valda av riksdagen. I riksdagsstyrelsens
sammanträden deltar även riksdagsdirektören, som är chef för
förvaltningen. Riksdagsdirektören utses av riksdagen.
Vad gör Riksdagsförvaltningen?
Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga förutsättningar för
riksdagens och ledamöternas arbete genom att:
	

 •	


svara för väl fungerande stöd till arbetet i kammare och utskott
med mera
	

 •	

svara för väl fungerande stöd och service till ledamöter och
partikanslier
	

 •	

främja kunskapen om riksdagen och dess arbete
	

 •	

vårda och bevara riksdagens byggnader och samlingar
	

 •	

vara en väl fungerande och framsynt myndighet och
arbetsgivare.
Riksdagsförvaltningens organisation består av ledningsstaben,
kammarkansliet, utskottsavdelningen, administrativa avdelningen,
serviceavdelningen, it-avdelningen och kommunikationsavdelningen.

Riksdagen fattar varje år hundratals beslut. Motorn i
riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna
förbereder besluten. När ett utskott presenterat sitt förslag till
beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget.
I varje utskott sitter det 17 ledamöter. Utskotten är som en "miniriksdag", vilket innebär att sammansättningen på ledamöterna i utskottet
speglar riksdagens utseende. Det största partiet i riksdagen har också
flest platser i varje utskott.
Utskotten ansvarar för olika områden
Ledamöterna ägnar mycket tid åt arbetet i sina utskott. Varje utskott
har ett antal ämnen som det behandlar. Militära frågor hamnar till
exempel i försvarsutskottet, medan socialutskottet behandlar förslagen
om sjukvården.
När regeringen lämnar en proposition till riksdagen hamnar den alltid
först i ett utskott. På riksdagsspråk kallar man detta för
beredningstvång. Det är likadant med motionerna som ledamöterna
skriver.
Utskottet tar först ställning innan det är dags för hela riksdagen att
fatta sitt beslut om regeringens och ledamöternas förslag.

Så arbetar EU-nämnden
Lättläst
Lyssna
Teckenspråk
Dela
Skriv ut
Regeringen måste ha stöd i riksdagen för hur den ska ställa sig till
beslut i EU:s ministerråd. Därför samråder regeringen med EUnämnden inför varje rådsmöte. Regeringen samråder även med
EU-nämnden om möten mellan EU:s stats- och regeringschefer i
Europeiska rådet.
Samrådet med EU-nämnden omfattar inte bara slutliga beslut. Det
gäller också andra ståndpunkter som regeringen ska föra fram i
förhandlingarna. I en del frågor överlägger regeringen med något av
utskotten om en fråga innan den tas upp i EU-nämnden.
EU-nämnden
Ledamöter från alla partier
Antalet och fördelningen av riksdagsledamöter i EU-nämnden liknar
den i utskotten. I nämnden sitter under denna mandatperiod sex
socialdemokrater, fem moderater, en miljöpartist, en folkpartist, en
centerpartist, en sverigedemokrat, en kristdemokrat och en
vänsterpartist.
Ledamöterna i EU-nämnden sitter också i utskotten. På så sätt kan
partierna följa upp en tidigare behandling av frågan i utskottet i den
slutliga behandlingen i EU-nämnden.

Samråd inför beslut i ministerrådet
Regeringen företräder Sverige i Europeiska unionens råd, även kallat
för ministerrådet. Det är ministerrådet som tillsammans med
Europaparlamentet beslutar om lagar i EU. Ministerrådet består av en
minister från varje medlemslands regering.
Regeringen ska samråda med EU-nämnden om hur Sverige ska ställa
sig i frågor som ministerrådet ska fatta beslut om. Men det gäller inte
bara när slutgiltigt beslut ska tas. Under förhandlingarnas gång gör
regeringen en rad olika ställningstaganden i rådet som kan vara svåra
att ta tillbaka. Därför ska alla ställningstaganden ha stöd i EUnämnden.
När EU:s ministerråd förhandlar kopplas ofta frågor med olika
innehåll samman. För att Sverige ska ha framgång i en fråga kan man
tvingas backa i en annan. Till skillnad från utskotten har EU-nämnden
överblick över alla beslut som EU är på gång att fatta och hur en fråga
kan påverka en annan fråga. Regeringens samråd med EU-nämnden
handlar mycket om att komma fram till hur Sverige ska ställa sig till
enskilda beslut med hänsyn till helheten.
Samråden i EU-nämnden äger oftast rum på fredagar och gäller
rådsmöten den kommande veckan. Ibland måste beslut fattas snabbt
och då kan regeringen samråda skriftligt med EU-nämnden. Under
särskilt svåra förhandlingar händer det att regeringen måste samråda
med EU-nämnden om nya svenska ståndpunkter på telefon direkt från
Bryssel.
EU-nämnden är ett samrådsorgan. Det betyder att EU-nämnden inte
förbereder förslag till riksdagsbeslut på det sätt som utskotten gör.

Ministern träffar EU-nämnden
Vilka ministrar som sammanträder i ministerrådet beror på vilken
fråga som ministerrådet ska behandla. Om beslut ska fattas om till
exempel momsfrågor så är det finansministrarna som träffas. Då
besöker finansminister Anders Borg EU-nämnden fredagen innan han
åker till ministermötet.
Vid samrådet diskuterar Anders Borg med nämndens ledamöter den
svenska ståndpunkten. Diskussionerna kan leda till att den ståndpunkt
som regeringen ursprungligen tänkt sig ändras eller kompletteras.
Diskussionen kring varje fråga avslutas med att ordföranden i EUnämnden sammanfattar och konstaterar att det finns en majoritet för
regeringens ståndpunkt eller att regeringen har en majoritet emot sig.
Samråd inför EU-toppmöten
Regeringen samråder även med EU-nämnden inför möten med
Europeiska rådet. Europeiska rådet består av medlemsländernas statseller regeringschefer och EU-kommissionens ordförande. Statsminister
Fredrik Reinfeldt samråder med EU-nämnden inför dessa möten.
Politiskt bindande mandat
Om man ser till reglerna är regeringen inte bunden av vad EUnämnden säger. Men konstitutionsutskottet har ansett att regeringen
bör handla i enlighet med EU-nämndens råd och ståndpunkter. KU har
också framhållit att om regeringen gör någonting som inte följer av det
mandat den fått från EU-nämnden så måste den ha mycket goda skäl.
Om regeringen inte följer EU-nämndens mandat riskerar den därmed
kritik i riksdagen och ytterst en misstroendeomröstning i riksdagens
kammare. Misstroendeförklaring

Öppenhet vid samråd
EU-nämnden kan besluta att ett samråd ska vara öppet så att
allmänheten kan följa mötet. Öppna samråd hålls i allmänhet inför
Europeiska rådets möten.
Under alla samråd i EU-nämnden förs stenografiska uppteckningar.
Efter att de renskrivits och justerats blir de allmänna handlingar, som
var och en kan ta del av på riksdagens webbplats. Vissa uppgifter är
dock hemliga och lämnas inte ut. Exempel på sådant som kan
hemligstämplas är uppgifter om slutskedet i en känslig förhandling i
rådet, andra länders ståndpunkter i förhandlingarna eller vilken
andrahandsståndpunkt som Sverige ska inta om den första
ståndpunkten inte är framgångsrik i förhandlingarna.
Samarbete med andra parlaments EU-nämnder
EU-nämnden håller kontakt med sina motsvarigheter i de andra EUländernas parlament. EU-organen i de olika parlamenten samlas en
gång var sjätte månad inom ramen för en särskild konferens, Cosac.
Representanter för Europaparlamentet deltar också. En viktig uppgift i
Cosac är att utbyta erfarenheter om hur parlamenten kan kontrollera
hur regeringarna agerar i EU.
Cosac

Utskotten
Arbetsmarknadsutskottet
Civilutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Justitieutskottet
Konstitutionsutskottet
Kulturutskottet
Miljö- och jordbruksutskottet
Näringsutskottet
Skatteutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Trafikutskottet
Utbildningsutskottet
Utrikesutskottet
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
EU-nämnden
På Riksdagens hemsida beskrivs utskottens uppgifter bara med några
rader för varje utskott. Det är för torftigt. I det följande uppgifter enlig
Svensk författningssamling 1974:1974:153 Kungörelse (1974:153) om
beslutad ny riksdagsordning

Från sid 169 -173 i http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf
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).

Från 10 kap:
EU-nämnden

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).

Tilläggsbestämmelse
10.9.1
Antalet ledamöter i EU-nämnden fastställs av riksdagen på förslag av
valberedningen. Lag (2009:1332).

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).

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).
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Sedan detta skrevs har inträffat förändringar.

Departementen 24 april 2013.

Landsbygdsdepartementet
	

Eskil Erlandsson	


	


Landsbygdsminister

Om Regeringskansliet

Miljödepartementet
	

 	

Lena Ek	

	


	


Miljöminister

Statsrådsberedningen
	

 	

Fredrik Reinfeldt 	

	

 	

Birgitta Ohlsson 	


	

	


Statsminister
EU-minister

Arbetsmarknadsdepartementet
	

 	

Hillevi Engström	

	

	

 	

Erik Ullenhag	

 	

	


Arbetsmarknadsminister
Integrationsminister

Finansdepartementet
	

 	

Anders Borg 	

 	

	

 	

Peter Norman	

	


Finansminister
Finansmarknadsminister

Försvarsdepartementet
Karin Enström	

	


	

	

	


Försvarsminister

	

	


Justitieminister
Migrationsminister

Förvaltningsavdelningen
Justitiedepartementet
	

 	

Beatrice Ask	

 	

	

 	

Tobias Billström	


Kulturdepartementet
	

Lena Adelsohn Liljeroth	


Kultur- och idrottsminister

Näringsdepartementet
	

 	

Annie Lööf	

 	

	

Näringsminister
Catharina Elmsäter-Svärd 	

 Infrastrukturminister
Anna-Karin Hatt	

	

It- och energiminister
Socialdepartementet
	

 	

Göran Hägglund	

Maria Larsson	

	

Stefan Attefall	

	

Ulf Kristersson	


	

	

	

	


Socialminister
Barn- och äldreminister
Civil- och bostadsminister
Socialförsäkringsminister

Utbildningsdepartementet
	

 	

Jan Björklund	

	

	

	

	

Maria Arnholm	

	

	

	


	

	

	

	


Utbildningsminister, vice
statsminister
Jämställdhets- och bitr.
utbildningsminister

Utrikesdepartementet
	

 	

Carl Bildt	

	

Gunilla Carlsson	

Ewa Björling	

 	

	

	

	


	

	

	

	


Utrikesminister
Biståndsminister
Handels- och nordisk
samarbetsminister

Ämnen och ansvarsområden A-Ö
	

 	

A
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


ACTA Justitiedepartementet
Administrativ förenkling Utrikesdepartementet
Administrativt samarbete Utrikesdepartementet
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
Arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmiljö Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsrätt Arbetsmarknadsdepartementet
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Arbetsskadeförsäkringen Socialdepartementet
Asia-Europe Meeting (ASEM) Utrikesdepartementet
Asyl Justitiedepartementet
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 och ekosystemtjänster
Miljödepartementet
Biståndet i siffror Utrikesdepartementet
Bistånd och utvecklingspolitik Utrikesdepartementet
Boende och byggande Justitiedepartementet,
Socialdepartementet, Miljödepartementet
Bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser
Justitiedepartementet
Bortförda barn Utrikesdepartementet
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Brottmålsärenden Justitiedepartementet
Brottsförebyggande frågor Justitiedepartementet
Brottsoffer Justitiedepartementet
Budget och mål: Internationellt bistånd 2012
Utrikesdepartementet
Budget och mål: UD Utrikesdepartementet
Budget och mål: Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande Utrikesdepartementet
Cirkulär migration och utveckling Justitiedepartementet
Civil krishantering Justitiedepartementet
Delgivning Justitiedepartementet
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Arbetsmarknadsdepartementet, Utrikesdepartementet,
Landsbygdsdepartementet, Socialdepartementet,
Justitiedepartementet, Utbildningsdepartementet
Demokratipolitik Justitiedepartementet
Den gemensamma jordbrukspolitiken
Landsbygdsdepartementet
Det svenska studiestödssystemet Utbildningsdepartementet
Dialoger om värdet av ekosystemtjänster
Miljödepartementet
Diskrimineringslagen Arbetsmarknadsdepartementet
Djur Landsbygdsdepartementet
Djurskyddskontroll Landsbygdsdepartementet
Dominica Utrikesdepartementet
Domstol Justitiedepartementet
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Dubbelt medborgarskap. För- och nackdelar
Utrikesdepartementet
Ekologisk produktion och konsumtion
Landsbygdsdepartementet
Ekonomiskt utanförskap - en global utmaning
Utrikesdepartementet
Elektronisk kommunikation, LEK Näringsdepartementet
Elmarknad Miljödepartementet
En ny sammanhållningspolitik tar form
Näringsdepartementet
Ensamkommande barn Justitiedepartementet
En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsdepartementet
ESO Finansdepartementet
Etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster
Utrikesdepartementet
EU:s inre marknad Utrikesdepartementet
EU-patent Justitiedepartementet
Eurojust Justitiedepartementet
Europa, Södra Kaukasien och Centralasiens länder
Utrikesdepartementet
Europadomstolen Justitiedepartementet
Ewa Björling bjuder in till idéer inom Projekt Kosmopolit
Utrikesdepartementet
Exportfrämjande Utrikesdepartementet
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
Flyget minskar avstånden Näringsdepartementet
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO
Landsbygdsdepartementet
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO
Utrikesdepartementet
FN-organisationer för handel och utveckling: UNCTAD
och ITC Utrikesdepartementet
Foder Landsbygdsdepartementet
Folkbildning Utbildningsdepartementet
Folkhälsa
Folkrätt: krigets lagar Försvarsdepartementet
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
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Funktionshinder
Fyrverkerier Försvarsdepartementet
Förbättringar för tjänstemottagare Utrikesdepartementet
Förbättringar för tjänstemottagare Utrikesdepartementet
Förenkla för företagen
Företag med statligt ägande Finansdepartementet
Förmögenhetsrätt Justitiedepartementet
Förnybar energi Näringsdepartementet
Förskola Utbildningsdepartementet
Förskoleklassen Utbildningsdepartementet
Försvar, skydd och säkerhet Försvarsdepartementet,
Statsrådsberedningen
Förtryck - en global utmaning Utrikesdepartementet
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Gemensamt europeiskt asylsystem Justitiedepartementet
Genetiskt modifierade organismer (GMO)
Landsbygdsdepartementet
Genomförandet av tjänstedirektivet Utrikesdepartementet
Genomförandet av tjänstedirektivet Utrikesdepartementet
Genpatent Justitiedepartementet
Globala gemensamma nyttigheter Utrikesdepartementet
Grundlagarna Justitiedepartementet
Grundskola Utbildningsdepartementet
Gymnasieskola Utbildningsdepartementet
Handel med jordbruksprodukter Utrikesdepartementet
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Handel och konfliktförebyggande Utrikesdepartementet
Handel och utveckling Utrikesdepartementet
Handelspolitik Utrikesdepartementet
Havs- och vattenmiljö Miljödepartementet
Helcoms aktionsplan för Östersjön Miljödepartementet
Helcoms miljöministermöte 2013 Miljödepartementet
Helsingforskommissionen, Helcom Miljödepartementet
Hiv och aids Utrikesdepartementet
Humanitärt bistånd Utrikesdepartementet
Hund och katt Landsbygdsdepartementet
Hur fattas beslut om en fredsfrämjande insats i EU:s regi?
Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet
Hållbara hälsosystem och ökad tillgång till läkemedel
Utrikesdepartementet
Hållbar stadsutveckling Utrikesdepartementet
Hållbart företagande (CSR) Utrikesdepartementet
Hållbar utveckling Miljödepartementet, Utrikesdepartementet
Hållbar utveckling Miljödepartementet
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder
Utrikesdepartementet
Hälso- och sjukvård
Idrott Kulturdepartementet
Idrott Kulturdepartementet
Idrottslyftet - en satsning på svensk idrott
Kulturdepartementet
Individ- och familjeomsorg
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Information om viseringar (visum) Justitiedepartementet
Informationssamhället Näringsdepartementet
Infrastrukturpropositionen 2008 Näringsdepartementet
Integration Arbetsmarknadsdepartementet
Integrationsstrategi - Egenmakt mot utanförskap
Arbetsmarknadsdepartementet
Internationella domstolar Utrikesdepartementet
Internationellt ekonomiskt samarbete Finansdepartementet
Internationellt rättsligt samarbete Justitiedepartementet
Internationellt samarbete inom utbildnings- och
forskningsområdet Utbildningsdepartementet
Internationellt samarbete - ungdomspolitik
Utbildningsdepartementet
Internationell verksamhet Försvarsdepartementet
Jakt och viltvård Landsbygdsdepartementet
Jordbruk Landsbygdsdepartementet
Jämställdhet Utbildningsdepartementet
Jämställdhet och kvinnors roll Utrikesdepartementet
Järnväg Näringsdepartementet
Kalendarium Miljödepartementet, Utrikesdepartementet
Kemikaliehantering Utrikesdepartementet
Kemikalier Miljödepartementet
Klimat Miljödepartementet
Klimat; anpassning och utsläppsminskningar
Utrikesdepartementet

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


	

 	

	

	

	

L
	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

 	

	

 	


Klimatförändringar och miljöpåverkan - en global
utmaning Utrikesdepartementet
Kommunal vuxenutbildning Utbildningsdepartementet
Kommuner och landsting Finansdepartementet
Konflikter och sviktande situationer - en global utmaning
Utrikesdepartementet
Konkurrens - ett viktigt medel för ökat välstånd
Näringsdepartementet
Konsumentpolitik Justitiedepartementet
Kriminalvård Justitiedepartementet
Kroatien Utrikesdepartementet
Kultur Kulturdepartementet
Kultur, medier och idrott Kulturdepartementet,
Utbildningsdepartementet, Finansdepartementet,
Socialdepartementet
Kulturdepartementets och dess myndigheters
regelförenklingsarbete Kulturdepartementet
Kultur och hälsa Kulturdepartementet
Kulturråd i utlandet Kulturdepartementet
Kvinnor, fred och säkerhet Utrikesdepartementet
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Lag och rätt Justitiedepartementet
Lagstiftning Justitiedepartementet
Landsbygd, djur och livsmedel Landsbygdsdepartementet,
Näringsdepartementet
Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013
Landsbygdsdepartementet
Litteraturen, läsandet och språket Kulturdepartementet
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Livsmedel Landsbygdsdepartementet
Läkemedel i Sverige Socialdepartementet
Länder och regioner Utrikesdepartementet
Lärarlyftet Utbildningsdepartementet
Medier Kulturdepartementet
Medier Kulturdepartementet
Migration Justitiedepartementet
Militärt försvar Försvarsdepartementet
Miljölagstiftning Miljödepartementet
Miljö och klimat Utrikesdepartementet
Millenniedeklarationen och millenniemålen
Utrikesdepartementet
Mobil kommunikation Näringsdepartementet
Multilateralt samarbete i biståndet Utrikesdepartementet
Museer och utställningar Kulturdepartementet
Mål och budget för politik mot diskriminering
Arbetsmarknadsdepartementet
Mänskliga rättigheter Utrikesdepartementet,
Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet
Mänskliga rättigheter i Sverige
Arbetsmarknadsdepartementet
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
Utrikesdepartementet
Mäns våld mot kvinnor Näringsdepartementet
Märkning Landsbygdsdepartementet
Nationell eHälsa i Sverige Socialdepartementet
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Nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet
Justitiedepartementet
Nationellt arbete med biologisk mångfald och
ekosystemtjänster Miljödepartementet
Nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete
Utrikesdepartementet
Nya riktlinjer för samarbetsstrategier Utrikesdepartementet
Nystartsjobb Arbetsmarknadsdepartementet
Nåd Justitiedepartementet
Näringsliv, handel och regional tillväxt
Näringsdepartementet, Utrikesdepartementet,
Justitiedepartementet, Finansdepartementet
Näringslivsfrämjarna Utrikesdepartementet
OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik
Miljödepartementet
Offentlighets- och sekretesslagen Justitiedepartementet
Offentlighetsprincipen Justitiedepartementet
Offentlig upphandling i Sverige Socialdepartementet
Olika biståndsformer Utrikesdepartementet
Oman Utrikesdepartementet
Organisationer och samarbeten Utrikesdepartementet
Organiserad brottslighet med fokus på människohandel
Utrikesdepartementet
Parisdeklarationen - så blir biståndet effektivare
Utrikesdepartementet
Patenträtt Justitiedepartementet
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Pensioner
Personuppgiftslagen Justitiedepartementet
Polis Justitiedepartementet
Politik för det civila samhället Utbildningsdepartementet
Presstöd Kulturdepartementet
Prioriterade teman i biståndet Utrikesdepartementet
Psykiatri i Sverige Socialdepartementet
Redovisningslagstiftningen Justitiedepartementet
Regelförenkling på Justitiedepartementet
Justitiedepartementet
Regeringen satsar på millenniemål 5 Utrikesdepartementet
Regeringskansliets Projektexportsekretariat
Utrikesdepartementet
Remitteringar från Sverige till utvecklingsländer
Utrikesdepartementet
Rennäring Landsbygdsdepartementet
Revisorsdirektivet Justitiedepartementet
Riksdagens behandling av statens budget för 2013
Finansdepartementet
Rio+20 FN:s konferens om hållbar utveckling
Utrikesdepartementet, Miljödepartementet
Rovdjur Miljödepartementet
Räddningstjänst Försvarsdepartementet
Rättslig hjälp i brottmål Justitiedepartementet
Rättsmedicin Justitiedepartementet
Rättsväsendet Justitiedepartementet
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Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) - ett
gemensamt utvecklingsarbete Justitiedepartementet
Rätt utbetalningar från välfärdssystemen
Finansdepartementet

	

 	


Saint Christopher och Nevis Utrikesdepartementet
Saint Lucia Utrikesdepartementet
Saint Vincent och Grenadinerna Utrikesdepartementet
Samarbete genom de internationella utvecklingsbankerna
Utrikesdepartementet
Samarbete genom FN Utrikesdepartementet
Samarbete genom FN Utrikesdepartementet
Samarbete i Östersjöregionen Utrikesdepartementet
Samer - Samepolitik Landsbygdsdepartementet
Samhällsekonomi och statsbudget Finansdepartementet
Sex globala utmaningar Utrikesdepartementet
Sexköpslagen Utbildningsdepartementet
Sexuell exploatering av barn Socialdepartementet
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Utrikesdepartementet
Sjukförsäkring
Sjöfart Näringsdepartementet
Skapande skola - En satsning på mer kultur i skolan!
Kulturdepartementet
Skatter Finansdepartementet
Skogsbruk Landsbygdsdepartementet
Skydd mot olyckor Försvarsdepartementet

	

	

	

	

	


	

 	

	

 	

	

	

	

	

	


	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


Skydd och varaktiga lösningar för flyktingar
Utrikesdepartementet
Smittsamma sjukdomar i Sverige Socialdepartementet
Smittsamma sjukdomar och andra hälsohot - en global
utmaning Utrikesdepartementet
Socialförsäkring
Socialtjänst
Spelmarknaden Finansdepartementet
Statlig förvaltning
Stockholm+40 - internationell konferens om hållbar livsstil
och innovativa lösningar Miljödepartementet,
Utrikesdepartementet
Straffrätt Justitiedepartementet
Strandskydd Miljödepartementet
Strategi för Sveriges multilaterala utvecklingssamarbete
Utrikesdepartementet
Stöd till organisationer i det civila samhället
Utrikesdepartementet
Stöd till säkerhetssektorreform, SSR
Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet,
Justitiedepartementet
Surinam Utrikesdepartementet
Svenska aktörer tar över Utrikesdepartementet
Svensk handel och investeringar Utrikesdepartementet
Svenskt medborgarskap Arbetsmarknadsdepartementet
Sverige - det nya matlandet Landsbygdsdepartementet
Sveriges arbete genom Asiatiska utvecklingsbanken
Utrikesdepartementet

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

 	


Sveriges arbete genom den globala vaccinationsalliansen
GAVI Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom FN:s befolkningsfond UNFPA
Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom FN:s världslivsmedelsprogram,
WFP Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom Globala fonden mot aids, malaria
och tuberkulos Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom Globala miljöfonden GEF
Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom ILO Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom Interamerikanska
utvecklingsbanken IDB Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom Internationella
jordbruksutvecklingsfonden IFAD Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom OCHA Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom OHCHR Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom UNAIDS Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom UNDP Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom UNEP Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom UNHCR Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom UNRWA Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom UN-Women Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom Världsbanken Utrikesdepartementet
Sveriges arbete genom Världshälsoorganisationen WHO
Utrikesdepartementet
Sveriges arbete med Nordiska utvecklingsfonden NDF
Utrikesdepartementet
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Sveriges internationella överenskommelser (SÖ)
Utrikesdepartementet
Sveriges miljömål Miljödepartementet
Sveriges politik för global utveckling Utrikesdepartementet
Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken
Utrikesdepartementet
Sveriges samarbete med FN:s barnfond UNICEF
Utrikesdepartementet
Sveriges säkerhetspolitik Utrikesdepartementet
Syfte och arbetsformer för långtidsutredningarna
Finansdepartementet
Säkerhetssektorreformer Utrikesdepartementet
Säkra livsmedel Landsbygdsdepartementet
Tandvård i Sverige Socialdepartementet
Teater, dans och musik Kulturdepartementet
Terrorism och turism Utrikesdepartementet
Tidig varning och snabba begränsningsåtgärder
Utrikespolitik och internationellt samarbete
Tillsatser, sötningsmedel, smak- och färgämnen
Landsbygdsdepartementet
Tjänster som omfattas Utrikesdepartementet
Tjänstesektorn i Sverige och EU Utrikesdepartementet
Transporter och infrastruktur Näringsdepartementet
Transporträtt Justitiedepartementet
Trossamfund
Trygghet för barn och elever Utbildningsdepartementet
Turism Näringsdepartementet

	

 	

U
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

	

	


	

	

	

	


	

 	

V
	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Två perspektiv Utrikesdepartementet

	

 	


UD avråder från resor Utrikesdepartementet
Ukraina Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet
Under din resa Utrikesdepartementet
Ungdomspolitik Utbildningsdepartementet
Universitet och högskola Utbildningsdepartementet
Upphovsrätt Justitiedepartementet
Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt
Justitiedepartementet
Uruguay Utrikesdepartementet
Utbildning i svenska för invandrare
Utbildningsdepartementet
Utbildning och forskning Utbildningsdepartementet
Utredning om översyn av valsystemet Justitiedepartementet
Utrikes- och säkerhetspolitik Utrikesdepartementet
Utrikespolitik och internationellt samarbete
Utrikesdepartementet
Utvecklingssamarbete inom EU Utrikesdepartementet
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Vad vill Sverige med biståndet? Utrikesdepartementet
Vart går det svenska biståndet? Utrikesdepartementet
Varumärkesrätt Justitiedepartementet
Vigsel på ambassad Utrikesdepartementet
Vilka är resultaten i biståndet? Utrikesdepartementet
Viseringsfrågor Justitiedepartementet
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Visionen om Sverige - det nya matlandet
Landsbygdsdepartementet
Vuxenutbildning Utbildningsdepartementet
Vägtrafik Näringsdepartementet
Världshandelsorganisationen (WTO) Utrikesdepartementet
WTO:s jordbruksförhandlingar - dystert läge
Landsbygdsdepartementet
Yttrandefrihet Utrikesdepartementet
Åklagare Justitiedepartementet
Åtgärder mot lagfartskapning Justitiedepartementet
Äldreomsorg
Öppna jämförelser inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård i Sverige Socialdepartementet
Östeuropa och Centralasien Utrikesdepartementet
Överenskommelsen inom sociala området
Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Ambassader, konsulat och reseråd
Arbete
Asyl, migration och integration
Boende och byggande
Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Försvar, skydd och säkerhet
Hav, vatten, fiske och sjöfart
Hälsa, sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring
Kommunikationer, infrastruktur och IT
Kultur, medier och idrott
Lag och rätt
Landsbygd, djur och livsmedel
Miljö, energi och klimat
Näringsliv, handel och regional tillväxt
Samhällsekonomi och statsbudget
Stat, kommuner och landsting
Utbildning och forskning
Utrikespolitik och internationellt samarbete

Statsbudgetens uppläggning
Från regeringens hemsida:

Budgetpropositionen för 2013. Prop.
2012/13:1
Utgiven: 20 september 2012 Avsändare: Finansdepartementet

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Ladda ner
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 •	

	

 •	
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Förslag till statens budget för 2013, finansplan och
skattefrågor, kapitel 1-12 (pdf 5,2 MB)
Bilaga 1 Specifikation av budgetens utgifter och inkomster
2013 (pdf 584 kB)
Bilaga 2 Effekterna på de offentliga finanserna av regeringens
politik - så redovisas de i budgetpropositionen (pdf 217 kB)
Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och
offentliga finanser (pdf 505 kB)
Bilaga 4 Ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män (pdf
703 kB)
Bilaga 5 Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2013
(pdf 466 kB)
Bilaga 6 Effektivare ränteavdragsbegränsningar (pdf 206 kB)
Bilaga 7 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid
handel med avfall och skrot av vissa metaller (pdf 188 kB)
Bilaga 8 Sänkt skatt för pensionärer (pdf 131 kB)
Bilaga 9 Minnesgåvor (pdf 88 kB)
Utgiftsområde 1: Rikets styrelse (pdf 1,5 MB)
Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och finansförvaltning (pdf
1,6 MB)
Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution (pdf 237 kB)

	

 •	

	

 •	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


	

 •	

	

 •	
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•	

•	

•	


Utgiftsområde 4: Rättsväsendet (pdf 933 kB)
Utgiftsområde 5: Internationell samverkan (pdf 656 kB)
Utgiftsområde 6: Försvar och samhällets krisberedskap (pdf
1,5 MB)
Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd (pdf 497 kB)
Utgiftsområde 8: Migration (pdf 806 kB)
Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg (pdf
2,0 MB)
Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning (pdf 542 kB)
Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom (pdf 364
kB)
Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för familjer och barn
(pdf 423 kB)
Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget (pdf 305
kB)
Utgiftsområde 13: Integration och jämställdhet (pdf 928 kB)
Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv (pdf 1,2 MB)
Utgiftsområde 15: Studiestöd (pdf 404 kB)
Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning (pdf
1,9 MB)
Utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid (pdf
3,1 MB)
Utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik (pdf 748 kB)
Utgiftsområde 19: Regional tillväxt (pdf 1,0 MB)
Utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård (pdf 1,2 MB)
Utgiftsområde 21: Energi (pdf 1,1 MB)
Utgiftsområde 22: Kommunikationer (pdf 1,8 MB)
Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel
(pdf 1,3 MB)

	

 •	

	

 •	


Utgiftsområde 24: Näringsliv (pdf 1,5 MB)
Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till kommuner (pdf 300
kB)
	

 •	

 Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m. (pdf 240 kB)
	

 •	

 Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska unionen (pdf 186
kB)
Sammanfattning
Den 20 september 2012 lämnade regeringen budgetpropositionen för
år 2013 (prop. 2012/13:1) till riksdagen. Budgetpropositionen
innehåller regeringens förslag till statsbudget för 2013, finansplan och
skattefrågor m.m.
_______________________________________________________
För beställning av budgetpropositionen för 2013 kontakta:
Riksdagens tryckeriexpedition,
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 58 10
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

2013 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2012/13:100
Utgiven: 15 april 2013
Typ: Proposition
Avsändare: Finansdepartementet
Ladda ner
	

 ▪	

 2013 års ekonomiska vårproposition, hela dokumentet, prop.
2012/13:100 (pdf 3,1 MB)
	

 ▪	

 Kapitel 1 Förslag till riksdagsbeslut (pdf 69 kB)
	

 ▪	

 Kapitel 2 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken (pdf 520 kB)
	

 ▪	

 Kapitel 3 Den makroekonomiska utvecklingen (pdf 476 kB)
	

 ▪	

 Kapitel 4 Finanspolitikens övergripande inriktning (pdf 343
kB)
	

 ▪	

 Kapitel 5 Inkomster (pdf 332 kB)
	

 ▪	

 Kapitel 6 Utgifter (pdf 310 kB)
	

 ▪	

 Kapitel 7 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo
och statsskuld (pdf 383 kB)
	

 ▪	

 Kapitel 8 Kommunsektorns finanser, sysselsättning och
skuldsättning (pdf 515 kB)
	

 ▪	

 Kapitel 9 Uppföljning av statens inkomster, utgifter och den
offentliga sektorns finansiella sparande (pdf 389 kB)
	

 ▪	

 Kapitel 10 En uppföljning av sysselsättningspolitiken (pdf 475
kB)
	

 ▪	

 Kapitel 11 Bedömning av finanspolitikens långsiktiga
hållbarhet (pdf 328 kB)
	

 ▪	

 Kapitel 12 Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på
utgiftsområden (pdf 124 kB)

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


Bilaga 1: Tabellsamling makroekonomisk utveckling och
offentliga finanser (pdf 618 kB)
Bilaga 2: Fördelningspolitisk redogörelse (pdf 767 kB)
Bilaga 3: Den offentliga sektorns investeringar och
kapitalstock (pdf 267 kB)
Bilaga 4: Tillämpningen av ramverket för finanspolitiken (pdf
96 kB)
Utdrag ur protokoll (pdf 38 kB)

Sammanfattning
Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att
ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2014.
Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens
övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande
inriktning och en uppföljning av sysselsättnings-politiken, en
bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga
sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska
målen och budgetutrymme, en uppföljning av statens budget samt en
bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.
I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av
utgiftsområdenas indelning.

Tabell 6.2 Utgifter per utgiftsområde
Miljoner kronor !

!

!

!

2012 ! !

2013

Utgiftsområde !

!

!

!

Utfall 1 !

Anslag 2

1 Rikets styrelse ! !

!

!

11 529 !

11 979

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ! !
!
!
!

13 511 !

16 274

3 Skatt, tull och exekution !

!

10 272 !

10 223

4 Rättsväsendet !

!

!

38 213 !

39 392

5 Internationell samverkan !

!

1 550 !!

2 034

6 Försvar och samhällets krisberedskap ! !
!
!

!

45 462 !

46 197

7 Internationellt bistånd ! !

!

30 197 !

30 483

8 Migration ! !

!

8 248 !!

10 523

9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg !
!
!
!
!

58 690 !

62 252

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och funktionsnedsättning ! !
!

94 853 !

94 422

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom !

41 342 !

40 000

12 Ekonomisk trygghet för familjer
och barn ! !
!
!
!

75 579 !

78 137

!

!

!

13 Integration och jämställdhet ! !

6 753 !!

10 476

14 Arbetsmarknad och arbetsliv ! !

66 633 !

67 988

15 Studiestöd !

21 068 !

22 444

Ålderspensionssystemet vid sidan av
statens budget !
!
!
!

238 478

16 Utbildning och universitets-forskning 53 837 !

57 589

Takbegränsade utgifter ! !

!

1 022 185

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12 318 !

12 689

Budgeteringsmarginal !

!

!

61 815

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik ! 981 ! !

Utgiftstak för staten !

!

!

1 084 000

1 197

19 Regional tillväxt !!

!

!

!

!

!

3 408 !!

3 421

20 Allmän miljö- och naturvård ! !

4 831 !!

4 893

21 Energi !

Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor 4 !
!

!

783 706 !

817 976

1 Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statens
budget för 2013.

!

!

2 713 !!

2 811

2 Enligt 2012/13:FiU1 och förslag till Vårändringsbudget för
2013 (prop. 2012/13:99).

!

!

42 861 !

44 604

3 Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.

23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel ! !
!
!
!

16 387 !

16 591

4 Summa utgiftsområden exklusive utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av
anslagsbehållningar för statsskuldsräntor.

24 Näringsliv !

5 882 !!

5 256

25 Allmänna bidrag till kommuner !

85 138 !

88 906

5 Regeringens bedömning av utgiftstak för 2016 och 2017 (se
avsnitt 4.4).

26 Statsskuldsräntor m.m. !

27 381 !

22 168

Källa: Egna beräkningar.

31 452 !

37 194

811 088 !

840 144

!

!

22 Kommunikationer !

!

!

!

!

27 Avgiften till Europeiska unionen !
Minskning av anslagsbehållningar
Summa utgiftsområden 3 !

!

Tabell 5.10 Förändring av totala skatteintäkter till följd av regeländringar, bruttoeffekter i
förhållande till föregående år 2008–2017

Skatt på arbete
Kommunalskatt
Förändrad medelutdebitering
Ändringar av grundavdraget (regionalt, pensionärer)
Ändrade avdragsregler (lånedatorer, pensionssparande m.m.)
Begränsat avdrag för allmän pensionsavgift
Övrigt
Statlig skatt
Skiktgränsjusteringar
Övrigt
Skattereduktioner
Skattereduktion jobbskatteavdrag
Husavdrag (skattereduktion för ROT- och RUT-tjänster)
Skattereduktion allmän pensionsavgift
Skattereduktion fackföreningsavgift, slopad 2007
Övrigt
Socialavgifter
Sänkning socialavgift
-Nedsättning socialavgift
Skatt på kapital
Inkomstskatt, företag
Sänkt skattesats, begränsning av ränteavdrag
Andelar i handelsbolag, underskottsföretag
Avskaffad schablonintäktsbeskattning bostadsrättsföreningar
Skattereduktion ROT (2004), stormskadad skog (2005-2007)
Övrigt
Fastighetsskatt
Småhus:sänkt skattesats, begränsat markvärde, frysning, kommunal
avg.
Hyreshus: sänkt skattesats, frysning, övergång till kommunal
Begränsningsregel, nytt taxeringsförfarande
Vattenkraft: skattesatsändringar

Övriga skatter på kapital
Investeraravdrag
Investeringsfonder samt investeringssparkonto
Ändrade regler för kapitalförsäkringar
Höjd kapitalvinstskatt för bostäder
Ändrade uppskovsregler
Höjt belopp för uthyrning av privatbostäder
Ändrade 3:12-regler, sänkt expansionsmedelsskatt, penninglån
Förmögenhetsskatt: höjda fribelopp, sänkt skatt, fryst underlag,
slopad
Höjd stämpelskatt
Skatt på konsumtion
Mervärdesskatt
Sänkt skatt på restaurang- och cateringtjänster
Sänkt skatt på personbefordran, böcker och skidliftar
Skatt på energi och miljö
Energiskatt
Koldioxidskatt
Avfallsskatt, naturgrusskatt m.m.
Gödselmedelsskatt
Skatt på termisk effekt
Övrigt
Övriga skatter på konsumtion och insatsvaror
Skatt på vägtrafik m.m.
Skatt på tobak
Skatt på alkohol
Reklamskatt
Restförda och övriga skatter
Insolvens
Övriga skatter
Totala skatteintäkter
Totala skatteintäkter, exkl. kommunal utdebitering

Tabell 5.4 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens
budget 2008–2017
Miljarder kronor ! !

!

Prognos Inkomstår 2013

Skatt på arbete ! !
!
!
Direkta skatter ! !
!
!
Kommunal inkomstskatt ! !
!
Statlig inkomstskatt !
!
!
Allmän pensionsavgift ! !
!
Skattereduktioner m.m. ! !
!
Artistskatt ! !
!
!
!
Indirekta skatter ! !
!
!
Arbetsgivaravgifter !!
!
!
Egenavgifter !
!
!
!
Särskild löneskatt ! !
!
!
Nedsättningar !
!
!
!
Skatt på tjänstegruppliv ! !
!
Avgifter till premiepensionssystemet !

973,7
529,0
584,5
46,6
100,6
-202,8
0,0
444,7
454,3
13,0
38,8
-31,2
0,9
-31,0

Skatt på kapital ! !
!
!
Skatt på kapital, hushåll ! !
!
Skatt på företagsvinster ! !
!
Avkastningsskatt ! !
!
!
Fastighetsskatt och fastighetsavgift !
Stämpelskatt !
!
!
!
Kupongskatt m.m. ! !
!
!

166,8
27,4
89,1
7,0
30,9
8,3
4,2

Skatt på konsumtion och insatsvaror 467,0
Mervärdesskatt ! !
!
!
343,0
Skatt på tobak !
!
!
!
11,7
Skatt på etylalkohol !
!
!
4,3
Skatt på vin m.m. ! !
!
!
4,9
Skatt på öl ! !
!
!
!
3,3
Energiskatt ! !
!
!
!
41,0
Koldioxidskatt !
!
!
!
24,8
Övriga skatter på energi och miljö !
4,8
Skatt på vägtrafik ! !
!
!
16,9
Skatt på import !
!
!
!
5,2
Övriga skatter !
!
!
!
7,2
Restförda och övriga skatter ! !
Restförda skatter ! !
!
!
Övriga skatter !
!
!
!

5,7
-6,3
12,0

Totala skatteintäkter !
Avgår, EU-skatter ! !

1 613,3
-6,9

!
!

!
!

Offentliga sektorns skatteintäkter !
Avgår, kommunala skatteintäkter !
Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet ! !
!
!
!

1 606,3
-600,0
-206,4

Hur passar departement och statsråd ihop
med riksdagsutskotten?
Förr fanns både bostadsdepartement och civildepartement. De är borta
nu, men det finns en civil-och bostadsminister som ligger i socialdepartementet. I riksdagen finns ett civilutskott.
“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).”
Punkterna 1-9 kan man tycka passar in i Justitieutskottet. Punkterna
10-15 gäller byggnadsplaneringsverksamheter och borde kunna ses
som utskottets väsentligaste ärenden.

Socialdemokraternas Gruppledare
Här finner du s-gruppledare och s-talespersoner i riksdagen.
Gruppledare för Riksdagsgruppen:
Mikael Damberg Presskontakt
Ekonomisk-politisk talesperson:
Magdalena Andersson Presskontakt
I det följande är inlagt utskottens arbetsuppgifter och departement och statsråd som ägnar sig åt uppgifterna.
Det departement och statsråd arbetar med motsvarar inte helt
fördelningen på utskotten, här har bara några avvikelser angivits.
Detaljer om statsrådens arbetsuppgifter finns i
Sven Wimnell 10 februari 2012 + 24 feb:
Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och
en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf
Departementen överensstämmer i de flesta fallen i stort sett med
riksdagsutskotten, men krångliga är konstitutionsutskottet, kulturutskottet och civilutskottet.
Socialdemokraterna bör introducera en demokratiminister kopplad till
konstitutionsutskottet och en minister för den fysiska miljön.
Klimat hör till den fysiska miljön, men behandlas i ett eget departement: miljödepartementet. Den byggda fysiska miljöns estetik är ett
ärende i kulturepartementet där statsrådet knappast har kompetens
eller möjlighet att hantera den fysiska miljön. Estetiken borde ingå i
uppgifterna för en minster för den fysiska miljön, där klimat bör ingå.
Den nuvarande ordningen är olämplig när det gäller den fysiska miljön

Finansutskottet (FiU)
Fredrik Olovsson Presskontakt
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).
Finansdepartementet
Anders Borg
Peter Norman

Finansminister
Finansmarknadsminister

Finansdepartementet har även skatteutskottets arbetsuppgifter

Socialdemokrater i utskottet:
Olovsson, Fredrik (S) Vice ordförande
Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 214
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
Bucht, Sven-Erik (S)
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 348
Telefon: 08-7865942
E-post: sven-erik.bucht@riksdagen.se
Bernhardsson, Bo (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 186
Telefon: 08-7864703
E-post: bo.bernhardsson@riksdagen.se
Nordén, Marie (S)
Socialdemokraterna
Jämtlands län, plats 239
Telefon: 08-7864363
E-post: marie.norden@riksdagen.se

Arbetsmarknadsutskottet (AU)
Ylva Johansson Presskontakt
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).
Arbetsmarknadsdepartementet
Hillevi Engström
Arbetsmarknadsminister
Erik Ullenhag
Integrationsminister
	

 	

Jämställdhet ingår i Arbetsmarknadsutskottet
På utbildningsdepartementet:
	

 	

Maria Arnholm

Jämställdhets- och bitr.
utbildningsminister

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

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
Björck, Patrik (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 130
Telefon: 08-7865957
E-post: patrik.bjorck@riksdagen.se
Ahlberg, Ann-Christin (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 302
Telefon: 08-7864398
E-post: ann-christin.ahlberg@riksdagen.se
Andersson, Johan (S)
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 148
Telefon: 08-7865315
E-post: johan.andersson@riksdagen.se

Försvarsutskottet (FöU)
Peter Hultqvist Presskontakt
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).
Försvarsdepartementet
Karin Enström

Försvarsminister

Socialdemokrater i utskottet:
Hultqvist, Peter (S) Ordförande
Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 105
Telefon: 08-7866259
E-post: peter.hultqvist@riksdagen.se
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
Härstedt, Kent (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 152
Telefon: 08-7865647
E-post: kent.harstedt@riksdagen.se
Carlsson, Clas-Göran (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 329
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

Konstitutionsutskottet (KU)
Björn von Sydow Presskontakt
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).
Regeringen har inget departement för detta.
Socialdemokraterna bör introducera en demokratminister för frågor
om statistik, demografi, statsvetenskap, demokrati, korruption, kontroll
av myndigheter o d, revision, förvaltning, samhällets informationshantering, val, nationalekonomins värderingar, mänskliga rättigheter o d.
Religioner bör ej innehålla frågor som hör till statens sekulära
demokratiproblem: demokrati, slaveri, rasism, kvinnoförtryck o d.
Socialdemokrater i utskottet:
von Sydow, Björn (S)
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 25
Telefon: 08-7864210
E-post: bjorn.von.sydow@riksdagen.se

Petersson, Helene i Stockaryd (S)
Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 252
Telefon: 08-7865274
E-post: helene.petersson@riksdagen.se
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
Hoff, Hans (S)
Socialdemokraterna
Hallands län, plats 66
Telefon: 08-7864944
E-post: hans.hoff@riksdagen.se
Ekström, Hans (S)
Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 286
Telefon: 08-7865863
E-post: hans.ekstrom@riksdagen.se

Kulturutskottet (KRU)
Gunilla Carlsson Presskontakt
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).
Kulturdepartementet
Lena Adelsohn Liljeroth

Kultur- och idrottsminister

Socialdemokrater i utskottet:
Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (S) Ordförande
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

Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
Matilda Ernkrans Presskontakt
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).
Landsbygdsdepartementet
Eskil Erlandsson

Landsbygdsminister

Miljödepartementet
Lena Ek

Miljöminister

Socialdemokrater i utskottet:
Ernkrans, Matilda (S) Ordförande
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 233
Telefon: 08-7865042
E-post: matilda.ernkrans@riksdagen.se
Löfstrand, Johan (S)
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 32
Telefon: 08-7864869
E-post: johan.lofstrand@riksdagen.se

Pettersson, Helén i Umeå (S)
Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 109
Telefon: 08-7864529
E-post: helen.pettersson@riksdagen.se
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 321
Telefon: 08-7865735
E-post: sara.karlsson@riksdagen.se
Niemi, Pyry (S)
Socialdemokraterna
Uppsala län, plats 117
Telefon: 08-7864771
E-post: pyry.niemi@riksdagen.se

Civilutskottet (CU)
Veronica Palm Presskontakt
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).
På socialdepartementet:
Stefan Attefall	

	

	

Socialdemokrater i utskottet:

Civil- och bostadsminister

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

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
Gunnarsson, Jonas (S)
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 163
Telefon: 08-7865743
E-post: jonas.gunnarsson@riksdagen.se
Köhler, Katarina (S)
Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 138
Telefon: 08-7865642
E-post: katarina.kohler@riksdagen.se
Kerimo, Yilmaz (S)
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 85
Telefon: 08-7865478
E-post: yilmaz.kerimo@riksdagen.se

Näringsutskottet (NU)
Jennie Nilsson Presskontakt
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).
Näringsdepartementet
Annie Lööf
Anna-Karin Hatt
IT hör till trafikutskottet

Näringsminister
It- och energiminister

Socialdemokrater i utskottet:
Nilsson, Jennie (S)
Socialdemokraterna
Hallands län, plats 126
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
Örnfjäder, Krister (S)
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 150
Telefon: 08-7864790
E-post: krister.ornfjader@riksdagen.se
Johansson, Ann-Kristine (S)
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 20
Telefon: 08-7864750
E-post: ann-kristine.johansson@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

Skatteutskottet (SkU)
Leif Jakobsson Presskontakt
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).
Finansdepartementet
Anders Borg
Peter Norman

Finansminister
Finansmarknadsminister

Finansdepartementet har även finansutskottets arbetsuppgifter.

Socialdemokrater i utskottet:
Jakobsson, Leif (S) Vice ordförande
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 13
Telefon: 08-7864836
E-post: leif.jakobsson@riksdagen.se
Bergstedt, Hannah (S)
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 313
Telefon: 08-7865769
E-post: hannah.bergstedt@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
Persson, Peter (S)
Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 326
Telefon: 08-7865807
E-post: peter.persson@riksdagen.se
Karlsson, Anders (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 123
Telefon: 08-7864719
E-post: anders.karlsson@riksdagen.se

Socialförsäkringsutskottet (SfU)
Tomas Eneroth Presskontakt
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).
På socialdepartementet:
	

 	

Ulf Kristersson

Socialförsäkringsminister

På justitiedepartementet:
	

 	

Tobias Billström

Migrationsminister

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

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

Socialutskottet (SoU)
Lena Hallengren Presskontakt
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).
Socialdepartementet
Göran Hägglund
Maria Larsson

Socialminister
Barn- och äldreminister

Socialdemokrater i utskottet:
Hallengren, Lena (S) Vice ordförande
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 254
Telefon: 08-7864783
E-post: lena.hallengren@riksdagen.se
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
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
Sandberg, Gunnar (S)
Socialdemokraterna
Jämtlands län, plats 238
Telefon: 08-7864361
E-post: gunnar.sandberg@riksdagen.se

Trafikutskottet (TU)
Anders Ygeman Presskontakt
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).
På näringsdepartementet:
	

 	

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

 	

Energi hör till näringsutskottet.
Socialdemokrater i utskottet:
Ygeman, Anders (S) Ordförande
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 81
Telefon: 08-7864806
E-post: anders.ygeman@riksdagen.se
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
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
Johansson, Lars (S)
Socialdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 227
Telefon: 08-7864785
E-post: lars.johansson@riksdagen.se

Utbildningsutskottet (UbU)
Ibrahim Baylan Presskontakt
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).
Utbildningsdepartementet
Jan Björklund

	

 	


Utbildningsminister, vice
statsminister
Maria Arnholm
Jämställdhets- och bitr.
utbildningsminister
Jämställdhet hör till Arbetsmarknadsutskottet.

I förutsättningarna för utbildningsdeprtementet bör ingå idé-, filosofioch lärdomshistoria, vetenskapshistoria och individernas inre verkligheter , och det bör också ingå i den obligatoriska undervisningen i
grundskolan, gymnasiet och universitet och högskolor.
Socialdemokrater i utskottet:
Baylan, Ibrahim (S) Vice ordförande
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 289
Telefon: 08-7866736
E-post: thomas.strand@riksdagen.se
Helmersson Olsson, Caroline (S)
Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 251
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

Utrikesutskottet (UU)
Urban Ahlin Presskontakt
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).
Utrikesdepartementet
Carl Bildt
Gunilla Carlsson
Ewa Björling
Socialdemokrater i utskottet:
Ahlin, Urban (S) Vice ordförande
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 44
Telefon: 08-7864723
E-post: urban.ahlin@riksdagen.se
Hägg, Carina (S)
Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 180
Telefon: 08-7864809
E-post: carina.hagg@riksdagen.se

Utrikesminister
Biståndsminister
Handels- och nordisk
samarbetsminister

Waidelich, Tommy (S)
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 52
Telefon: 08-7864850
E-post: tommy.waidelich@riksdagen.se
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
Forslund, Kenneth G (S) talesperson i biståndsfrågor
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 68
Telefon: 08-7864357
E-post: kenneth.g.forslund@riksdagen.se

Justitieutskottet (JU)
Morgan Johansson Presskontakt
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).
Justitiedepartementet
Beatrice Ask
Justitieminister
Tobias Billström
Migrationsminister
Migration hör till socialförsäkringsutskottet

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

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

Socialdemokrater i utskottet:

EU-nämnden
Marie Granlund Presskontakt
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).
Birgitta Ohlsson

EU-minister

Granlund, Marie (S) Vice ordförande
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 12
Telefon: 08-7864751
E-post: marie.granlund@riksdagen.se
Bernhardsson, Bo (S)
Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 186
Telefon: 08-7864703
E-post: bo.bernhardsson@riksdagen.se
Haglö, Kerstin (S)
Socialdemokraterna
Blekinge län, plats 11
Telefon: 08-7865232
E-post: kerstin.haglo@riksdagen.se
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
Ohlsson, Carina (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 70
Telefon: 08-7864296
E-post: carina.ohlsson@riksdagen.se

Socialdemokraternas
information om sin politik.
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Socialdemokraternas hemsida på Internet
	

Socialdemokraternas “ Vår politik A till Ö”.
	

Socialdemokraterna bör på sin hemsida inrätta en meny
eller menyer för partiets politik inför valet 2014.
	

Socialdemokratisk skuggregering med hemsidans menydelar
inlagda.
	

Ledning
	

Omvärlden
Demokrati
	

Välfärdssektor för individer och sociala miljöer
Välfärdssektor för fysiska miljöer
Materiell välfärdsservice
Samhällsekonomi, pengar
	

Förslag till socialdemokratisk skuggregering. 1 maj 2013.
	

Förslag till socialdemokratisk skuggregering 1 maj 2013. Med
namnen borttagna
	

Förslag till socialdemokratisk skuggregering 1 maj 2013.
Namnen.
	

Lägre text: Socialdemokraternas politik för valet 2014.
Länkar till 13 deparement, 24 stadsråd i alliansregeringen och
17 utskott. Hänvisningar till socialdemokratisk politik.
	

Lägre text: Förslag till socialdemokratisk skuggregering 1 maj
2013. Namnförslag.
	

Brist på statsråd.
	

Civil-och bostadsministern och miljöministern. Hem-och
konsumentminister.
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 Kulturministern .
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 Demokratiminister bör socialdemokraterna införa.
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 Statliga myndigheter mm och några av deras webbkartor på
Internet.
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 Planeringsminister bör socialdemokraterna införa.
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Ett statsråd för planeringen av Europa bör inrättas om
Europaministern inte kan klara det.
Europeiska Unionen. EU – en överblick
En broschyr: Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s
institutioner
EU:s institutioner och andra organ Hitta EU-institutionerna
direkt
Europeiska kommissionen
	

En ungefärlig inplacering av eu-kommissionens
politikområden i menyn för socialdemokraternas politik
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Ett statsråd för planeringen av världen bör inrättas om
Utrikesministern inte kan klara det.
Förenta Nationernas organisation
Förenta nationerna enligt svenska FN-förbundet.
En ungefärlig inplacering av FNs politikområden i menyn för
socialdemokraternas politik. Politikområden i FNs underorgan
och fackorgan enligt FN-förbundets beskrivning.

	


	


	


	


Socialdemokraternas hemsida på Internet
Socialdemokraterna
Vår politik
	

 	

Framtidskontraktet
	

 	

Budget 2013	

 	

	

 	

Almedalen 2012	


senare: Budget
senare: Almedalen 2013

	

 	

Vår politik A till Ö
	

 	

Skolarbete
	

 	

Partiprogram och riktlinjer
	

 	

Europapolitik
	

 	

Inläst material
	

 	

Arkiv
	

 	

Ställ din fråga
Vårt parti
	

 	

Medlem
	

 	

Carin Jämtin
	

 	

Första maj
	

 	

Mitt S
	

 	

Mikael Damberg
	

 	

Europaparlamentet
	

 	

Kampanjmetoder
	

 	

Magdalena Andersson
	

 	

Vår historia
	

 	

Studier
	

 	

Ylva Thörn
	

 	

S i din kommun
	

 	

Gruppledare
	

 	

Partidistrikt
	

 	

Riksdagsgruppen
	

 	

Framtidspartiet
	

 	

Partistyrelse
	

 	

Kyrkoval 2013
Stefan Löfven
	

 	

CV Bilder Artiklar Tal

	

 	

Presskontakt
Kongress 2013
	

 	

Beslut
	

 	

Kongresshandlingar
	

 	

Program och dagordning
	

 	

Ombud
Internationellt
	

 	

Internationell politik
	

 	

Rapporter
	

 	

Internationella nyheter
	

 	

Utrikesutskottet
	

 	

S i Europa
	

 	

Internationella sekretariatet
	

 	

Europaparlamentet
	

 	

Other languages
	

 	

Märk ockupationen
	

 	

Olof Palmes internationella Center
	

 	

SAMAK
	

 	

Partistödsprojekt
Media
	

 	

Presskontakter
	

 	

Nyheter
	

 	

Bildarkiv
	

 	

Logotyper
	

 	

RSS - Senaste nytt
	

 	

Nyhetsarkivet (2006- )
Kontakt
	

 	

Ställ din fråga
	

 	

Partikansliet
	

 	

Socialdemokraternas hus
	

 	

Skolarbete
	

 	

Gruppledare i riksdagens utskott
	

 	

Riksdagsledamöter
	

 	

Partidistrikt
	

 	

S i din kommun
	

 	

Lediga jobb
	

 	

Länkar Medverk	


FrånSocialdemokraterna Vår politik Vår politik A till Ö. 1 Maj 2013
	

 	

A-kassan
	

 	

Arbete
	

 	

Arbetsmiljö
	

 	

Barn
	

 	

Bistånd
	

 	

Bostad
	

 	

Demokrati
	

 	

Den svenska modellen
	

 	

Ekonomi
	

 	

Energi
	

 	

Entreprenörsskap och företagande senare: Företagande och
entreprenörskap
	

 	

Europa
	

 	

Fildelning
	

 	

Flyktingar
	

 	

Funktionshinder
	

 	

Förskola
	

 	

Försvar och krisberedskap
	

 	

HBT
	

 	

Idrott
	

 	

Infrastruktur
	

 	

Integration och mångfald
	

 	

Internationellt
	

 	

Jämställdhet
	

 	

Konsumentfrågor
	

 	

Kultur
	

 	

Kyrkor och trossamfund

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Miljö
Mänskliga rättigheter
Pensionär
Sjukförsäkringen
Sjukvård
Skatter
Skola
Sociala frågor
Tillväxt
Trygghet i vardagen
Trygghetsförsäkringar
Ungdomsarbetslösheten
Utbildning
Välfärden
Äldre

Socialdemokraternas meny på hemsidan är inte lämplig för
partiets redovisning av politiken inför valet 2014.
Partiets meny för “Vår politik från A till Ö” är olämplig.

Socialdemokraterna bör på sin hemsida inrätta en meny eller menyer för partiets
politik inför valet 2014..
Sammanfattningar o d om hela politiken.
Partiprogram o d.
Planering av politiken, inklusive världsplanering

Omvärlden:
Utrikespolitik och världspolitik
Försvarspolitik
Biståndspolitik
Europapolitik

Demokrati och juridik:
Demokratipolitik
Justitiepolitik

Välfärdssektor för individer och sociala miljöer:
Utbildnings- och forskningspolitik
Socialpolitik
Barn- och äldrepolitik
Jämställdhetspolitik
Integrationspolitik
Migrationspolitik
Kultur-och idrottspolitik	

 	

Hem- och konsumentpolitik
Energipolitik

Välfärdssektor för fysiska miljöer:
Miljöpolitik
Plan- och byggpolitik,	

bostadspolitik
	


	


Materiell välfärdsservice:
Arbetsmarknadspolitik
Näringspolitik
Jordbruks- och landsbygdspolitik
Handelspolitik
IT- och informationspolitik
Transport-och infrastrukturpolitik

Samhällsekonomi, pengar:
Finanspolitik
Finansmarknadspolitik
Skattepolitik
Socialförsäkringspolitik

Listan med 29 delområden är gjord med hänsyn till
ärendefördelningen mellan de 13 regeringsdepartementen, de 24 statsråden i den nuvarande regeringen
och mellan de 17 utskotten i riksdagen.
I det följande redovisas den socialdemokratiska skuggregeringen som listan bygger på.
1 maj 2013

Socialdemokratisk skuggregering med
hemsidans menydelar inlagda. 8 maj 2013.
Ledning:
Statsminister	

	

	

	

Partiledare Stefan Löfven	

 	

Socialdemokraterna Stefan Löfven	

	

 	

Den svenska modellen
Vår politik*
	

 	

Framtidskontraktet *
	

 	

Partiprogram och riktlinjer*
	

 	

Vår historia*
	

 	

Framtidspartiet*
Stefan Löfven*
	

 	

CV Bilder Artiklar Tal*
	

 	

Presskontakt*
	

 	

	

	

	

Planeringsminister (ny)	

inklusive världsplanering	

 	

	

Damberg, Mikael (S) 	

	

Gruppledare i Riksdagen
	

 	

Mikael Damberg*
Vårt parti*
	

 	

Riksdagsgruppen*
	

 	

Partistyrelse*
	

 	

Gruppledare*
	

 	

Partidistrikt*
	

 	

S i din kommun*
	

 	

Medlem*
	

 	

Kampanjmetoder*
	

 	

Första maj*

	

 	

Mitt S*
Kongress 2013*
	

 	

Beslut*
	

 	

Kongresshandlingar*
	

 	

Program och dagordning*
	

 	

Ombud*
	

 	


Informationssekreterare.
Gruppsekreterare
Emma Lennartsson
emma.lennartsson@riksdagen.se

Omvärlden:
Utrikesminister och	

 	

FN-minister och Världs-	

planeringsminister (ny)	

	

Ahlin, Urban (S) 	

	

	

Vice ordförande i utrikesutskottet	

Talesperson i utrikesutskottet	

	

	

Internationellt	

Internationellt*
	

 	

Internationell politik*
	

 	

Rapporter*
	

 	

Internationella nyheter*
	

 	

Utrikesutskottet*
	

 	

Internationella sekretariatet*
	

 	

Other languages*
	

 	

Märk ockupationen*

	

	


	


	


!

!
	


	

 	

Olof Palmes internationella Center*
	

 	

SAMAK*
	

 	

Partistödsprojekt*
Om utrikesministern inte kan klara uppgiften som världsplaneringsminister kan den läggas ihop med planeringsministern.

Försvarsminister	

 	


	

Hultqvist, Peter (S)
Ordförande i Försvarsutskottet
Talesperson i Försvarsutskottet (FöU)
	

 	

Försvar och krisberedskap

Biståndsminister	

 	


	


Forslund, Kenneth G (S)
Ledamot i utrikesutskottet.
Talesperson för bistånd
	

	

Bistånd

EU-minister och
Europa-planeringsminister 	

Granlund, Marie (S)
Vice ordförande i EU-nämnden
Talesperson i EU-nämnden
	

 	

Europa
	

 	

Europapolitik*
	

 	

Europaparlamentet*
	

 	

S i Europa*
	

 	


Demokrati och juridik:
Demokratiminister (ny)	


	


von Sydow, Björn (S)
Första s-namnet i konstitutionsutskottet. Talesperson i
Konstitutionsutskottet (KU)
	

 	

Demokrati
	

 	

Mänskliga rättigheter

Justitieminister	

 	


	

Johansson, Morgan (S)
Ordförande i justitieutskottet
Talesman i Justitieutskottet (JU)
	

 	

HBT

Partisekreterare
Carin Jämtin
	

 	

Carin Jämtin*
	

 	

Almedalen 2012* 	

 senare: Almedalen 2013*
Media*
	

 	

Presskontakter*
	

 	

Nyheter*
	

 	

Bildarkiv*
	

 	

Logotyper*
	

 	

Arkiv*
	

 	

RSS - Senaste nytt*
	

 	

Nyhetsarkivet (2006- )*
Kontakt*
	

 	

Ställ din fråga*
	

 	

Partikansliet*
	

 	

Socialdemokraternas hus*
	

 	

Skolarbete*

Välfärdssektor för individer och sociala
miljöer:
Utbildningsminister	


	


Baylan, Ibrahim (S)
Vice ordförande i utbildningsutskottet. Talesperson i
Utbildningsutskottet (UbU)
	

 	

Förskola
	

 	

Skola
	

 	

Utbildning
	

 	

Studier*

Socialminister	


	


Hallengren, Lena (S)
Vice ordförande i socialutskottet
Talesperson i Socialutskottet (SoU)
	

 	

Funktionshinder
	

 	

Sjukvård
	

 	

Sociala frågor
	

 	

Trygghet i vardagen
	

 	

Välfärden

Barn- och äldreminister	

Engelhardt, Christer (S)
Andra s- namnet i socialutskottet
	

 	

Barn
	

 	

Pensionär
	

 	

Äldre
Jämställdhetsminister	

 	

Pärssinen, Raimo (S)
Andra s-namnet arbetsmarknadsutskottet
	

 	

Jämställdhet

Integrationsminister	


	

Stenberg, Maria (S)
Tredje s-namnet i arbetsmarknadsutskottet
	

 	

Integration och mångfald

Migrationsminister	


	


Lundh Sammeli, Fredrik (S)
Andra namnet i
socialförsäkringsutskottet
	

 	

Flyktingar

Kultur-och idrottsminister 	


!

Carlsson, Gunilla
i Hisings Backa (S)	

 	

	

Ordförande i kulturutskottet	

 	

Talesperson i Kulturutskottet(KRU)
	

	

Idrott
	

	

Kultur	

	

	

Kyrkor och trossamfund
	

	

Kyrkoval 2013*	

	


Hem- o konsumentminister (ny)
	

 	

	

 	


Konsumentfrågor
Bostad Del

Energiminister	

 	


	

Adolfsson Elgestam, Carina (S)
Andra s-namnet i näringsutskottet
	

 	

Energi

	


Välfärdssektor för fysiska miljöer:
Miljöminister	


	


Ernkrans, Matilda (S)
Ordförande i miljö- och
jordbruksutskottet
Talesperson i Miljö- och
Jordbruksutskottet (MJU)
	

 	

Miljö

Plan- och byggminister	

	

Bostadsminister	

 	

	


Näringsminister	

 	


	

Nilsson, Jennie (S)	

 	

	

första s-namnet i näringsutskottet	

Talesperson i Näringsutskottet (NU)
	

 	

Entreprenörsskap och företagande	

 senare: Företagande och
entreprenörskap
	

 	

Tillväxt

Landsbygdsminister	

Löfstrand, Johan (S)
Andra s-namnet i miljö-och
jordbruksutskottet

Palm, Veronica (S)	

 	

	

Ordförande i civilutskottet	

 	

Talesperson i Civilutskottet (CU)
	

 	

Bostad Del

Handelsminister	

 	


Materiell välfärdsservice:

IT-minister (ny)	

 	


Arbetsmarknadsminister
Johansson, Ylva (S)
Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Talesperson i Arbetsmarknadsutskottet (AU)
	

 	

A-kassan
	

 	

Arbete
	

 	

Arbetsmiljö
	

 	

Ungdomsarbetslösheten
	

 	

Ylva Thörn*

	


	

Hägg, Carina (S)
Andra s-namnet i utrikesutskottet
	

Green, Monica (S)
Andra s-namnet i trafikutskottet
	

 	

Fildelning

Infrastrukturminister	

 	

Ygeman, Anders (S)
Ordförande i Trafikutskottet
Talesperson i Trafikutskottet (TU)
	

 	

Infrastruktur

Samhällsekonomi, pengar:
Finansminister	

 	


	

Magdalena Andersson
Ej i riksdagen
Ekonomisk-politisk talesperson
	

 	

Ekonomi
	


senare: Budget*

	

 	


Budget 2013	


	

 	


Magdalena Andersson*

Finansmarknadsminister	

Olovsson, Fredrik (S)
Vice ordförande i finansutskottet
Talesperson i finansutskottet

Skatteminister (ny)	


	

Jakobsson, Leif (S)
Vice ordförande i skatteutskottet
Talesperson i skatteutskottet
	

 	

Skatter

Socialförsäkringsminister	

Eneroth, Tomas (S)
Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet
Talesperson i Socialförsäkringsutskottet
	

 	

Sjukförsäkringen
	

 	

Trygghetsförsäkringar

	


* Från huvudmenyn på socialdemokraternas hemsida.
Övriga från “Vår politik A till Ö”

Förslag till socialdemokratisk
skuggregering.
Med några ändringar 1 maj 2013 ( Hägg, Forslund, Arleklo,
Pärssinen, Stenberg, Lundh, Härstedt, Pia Nilsson+ Hem-minister)
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 (Österberg- von Sydow).

Förteckningen är hämtad från
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.
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.

Förslag till socialdemokratisk
skuggregering 1 maj 2013.
Ledning:

Omvärlden:

Statsminister	


Utrikesdepartementet	

	

	

Carl Bildt Utrikesminister	

 	

Utrikesutskottet	

	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

Ahlin, Urban (S) 	

	

	

Vice ordförande i utrikesutskottet	

Talesperson i utrikesutskottet	

	


	

	

Om Regeringskansliet	

	

Statsrådsberedningen	

	

	

Förvaltningsavdelningen	

	

Fredrik Reinfeldt Statsminister	

Socialdemokraternas politik:	

	

Partiledare Stefan Löfven	

 	

Socialdemokraterna Stefan Löfven	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


353 Sveriges regering (och motsvarande
utomlands)
Alla områden 10-99
Bl a 70, 71, 7912, 7913 om planering
av fysiska och sociala miljöer	

103-109 Övergripande om värderingar,
samband, forskning, ekonomiska och
och kulturella verksamheter, samhälle,
Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
11/19 Individernas inre verkligheter.

Utrikesminister och	

 	

FN-minister och Världs-	

planeringsminister (ny)	

	


Alla områden 10-99 	


	


Bl a 70, 71, 7912, 7913 	

354 Mellanfolkliga centrala organ 	

(FN, EU o d)
91 Allm. geografi, reseskildr. 913/919
motsvarande 93/99.
93/99 Historieskrivande verksamheter,
allmän historia.
	

6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning. Del

Om utrikesministern inte kan klara uppgiften som världsplaneringsminister kan den läggas ihop med planeringsministern.

Planeringsminister (ny)
inklusive världsplanering
En lämplig samhällsbeskrivning 	

och en lämplig	

	

	

planeringsfilosofi.	

 	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

Damberg, Mikael (S) 	

	

Gruppledare i Riksdagen	

	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


1-2, 4-5,	

 91, 93-99
36/39 Politiska krav och politiska
planeringar: 	

	

	

36...om individernas kroppsliga
förhållanden.
37...om utbildning o d. Kultur
38...om fysiska miljöer o ekonomiska
verksmheter	

	

39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

Informationssekreterare.
Gruppsekreterare
För Socialdemokraternas hemsida på
Internet och för information.
Emma Lennartsson
emma.lennartsson@riksdagen.se

Försvarsminister	

 	


	

Försvarsdepartementet
Karin Enström Försvarsminister
Försvarsutskottet
Socialdemokraternas politik:
Hultqvist, Peter (S)
Ordförande i Försvarsutskottet
Talesperson i Försvarsutskottet (FöU)

6525-6529 Militära verksamheter

Biståndsminister	

 	


	

Del av Utrikesdepartementet
Gunilla Carlsson Biståndsminister
Del av Utrikesutskottet
Socialdemokraternas politik:
Forslund, Kenneth G (S)
Ledamot i utrikesutskottet.
Talesperson för bistånd

EU-minister och
Europa-planeringsminister 	

Del av Statsrådsberedningen	

 	

Birgitta Ohlsson EU-minister
EU-nämnden
Socialdemokraternas politik:
Granlund, Marie (S)
Vice ordförande i EU-nämnden
Talesperson i EU-nämnden

7951 Sociologi. Socialvård. Del

Demokrati och juridik:
Demokratiminister (ny)	


354 Mellanfolkliga centrala organ (FN,
EU o d) Del

Med statistik, demografi, 	

 	

statskunskap 	

 	

	

	

och nationalekonomi.	

	

	

Del av Regeringskansliet	

	

Konstitutionsutskottet	

	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

von Sydow, Björn (S)
Första s-namnet i konstitutionsutskottet
Talesperson i Konstitutionsutskottet (KU)

Justitieminister	

 	


	

Justitiedepartementet	

	

	

Beatrice Ask Justitieminister	

	

Justitieutskottet	

	

	

Socialdemokraternas politik:
Johansson, Morgan (S)
Ordförande i justitieutskottet
Talesman i Justitieutskottet (JU)

Partisekreterare
För kontakter med kommunalpolitiker och partimedlemmar
Carin Jämtin

32 Statsvetenskap	

31 Statistik och demografi
.33 Nationalekonomi,
internationell ekonomi
6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
Del 1-2 Del

34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
7952/7956 Sociala miljöer o verks. i
fysiska miljöer. Delar om polis,
kriminalvård od.

Välfärdssektor för individer och sociala
miljöer:
Utbildningsminister	


	

Utbildningsdepartementet	

 	

Jan Björklund Utbildnings-	

 	

minister
Utbildningsutskottet
Socialdemokraternas politik:
Baylan, Ibrahim (S)
Vice ordförande i utbildningsutskottet
Talesperson i Utbildningsutskottet (UbU)

7957 Undervisning o d Forskning

	

	

61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter
Socialdepartementet	

 	

	

räddning od.Veterinärverksamheter
Göran Hägglund Socialminister	

7951 Sociologi. Socialvård. Del
Socialutskottet
Socialdemokraternas politik:
Hallengren, Lena (S)
Vice ordförande i socialutskottet
Talesperson i Socialutskottet (SoU)
Maria Larsson Barn- och -	

 	

äldreminister	

 	

	

	

Del av Socialutskottet
Socialdemokraternas politik:
Engelhardt, Christer (S)
Andra s- namnet i socialutskottet

7952/7956 Sociala miljöer o verks. i

Del av Utbildningsdepartementet	

 fysiska miljöer. Del
Maria Arnholm Jämställdhetsoch biträdande utbildningsminister
Del av Arbetsmarknadsutskottet
Socialdemokraternas politik:
Pärssinen, Raimo (S)
Andra s-namnet arbetsmarknadsutskottet

Integrationsminister	


Socialminister	


Barn- och äldreminister	


Jämställdhetsminister	

 	


7951 Sociologi. Socialvård. Del
649 Personvård: barn, hemsjukvård,
hemtjänst, äldrevård,

	

7958 Sociala miljöer o sociala
Del av Arbetsmarknads-	

	

verksamheter i boendet. Del
departementet
Erik Ullenhag Integrationsminister
Del av Arbetsmarknadsutskottet
Socialdemokraternas politik:
Stenberg, Maria (S)
Tredje s-namnet i arbetsmarknadsutskottet

Migrationsminister	


	

Del av Justitiedepartementet	

 	

Tobias Billström
Migrationsminister
Del av Socialförsäkringsutskottet
Socialdemokraternas politik:
Lundh Sammeli, Fredrik (S)
Andra namnet i
socialförsäkringsutskottet

7958 Sociala miljöer o sociala
verksamheter i boendet. Del

Kultur-och idrottsminister 	

Kulturdepartementet 	

	

	

Lena Adelsohn Liljeroth	

	

Kultur- och idrottsminister	

 	

Kulturutskottet	

	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

Carlsson, Gunilla
i Hisings Backa (S)	

 	

	

Ordförande i kulturutskottet	

 	

Talesperson i Kulturut-	

	

skottet(KRU)	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


70 Allmänt om konst o kultur. Del
796/799 Sport, idrott o d.
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter.Databaser.
2 Religiösa verksamheter o d
73 Skulptur. Museer. Konstutställning

	


	


	


	


	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


74 Konsthantverk, formgivning.	

75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt,
77 Foto
78 Musik ( konserter o d 792)
7911-7913 Seder och bruk
7914-7919 Film, radio, TV, fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. od
793-794 Sällskapsnöjen. Lek
7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna
grupper o d
8 Språk. Litteraturhist. Skönlitteratur.
90 Tidningar, tidkrifter, del. 655 förlag
92 Biografiska verksamheter,
släkthistoria o d,

	


Borde omfatta hela området 64

	


	


	


	


Hem- o konsumentminister (ny) 	

 	

Energiminister	

 	


	


	

644 El-, gas-, värme-, vattenDel av Näringsdepartementet	

	

hygienförsörjning o d. Del
Del av A-K Hatt It-o energiminister
Del av Näringsutskottet
Socialdemokraternas politik:
Adolfsson Elgestam, Carina (S)
Andra s-namnet i näringsutskottet:

Välfärdssektor för fysiska miljöer:
Miljöminister	


	

	

71 Övergripande planering av fysiska
Miljödepartementet	

 	

	

miljöer. Del
Lena Ek Miljöminister
Del av Miljö- och jordbruksutskottet
Socialdemokraternas politik:
Ernkrans, Matilda (S)
Ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
Talesperson i Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)

Plan- och byggminister	

	

Bostadsminister	

 	

	

Del av Socialdepartementet	

 	

Stefan Attefall	

	

	

	

Civil- och bostadsminister	

 	

Del av	

 Civilutskottet	

 	

	

Civilutskottet rör många områden,	

kan inte specificeras här.	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

Palm, Veronica (S)	

 	

	

Ordförande i civilutskottet	

 	

Talesperson i Civilutskottet (CU)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


70 Allmänt om konst o kultur.

Del	


71 Övergripande planering av fysiska
miljöer. Klimat.
72 Formgivning av byggnader o
anläggningar, arkitektur.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader
o anläggningar. Del
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion
o d). Del
643 Organisation av boende,
personalrum o d, hotell. Del
644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d. Del
647 Allmän hushållsekonomi.
Inkomster och utgifter. Del
Som civilminister: 34, 6520-,
Borde gälla bara fysisk miljö, resten till
Hem- och konsumentminister. Något om
kommuner till Demokratiministern.

Materiell välfärdsservice:
Arbetsmarknadsminister	

Arbetsmarknadsdepartementet	

Hillevi Engström
Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsutskottet
Socialdemokraternas politik:
Johansson, Ylva (S)
Vice ordförande i
arbetsmarknadsutskottet
Talesperson i Arbetsmarknadsutskottet (AU)

658 Allm. företagsekonomi,
Arbetsförmedling o-marknad. Del

	

658 Allm. företagsekonomi,
Näringsdepartementet	

	

	

Arbetsförmedling o-marknad. +659
Annie Lööf Näringsminister	

 	

62 Ingenjörsverksamheter(konstruktion)
Näringsutskottet	

	

	

66/68 Tillverkning av varor. Del 64
Socialdemokraternas politik:	

	

66 Tillverkning av kemivaror o d.
Nilsson, Jennie (S)	

 	

	

67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
första s-namnet i näringsutskottet	

 68 Tillverkning av komplexvaror .
Talesperson i Näringsutskottet (NU)	

69 Tillverkning/ byggande byggnader od
	

Landsbygdsdepartementet	

 	

Eskil Erlandsson 	

	

	

Landsbygdsminister
Del av Miljö-o jordbruksutskottet
Socialdemokraternas politik:
Löfstrand, Johan (S)
Andra s-namnet i miljö-och
jordbruksutskottet

	

Del av Utrikesdepartementet
Ewa Björling Handelsminister
Del av Utrikesutskottet
Socialdemokraternas politik:
Hägg, Carina (S)
Andra s-namnet i utrikesutskottet

653 Handelsverksamheter.

IT-minister (ny)	

 	


Näringsminister	

 	


Landsbygdsminister	


Handelsminister	

 	


63 Biologisk produktion. Jordbruk,
skogsbruk, jakt, fiske
641 Matlagning. 642 Servering, Del

	

654 Telekommunikationsverksamheter.
Del av Näringsdepartementet	

	

651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
Del avA-K Hatt It-o energiminister	

 Del
Del av Näringsutskottet
Socialdemokraternas politik:
Green, Monica (S)
Andra s-namnet i trafikutskottet

Infrastrukturminister	

 	

Del av Näringsdepartementet	

	

Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister
Trafikutskottet
Socialdemokraternas politik:
Ygeman, Anders (S)
Ordförande i Trafikutskottet
Talesperson i Trafikutskottet (TU)

656 Transportverksamheter, resbyrå,
lagring o d.

Samhällsekonomi, pengar:
Finansminister	

 	


	

Finansdepartementet	

 	

	

Finansutskottet
Anders Borg Finansminister
Socialdemokraternas politik:
Magdalena Andersson
Ej i riksdagen
Ekonomisk-politisk talesperson

657 Penningverksamheter.Finans
Försäkring.Skatter. Del

Finansmarknadsminister	


657 Penningverksamheter.Finans	

Försäkring.Skatter. Del

Del av Finansdepartementet	

 	

Peter Norman
Finansmarknadsminister
Del av Finansutskottet
Socialdemokraternas politik:
Olovsson, Fredrik (S)
Vice ordförande i finansutskottet
Talesperson i finansutskottet

Skatteminister (ny)	


	

Del av Finansdepartementet !!
Skatteutskottet
Socialdemokraternas politik:
Jakobsson, Leif (S)
Vice ordförande i skatteutskottet
Talesperson i skatteutskottet

657 Penningverksamheter.Finans
Försäkring.Skatter. Del

Socialförsäkringsminister	

Del av Socialdepartementet	

 	

Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Socialförsäkringsutskottet
Socialdemokraternas politik:
Eneroth, Tomas (S)
Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet
Talesperson i Socialförsäkringsutskottet (SfU)

657 Penningverksamheter.Finans.
Försäkring.Skatter. Del

Förslag till socialdemokratisk
skuggregering 1 maj 2013. Med namnen borttagna
Ledning:
Statsminister	


	

	

Om Regeringskansliet	

	

Statsrådsberedningen	

	

	

Förvaltningsavdelningen	

	

Fredrik Reinfeldt Statsminister	

Socialdemokraternas politik:	

	

	

	

	

	

	

	

 	

	

	

	

	

	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


353 Sveriges regering (och motsvarande
utomlands)
Alla områden 10-99
Bl a 70, 71, 7912, 7913 om planering
av fysiska och sociala miljöer	

103-109 Övergripande om värderingar,
samband, forskning, ekonomiska och
och kulturella verksamheter, samhälle,
Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
11/19 Individernas inre verkligheter.

Planeringsminister (ny)	


inklusive världsplanering
En lämplig samhällsbeskrivning 	

och en lämplig	

	

	

planeringsfilosofi.	

 	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


1-2, 4-5,	

91, 93-99
36/39 Politiska krav och politiska
planeringar: 	

	

	

36...om individernas kroppsliga
förhållanden.
37...om utbildning o d. Kultur
38...om fysiska miljöer o ekonomiska
verksmheter	

	

39...om sociala miljöer, nöjen, sport o d

Informationssekreterare.
Gruppsekreterare
För Socialdemokraternas hemsida på
Internet och för information.

Omvärlden:
Utrikesminister och	

 	

FN-minister och Världs-	

planeringsminister (ny)	

	


Alla områden 10-99 	


Försvarsminister	

 	


6525-6529 Militära verksamheter

	


Bl a 70, 71, 7912, 7913 	


354 Mellanfolkliga centrala organ 	

Utrikesdepartementet	

	

	

(FN, EU o d)
Carl Bildt Utrikesminister	

 	

91 Allm. geografi, reseskildr. 913/919
Utrikesutskottet	

	

	

motsvarande 93/99.
Socialdemokraternas politik:	

	

93/99 Historieskrivande verksamheter,
	

	

	

	

	

allmän historia.
	

	

	

	

	

	

6520-6524 Opolitisk offentlig civil
	

	

	

	

	

förvaltning. Del
Om utrikesministern inte kan klara uppgiften som världsplaneringsminister kan den läggas ihop med planeringsministern.

	


Försvarsdepartementet
Karin Enström Försvarsminister
Försvarsutskottet
Socialdemokraternas politik:

Biståndsminister	

 	


	

Del av Utrikesdepartementet
Gunilla Carlsson Biståndsminister
Del av Utrikesutskottet
Socialdemokraternas politik:

EU-minister och
Europa-planeringsminister 	

Del av Statsrådsberedningen	

 	

Birgitta Ohlsson EU-minister
EU-nämnden
Socialdemokraternas politik:

7951 Sociologi. Socialvård. Del

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN,
EU o d) Del

Demokrati och juridik:

Välfärdssektor för individer och sociala
miljöer:

Demokratiminister (ny)	


Utbildningsminister	


	

Utbildningsdepartementet	

 	

Jan Björklund Utbildnings-	

 	

minister
Utbildningsutskottet
Socialdemokraternas politik:

7957 Undervisning o d
5 Naturforskning. Matematikverksamh.
4 Sambandsforskningsverksamheter.

Socialminister	


	

	

Socialdepartementet	

 	

	

Göran Hägglund Socialminister	

Socialutskottet
Socialdemokraternas politik:

61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter
räddning od.Veterinärverksamheter
7951 Sociologi. Socialvård. Del

Barn- och äldreminister	


7951 Sociologi. Socialvård. Del
649 Personvård: barn, hemsjukvård,
hemtjänst, äldrevård,

Med statistik, demografi, 	

 	

statskunskap 	

 	

	

	

och nationalekonomi.	

	

	

Del av Regeringskansliet	

	

Konstitutionsutskottet	

	

	

Socialdemokraternas politik:	

	


Justitieminister	

 	


	

Justitiedepartementet	

	

	

Beatrice Ask Justitieminister	

	

Justitieutskottet	

	

	

Socialdemokraternas politik:

Partisekreterare
För kontakter med kommunalpolitiker och partimedlemmar

32 Statsvetenskap	

31 Statistik och demografi
.33 Nationalekonomi,
internationell ekonomi
6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning. Del
Del 1-2 Del

34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
7952/7956 Sociala miljöer o verks. i
fysiska miljöer. Delar om polis,
kriminalvård od.

Maria Larsson Barn- och -	

 	

äldreminister	

 	

	

	

Del av Socialutskottet
Socialdemokraternas politik:

Jämställdhetsminister	

 	


7952/7956 Sociala miljöer o verks. i

Del av Utbildningsdepartementet	

 fysiska miljöer. Del
Maria Arnholm Jämställdhetsoch biträdande utbildningsminister
Del av Arbetsmarknadsutskottet
Socialdemokraternas politik:

Integrationsminister	


	

7958 Sociala miljöer o sociala
Del av Arbetsmarknads-	

	

verksamheter i boendet. Del
departementet
Erik Ullenhag Integrationsminister
Del av Arbetsmarknadsutskottet
Socialdemokraternas politik:

Migrationsminister	


	

Del av Justitiedepartementet	

 	

Tobias Billström
Migrationsminister
Del av Socialförsäkringsutskottet
Socialdemokraternas politik:

7958 Sociala miljöer o sociala
verksamheter i boendet. Del

Kultur-och idrottsminister 	


70 Allmänt om konst o kultur. Del
796/799 Sport, idrott o d.
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter.Databaser.
2 Religiösa verksamheter o d
73 Skulptur. Museer. Konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning.	

75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt,
77 Foto
78 Musik ( konserter o d 792)
7911-7913 Seder och bruk
7914-7919 Film, radio, TV, fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. od
793-794 Sällskapsnöjen. Le
7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna
grupper o d
8 Språk. Litteraturhist. Skönlitteratur.
90 Tidningar, tidkrifter, del. 655 Förlag
92 Biografiska verksamheter,
släkthistoria o d,

Kulturdepartementet 	

	

	

Lena Adelsohn Liljeroth	

	

Kultur- och idrottsminister	

 	

Kulturutskottet	

	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


Hem- o konsumentminister (ny)
Energiminister	

 	


	

	

	


Välfärdssektor för fysiska miljöer:
Miljöminister	


Borde omfatta hela området 64

	

644 El-, gas-, värme-, vattenDel av Näringsdepartementet	

	

hygienförsörjning o d. Del
Del av A-K Hatt It-o energiminister
Del av Näringsutskottet
Socialdemokraternas politik:

	

	

71 Övergripande planering av fysiska
Miljödepartementet	

 	

	

miljöer. Del
Lena Ek Miljöminister
Del av Miljö- och jordbruksutskottet
Socialdemokraternas politik:

Plan- och byggminister	

	

Bostadsminister	

 	

	

Del av Socialdepartementet	

 	

Stefan Attefall	

	

	

	

Civil- och bostadsminister	

 	

Del av	

 Civilutskottet	

 	

	

Civilutskottet rör många områden,	

kan inte specificeras här.	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


70 Allmänt om konst o kultur.

Del	


71 Övergripande planering av fysiska
miljöer. Klimat.
72 Formgivning av byggnader o
anläggningar, arkitektur.
69 Tillverkning/ byggande av byggnader
o anläggningar. Del
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion
o d). Del
643 Organisation av boende,
personalrum o d, hotell. Del
644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d. Del
647 Allmän hushållsekonomi.
Inkomster och utgifter. Del
Som civilminister: 34, 6520-6524.
Bordegälla bara fysisk miljö, resten till
Hem- och konsumentminister. Något om
kommuner till Demokratiministern.
	

	

	

	


Materiell välfärdsservice:
Arbetsmarknadsminister	

Arbetsmarknadsdepartementet	

Hillevi Engström
Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsutskottet
Socialdemokraternas politik:

Näringsminister	

 	


658 Allm. företagsekonomi,
Arbetsförmedling o-marknad. Del

	

654 Telekommunikationsverksamheter.
Del av Näringsdepartementet	

	

651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
Del avA-K Hatt It-o energiminister	

 Del
Del av Näringsutskottet
Socialdemokraternas politik:

Infrastrukturminister	

 	


	

Näringsdepartementet	

	

	

Annie Lööf Näringsminister	

 	

Näringsutskottet	

	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

	

	

	

	

	

Landsbygdsminister	

 	

Landsbygdsdepartementet	

 	

Eskil Erlandsson 	

	

	

Landsbygdsminister
Del av Miljö-o jordbruksutskottet
Socialdemokraternas politik:

658 Allm. företagsekonomi,
Arbetsförmedling o-marknad. +659
62 Ingenjörsverksamheter(konstruktion)
66/68 Tillverkning av varor. Del 64
66 Tillverkning av kemivaror o d.
69 Tillverkning/ byggande byggnader od

Handelsminister	

 	


653 Handelsverksamheter.

	

Del av Utrikesdepartementet
Ewa Björling Handelsminister
Del av Utrikesutskottet
Socialdemokraternas politik:

IT-minister (ny)	

 	


63 Biologisk produktion. Jordbruk,
skogsbruk, jakt, fiske
641 Matlagning. 642 Servering, Del

Del av Näringsdepartementet	

	

Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister
Trafikutskottet
Socialdemokraternas politik:

656 Transportverksamheter, resbyrå,
lagring o d.

Samhällsekonomi, pengar:
Finansminister	

 	


	

Finansdepartementet	

 	

	

Finansutskottet
Anders Borg Finansminister
Socialdemokraternas politik:

657 Penningverksamheter.Finans
Försäkring.Skatter. Del

Finansmarknadsminister	


657 Penningverksamheter.Finans	

Försäkring.Skatter. Del

Del av Finansdepartementet	

 	

Peter Norman
Finansmarknadsminister
Del av Finansutskottet
Socialdemokraternas politik:

Skatteminister (ny)	


	

Del av Finansdepartementet !!
Skatteutskottet
Socialdemokraternas politik:

657 Penningverksamheter.Finans
Försäkring.Skatter. Del

Socialförsäkringsminister	


657 Penningverksamheter.Finans.
Försäkring.Skatter. Del

Del av Socialdepartementet	

 	

Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Socialförsäkringsutskottet
Socialdemokraternas politik:

Förslag till socialdemokratisk
skuggregering 1 maj 2013. Namnen.
Ledning:

	

Hultqvist, Peter (S)
Ordförande i Försvarsutskottet
Talesperson i Försvarsutskottet (FöU)

Biståndsminister	

 	


	


Forslund, Kenneth G (S)
Ledamot i utrikesutskottet.
Talesperson för bistånd

Statsminister	
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Brist på statsråd.
Listorna om socialdemokratisk skuggregering och politikområden är
gjorda med utgångspunkt från den nuvarande regeringens departement
och statsråd.
Det har inte blivit bra ifråga om civil-och bostadsministern och
miljöministern/miljödepartementet. Civil- och bostadsministern,
som hör till socialdepartementet, har placerats på platsen för verksamheter med fysiska miljöer, därför att ministerns uppgifter hvudsakligen
tycks ligga där.
Delar av civil- och bostadsministerns uppgifter som rör boendet borde
finnas under rubriken “Välfärdssektor för individer och sociala
miljöer”. Därför har där lagts in en “Hem- och konsumentminister
(ny)” , men utan namn och utan hänvisningar till utskott och departement. Hem- och konsumentministerns versamhetsområde bör vara
hela området 64 Husållsverksamheter, och kan ligga under socialdepartementet.
Den nuvarande Civil-och Bostadsministern kan ligga kvar under
“Välfärdssektor för fysiska miljöer”, men få syssla med bara fysiska
miljöer, vara statsråd för fysiska miljöer, och inte höra till socialdepartementet därför att uppgifterna är av annan karaktär. Antingen
skapar men ett nytt departement för detta eller slår ihop det med
Miljödepartementet, som byter namn till Fysiskmiljödepartementet.
Där kan behandlas dels klimatproblem, dels problem med byggd miljö
och naturvård o d. Namnet “Miljödepartementet“ bör inte användas
eftersom det bara är fråga om fysisk miljö, till skillnad från social
miljö som är det socialdepartementet huvudsakligen sysslar med.

Kulturministerns område är mycket stort, omfattar kultur och
idrott.
Nuvarande uppgifter huvudsakligen:
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
2 Religiösa verksamheter o d
70 Allmänt om konst och kultur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
78 Musik ( konserter o d 792)
79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. 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
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
796/799 Sport, idrott o d.
80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

Idrott är kultur och kan ingå utan att man skyltar med det i ministernamnet. Kanske kunde man göra ett särskilt område för idrott och
kanske lägga till mer om kroppsrörelse för folkhälsans skull?
Demokratiminister bör socialdemokraterna införa.
Hur är det med demokratin i riksdagen, regeringen, departementen, de
statliga myndigheterna och bolagen, kommunerna, landstingen, kommunernas underorganisationer och bolag, skolorna, forskningsorganisationer, de politiska partierna, religiösa organisationer, folkrörelserna, ungdomsrörelser, äldrerörelser, privata företag och organisationer,
släkterna, familjerna och i huvudet på folk, i olika landsdelar, olika
branscher, i länder och folk, FN, EU o s v?
Och hur sker det demokratiskt sett mellan alla dessa grupper?
Missförstånd, korruption, bedrägliga informationer o s v ?
Det beror på skivna och oskrivna regler och på individernas kunskaper, erfarenheter, moral o s v. Det finns skäl att påminna om sådant.

Sven Wimnell 8 april 2011: Statliga myndigheter mm och några av
deras webbkartor på Internet. http://wimnell.com/omr40zg.pdf
Från regeringens hemsida på Internet 9 januari 2011:
Statsrådsberedningen
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Arbetsförmedlingen, Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med flera.
Finansdepartementet
Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet,
Finansinspektionen, AP-fonderna med flera.
Försvarsdepartementet
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap med flera.
Justitiedepartementet
Polisen, Domstolsverket, Migrationsverket med flera
Kulturdepartementet
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Myndigheten
för radio- och tv med flera.
Landsbygdsdepartementet
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Styrelsen för
samefonden med flera.
Miljödepartementet
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket med flera.
Näringsdepartementet
Trafikverket, Tillväxtverket, Statens energimyndighet med flera.
Socialdepartementet
Apoteket AB, Barnombudsmannen, Hjälpmedelsinstitutet med flera.
Utbildningsdepartementet
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten med flera.
Utrikesdepartementet
Invest in Sweden Agency, Migrationsverket, Svenska institutet med
flera.

Planeringsminister bör socialdemokraterna införa.
Uppgiften blir att planera politiken, hur var det, är det, kan det bli och
bör det bli. Vilka är problemen, hur bör de ordnas, hur bör organisationerna vara, departementen, statsråden, uskotten, myndigheterna o sv
med hänsyn till demokratins och väljarnas krav o s v.
Hur ska man hitta problemen, hos alla människorna och organisationerna, hur utnyttja forskarnas rön, hur ska informationerna skötas
o s v? Det bör i första hand gälla planering om Sverige.
I listorna har införts en Världsplaneringsminister, som lagts ihop
med utrikesministern. Om man inte får en världsplaneringsminister får utrikesministern ta hand om världsplaneringen. Men
världsplaneringen bör läggas ihop med planeringsministern, som
i första hand är tänkt som en planering av Sverige.
Därför har under planeringsminister lagts till ”inklusive världsplanering”
Till planeringens förutsättningar gäller kunskaper inom områdena 1-2, 4-5, 91 och 93-99. Ingen i regeringen tycks uttryckligen ha
de områdena att bevaka, de bör därför ingå i Planeringsministerns
verksamhetsområde. För problem i område 3 får han rådgöra
med andra statsråd.
1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103 Övergripande värderingar
104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 Övergripande om forskning
106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
107 Övergripande om kulturella verksamheter, utbildning o d.
108 Samhällskunskap.
109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

11/19 Individernas inre verkligheter.
1 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.

Europeiska Unionen. EU – en överblick (8 maj 2013)

2 Religiösa verksamheter o d
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d

EU är ett unikt ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 27 europeiska länder som tillsammans täcker större delen av kontinenten.

4 Sambandsforskningsverksamheter.
40 Systemvetenskap.
5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik
52 Astronomi, rymdforskning
53 Fysik o d
54 Kemi o d
55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
56 Paleontologi, arkeologi o d
57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi
91 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 93-99.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

I en världplanering bör beaktas FNs verksamheter, de beskrivs kort i
det följande.
Ett statsråd för planeringen av Europa bör inrättas om
Europaministern inte kan klara det.
Det är samma sak här: hur har Europa varit, är det, kan det bli och bör
det bli? Och man måste gå igenom alla verksamhetsområden 10-99,
dvs alla departements och statsråds verksamhetsområden. Passande
delområden i EUkommissionens politikområden bör beaktas i socialdemokraternas politikområden.

EU-institutionerna öppnar sina dörrar för allmänheten. Var med och
fira Europadagen och lär dig mer om EU. Det finns aktiviteter för alla
åldrar.

EU bildades i efterdyningarna av andra världskriget. Man började med
att skapa ett ekonomiskt samarbete: tanken var att handeln skulle göra
länderna beroende av varandra och därmed mer benägna att hålla
sams. Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) skapades 1958 och
fördjupade till en början det ekonomiska samarbetet mellan de sex
länderna Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och
Tyskland. Sedan dess har det skapats en gigantisk inre marknad som
fortsätter att utvecklas.
Det som började som en rent ekonomisk union har dessutom blivit en
organisation som spänner över alla områden, från utvecklingsbistånd
till miljöpolitik. Namnbytet från EEG till Europeiska unionen (EU)
1993 avspeglar den här förändringen.
Med EU har medlemsländerna fått femtio år av fred, stabilitet och
välfärd. Levnadsstandarden har ökat och vi har fått en gemensam
europeisk valuta. Tack vare de avskaffade gränskontrollerna mellan
EU-länderna kan människor resa fritt i nästan hela Europa. Det har
också blivit mycket enklare att bo och arbeta utomlands.
Unionen bygger på rättsstatsprincipen. Det innebär att allt som EU gör
bygger på fördrag som medlemsländerna har kommit överens om på

frivillig och demokratisk väg. Avtalen är bindande och innehåller EU:s
mål för de många verksamhetsområdena.
Ett av huvudmålen är att främja de mänskliga rättigheterna både inom
EU och i omvärlden. Människovärde, frihet, demokrati, jämlikhet,
rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna är
grundläggande värderingar för EU. Sedan Lissabonfördraget
undertecknades 2009 finns alla dessa värderingar samlade i EU:s
stadga om de grundläggande rättigheterna. EU:s institutioner är
skyldiga att respektera dem, liksom EU-länderna när de tillämpar EUrätten.
Den inre marknaden är EU:s främsta ekonomiska motor. På den inre
marknaden kan varor, tjänster, kapital och människor röra sig fritt. Ett
av EU:s huvudmål är att vidareutveckla marknaden så att européerna
kan dra nytta av den fullt ut.
EU fortsätter att växa, men släpper aldrig sitt mål att göra EUinstitutionerna öppnare och mer demokratiska. Det direktvalda
Europaparlamentet har fått fler befogenheter, samtidigt som de
nationella parlamenten har fått större inflytande och arbetar sida vid
sida med EU:s institutioner. Dessutom får invånarna i EU ständigt fler
möjligheter att påverka beslutsprocessen.

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Allmän rapport om EU:s verksamhet 2012
Så fungerar EU – guide till EU:s institutioner
Europa på 12 lektioner

En broschyr: Så fungerar Europeiska unionen
Guide till EU:s institutioner
Denna broschyr är en del av en serie som på ett enkelt sätt förklarar
vad EU gör inom olika politikområden, varför EU engagerar sig i
dessa frågor och vilka resultat som uppnås. Europeiska unionen (EU)
är unik. Den är inte en federation som USA, eftersom dess
medlemsländer förblir oberoende suveräna stater. EU är inte heller en
helt och hållet mellanstatlig organisation som FN, eftersom
medlemsländerna utövar en del av sin suveränitet gemensamt – och på
så sätt uppnår mer styrka och inflytande som kollektiv än de skulle få
som enskilda länder. De utövar sin suveränitet gemensamt genom att
fatta beslut i de gemensamma institutionerna som Europaparlamentet,
som väljs av EU-medborgarna, och Europeiska rådet och rådet, som
båda företräder medlemsländernas regeringar. Besluten fattas på
grundval av förslag från Europeiska kommissionen som företräder EU
som helhet. Men vad gör egentligen dessa institutioner? Hur
samarbetar de? Vem ansvarar för vad? Den här broschyren ger klara
och tydliga svar. Den ger också en kort översikt av övriga byråer och
organ som deltar i unionens arbete. Vi hoppas att det här blir en
användbar guide till hur beslutsfattandet fungerar inom EU
	

 	

	

 	

	

 	

Författare: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för
kommunikation
Ämnen: Institutioners och organs verksamhet
Målgrupp: Allmänheten
Eurovoc: EU-institution, medvetandegörande av allmänheten,
institutionernas arbetssätt, lagstiftningsförfarande

EU:s institutioner och andra organ
EU:s institutioner och andra organ
Gå direkt till institutionernas och organens webbplatser
Välj institution eller organ Europaparlamentet Europeiska rådet
Europeiska unionens råd EU:s ordförandeskap Europeiska
kommissionen EU-domstolenEuropeiska centralbanken Europeiska
revisionsrätten Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EEAS)EU:s
rekryteringsbyrå Epso Se alla institutioner och organ
EU har ett unikt politiskt system där de olika institutionerna har olika
uppgifter.
	

 •	

EU:s breda prioriteringar fastställs av Europeiska rådet, som
består av EU-ländernas och EU:s ledare.
	

 •	

Europaparlamentets folkvalda ledamöter företräder
medborgarna.
	

 •	

EU-kommissionen främjar unionens intressen som helhet, även
om det är ländernas regeringar som utser kommissionärerna.
	

 •	

Regeringarna försvarar sina nationella intressen i Europeiska
unionens råd.
Den politiska dagordningen
Europeiska rådet bestämmer EU:s allmänna politiska inriktning men
stiftar inga lagar. Det leds av en ordförande – just nu Herman Van
Rompuy – och består av EU-ländernas stats- och regeringschefer och
EU-kommissionens ordförande. De träffas på toppmöten minst en
gång i halvåret.

	

 •	

	

 •	


De tre institutionerna utarbetar tillsammans initiativ och lagar som
gäller hela EU enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet (tidigare
medbeslutandeförfarandet). I princip är det kommissionen som
föreslår nya lagar och Europaparlamentet och rådet som antar dem.
Sedan är det kommissionen och medlemsländerna som tillämpar
lagarna och kommissionen som ser till att de följs.
Beslutsfattande i EU – läs mer om lagstiftningsarbetet
EU:s ordförandeländer 2011–2020
Andra EU-institutioner
Två andra institutioner spelar en viktig roll:
	

 •	

	

 •	


Domstolen tolkar EU-rätten och ser till att den följs.
Revisionsrätten granskar EU:s finanser.

Institutionernas befogenheter och ansvarsområden slås fast i
fördragen, som ligger till grund för all EU-verksamhet. Där finns
också de regler och förfaranden som institutionerna måste följa. Alla
EU-ländernas stats- och regeringschefer har enats om fördragen och de
nationella parlamenten har ratificerat dem.
EU har dessutom en rad andra institutioner och interinstitutionella
organ med särskilda uppgifter:

Stifta lagar
Tre institutioner stiftar tillsammans EU:s lagar:

	

 •	


	

 •	


	

 •	


Europaparlamentet företräder medborgarna i EU och väljs
direkt av dem.

Europeiska unionens råd (ministerrådet) företräder de enskilda
medlemsländerna. Länderna turas om att leda ministerrådets
arbete ett halvår i taget.
EU-kommissionen tillvaratar unionens intressen.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén företräder det
civila samhället och arbetsmarknadens parter.
Regionkommittén företräder regionala och lokala myndigheter.

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Europeiska investeringsbanken finansierar EU:s
investeringsprojekt och bistår småföretag genom Europeiska
investeringsfonden.
Europeiska centralbanken ansvarar för EU:s penningpolitik.
Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om
missförhållanden i EU:s institutioner och övriga organ.
Europeiska datatillsynsmannen ser till att personuppgifter
skyddas.
Publikationsbyrån ger ut information om EU.
EU:s rekryteringsbyrå rekryterar personal till EU:s institutioner
och övriga organ.
Europeiska förvaltningsskolan anordnar utbildning för EU:s
personal inom vissa områden.
Specialiserade byråer och decentraliserade organ sköter vissa
tekniska, vetenskapliga eller administrativa uppgifter.
Europeiska utrikestjänsten bistår EU:s utrikesrepresentant
Catherine Ashton. Hon leder rådet (utrikes frågor) och arbetet
med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
Dessutom garanterar hon att EU:s yttre åtgärder är
samstämmiga och samordnade.

Europeiska kommissionen
Från Europeiska kommissionen 6 maj 2012.
Politikområden.
Överblick över EU:s samtliga verksamhetsområden. Klicka på
länkarna nedan för att få mer information om EU:s kärnfrågor.
Jordbruk, fiske och mat
Gemensamma jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, vattenbruk,
gemensamma fiskeripolitiken, bra och säker mat
Företag
Industrisektorer, näringslivspolitik, små och medelstora företag, inre
marknaden, fri rörlighet, konkurrenskraft, konkurrens

Klimatarbete
Klimatförändringen, Energi för en värld i förändring
Övergripande frågor
Den finansiella och ekonomiska krisen, Europa 2020 – en ny ekonomisk strategi, bättre lagstiftning, hållbar utveckling, flerspråkighet
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Audiovisuella frågor och medier, kultur, utbildning, idrott, ungdom
Ekonomi, finans och skatter
Finansiella tjänster, EU:s budget, konkurrens, tull, ekonomi,
bedrägeribekämpning, skatter
Sysselsättning och sociala rättigheter
Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter
Energi och naturresurser
Energi, transeuropeiska nät
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
Konsumenter, miljö, bra och säker mat, folkhälsa, havsfrågor, hållbar
utveckling
EU och omvärlden
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, utveckling, utvidgning,
samarbete, utrikespolitik, humanitärt bistånd, mänskliga rättigheter,
utrikeshandel
Rättvisa och medborgerliga rättigheter
Frihet, säkerhet och rättvisa
Regioner och lokal utveckling
Regionalpolitik, europeiska regionala utvecklingsfonden
Vetenskap och teknik
Etik, informationssamhället, audiovisuella frågor och medier,
forskning
Så fungerar EU
Civila samhället, icke-statliga organisationer, EU-institutionerna, EUfördragen, EU:s framtid, Lissabonfördraget
Transport och resor
Turism, transeuropeiska nät, transport
Senaste uppdatering: 16/11/2012

En ungefärlig inplacering av EU-kommissionens politikområden i menyn för socialdemokraternas politik.
Sammanfattningar o d om hela politiken.
Partiprogram o d.
Planering av politiken

Omvärlden:
Utrikespolitik och världspolitik,
Försvarspolitik,
Biståndspolitik,
Europapolitik :
EU och omvärlden
Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, utveckling, utvidgning,
samarbete, utrikespolitik, humanitärt bistånd, mänskliga rättigheter,
utrikeshandel.

Demokrati:

Socialpolitik,
Barn- och äldrepolitik.
Socialförsäkringspolitik.
Jämställdhetspolitik.
Integrationspolitik.
Migrationspolitik:
Miljö, konsumentfrågor och folkhälsa
Konsumenter, miljö, bra och säker mat, folkhälsa, havsfrågor, hållbar
utveckling. (mång olika problem för många områden).
Se även: Sysselsättning och sociala rättigheter Sysselsättning,
socialpolitik och lika möjligheter.
Kultur-och idrottspolitik:
Vetenskap och teknik
Etik, informationssamhället, audiovisuella frågor och medier,
forskning. Även del av: Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Audiovisuella frågor och medier, kultur, utbildning, idrott, ungdom.
	

	

Hem- och konsumentpolitik: Se socialpolitik mm.

Välfärdssektor för fysiska miljöer:

Demokratipolitik:
Så fungerar EU
Civila samhället, icke-statliga organisationer, EU-institutionerna, EUfördragen, EU:s framtid, Lissabonfördraget

Miljöpolitik:
Klimatarbete
Klimatförändringen, Energi för en värld i förändring.

Justitiepolitik:
Rättvisa och medborgerliga rättigheter
Frihet, säkerhet och rättvisa.

Plan- och byggpolitik, bostadpolitik:
Regioner och lokal utveckling
Regionalpolitik, europeiska regionala utvecklingsfonden.
	


Välfärdssektor för individer och sociala miljöer:

Materiell välfärdsservice:

Utbildnings- och forskningspolitik:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Audiovisuella frågor och medier, kultur, utbildning, idrott, ungdom.

Arbetsmarknadspolitik:
Sysselsättning och sociala rättigheter
Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter.

Jordbruks- och landsbygdspolitik:
Jordbruk, fiske och mat
Gemensamma jordbrukspolitiken, landsbygdsutveckling, vattenbruk,
gemensamma fiskeripolitiken, bra och säker mat.
Näringspolitik:
Företag
Industrisektorer, näringslivspolitik, små och medelstora företag, inre
marknaden, fri rörlighet, konkurrenskraft, konkurrens
Energipolitik:
Energi och naturresurser
Energi, transeuropeiska nät.
Handelspolitik: Se näringspolitik och utrikespolitik.
IT- och informationspolitik: Se kultur- och idrottspolitik.
Transport-och infrastrukturpolitik:
Transport och resor
Turism, transeuropeiska nät, transport.

Samhällsekonomi, pengar:
Finanspolitik,
Finansmarknadspolitik,
Skattepolitik:
Övergripande frågor
Den finansiella och ekonomiska krisen, Europa 2020 – en ny ekonomisk strategi, bättre lagstiftning, hållbar utveckling, flerspråkighet.
Ekonomi, finans och skatter
Finansiella tjänster, EU:s budget, konkurrens, tull, ekonomi,
bedrägeribekämpning, skatter.

Ett statsråd för planeringen av världen bör inrättas om
Utrikesministern inte kan klara det.
Det är samma sak här: hur har Världen varit, är, kan bli och bör bli?
Och man måste gå igenom alla verksamhetsområden 10-99, dvs alla
departements och statsråds verksamhetsområden.
Passande delområden i FNs politikområden bör beaktas i socialdemokraternas politikområden.
Man borde få anse. att FN behandlar alla politiska problem. FNs
organisation och politikområden redovisas i det närmast följande,
Dels enligt FNs egen beskrivning som är på engelska, dels enligt
Svenska FN-förbundets beskrivning på svenska.
Efter det ska visas en ungefärlig inplacering av FNs politikområden i
menyn för socialdemokraternas politik, men då tas för enkelhets skull
med bara FNs underorgan och fackorgan enligt FN-förbundets beskrivning.
Socialdemokraterna bör snarast formulera en världspolitik och kan
göra det på underlag av den föreslagna menyn för socialdemokratisk
politik. I det kan ingå socialdemokraterna biståndspolitik, som ska
visas i det följande. Biståndspolitiken räcker inte som världspolitik
utan måste kompletteras med de politikområden som finns i menyn.

Förenta Nationernas organisation
Från Welcome to the United Nations: It's Your World 6 maj 2013.
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.

	

 	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	


	

 	

	

 	

General Assembly
The following Bodies report directly to the General Assembly.
Main Committees
Subsidiary Bodies
	

 	

Committees
	

 	

Commissions
	

 	

Boards
	

 	

Councils and Panel
	

 	

Working Groups and other
Advisory Subsidiary Body
	

 	

United Nations Peacebuilding Commission (1)
Programmes and Funds
	

 	

International Trade Centre (ITC)
	

 	

Office of the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR)
	

 	

United Nations Children's Fund (UNICEF)

	

 	


United Nations Conference on Trade and
Development (UNCTAD)
United Nations Development Programme (UNDP)
	

United Nations Capital Development Fund (UNCDF)
	

United Nations Volunteers (UNV)
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
United Nations Environment Programme (UNEP)
United Nations Human Settlements Programme (UNHABITAT)
United Nations Population Fund (UNFPA)
United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East (UNRWA)
United Nations World Food Programme (WFP)

Research and Training Institutes
	

 	

United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR)
	

 	

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR)
	

 	

United Nations Interregional Crime and Justice Research
Institute (UNICRI)
	

 	

United Nations Research Institute for Social
Development (UNRISD)
Other UN Entities
	

 	

International Computing Centre (ICC)
	

 	

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)
	

 	

United Nations Office for Project Services (UNOPS)
	

 	

United Nations System Staff College (UNSSC)
	

 	

United Nations University (UNU)
	

 	

UN Women

Security Council
The following bodies report directly to the Security Council.
Subsidiary Bodies
	

 	

1540 Committee
	

 	

Counter-Terrorism Committee
	

 	

International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (ICTY)
	

 	

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)
	

 	

Military Staff Committee
	

 	

Peacekeeping Operations and Missions
	

 	

Sanctions Committees
	

 	

Standing Committees and Ad Hoc Committees
	

 	

UN Compensation Commission
	

 	

Working Group on Children and Armed Conflict
	

 	

Informal Working Group on Documentation and Other
Procedural Questions
Advisory Subsidiary Body
	

 	

United Nations Peacebuilding Commission (1)
Economic and Social Council
The following bodies report directly to Economic and Social Council.
Functional Commissions
	

 	

Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
	

 	

Commission on Narcotic Drugs
	

 	

Commission on Population and Development
	

 	

Commission on Science and Technology for Development
	

 	

Commission for Social Development
	

 	

Commission on the Status of Women
	

 	

Commission on Sustainable Development
	

 	

Statistical Commission
	

 	

United Nations Forum on Forests

Regional Commissions
	

 	

Economic Commission for Africa (ECA)
	

 	

Economic Commission for Europe (ECE)
	

 	

Economic Commission for Latin America and the
Caribbean (ECLAC)
	

 	

Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific (ESCAP)
	

 	

Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)
Standing Committees
	

 	

Committee on Negotiations with Intergovernmental Agencies
	

 	

Committee on Non-Governmental Organizations
	

 	

Committee for Programme and Coordination
Ad hoc bodies
	

 	

Ad hoc Open-ended Working Group on Informatics
Expert Bodies composed of governmental experts
	

 	

Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods
and on the Globally Harmonized System of Classification and
Labelling of Chemicals
	

 	

United Nations Group of Experts on Geographical Names
	

 	

UN Committee of Experts on Global Geospatial Information
Management (GGIM)
	

 	

Intergovernmental Working Group of Experts on International
Standards of Accounting and Reporting
Expert Bodies composed of members serving in their personal
capacity
	

 	

Committee for Development Policy
	

 	

Committee on Economic, Social and Cultural Rights
	

 	

Committee of Experts on International Cooperation in Tax
Matters
	

 	

Committee of Experts on Public Administration
	

 	

Permanent Forum on Indigenous Issues

Other related Bodies
	

 	

Executive Board of the International Research and Training
Institute for the Advancement of Women
	

 	

International Narcotics Control Board
	

 	

Committee for the United Nations Population Award
	

 	

Programme Coordinating Board of the Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS
Trusteeship Council
International Court of Justice
Secretariat
Specialized Agencies, Related Organizations, Funds, and other UN
Entities
Specialized Agencies
	

 	

Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO)
	

 	

International Civil Aviation Organization (ICAO)
	

 	

International Fund for Agricultural Development (IFAD)
	

 	

International Labour Organization (ILO)
	

 	

International Maritime Organization (IMO)
	

 	

International Monetary Fund (IMF)
	

 	

International Telecommunication Union (ITU)
	

 	

United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization (UNESCO)
	

 	

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
	

 	

Universal Postal Union (UPU)
	

 	

World Bank Group
	

	

International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD)
	

	

International Centre for Settlement of Investment
Disputes (ICSID)
	

	

International Development Association (IDA)

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	


	

International Finance Corporation (IFC)
	

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
World Health Organization (WHO)
World Intellectual Property Organization (WIPO)
World Meteorological Organization (WMO)
World Tourism Organization (UNWTO)

Related Organizations
	

 	

International Atomic Energy Agency (IAEA) (2)
	

 	

Preparatory Commission for the Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization (CTBTO) (3)
	

 	

Organisation for the Prohibition of Chemical
Weapons (OPCW) (3)
	

 	

World Trade Organization (WTO)
Secretariats of Conventions
	

 	

Convention on the Rights of Persons with Disabilities
	

 	

United Nations Convention to Combat
Desertification (UNCCD)
	

 	

United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC)
UN Trust Funds
	

 	

United Nations Democracy Fund (UNDEF) (4)
	

 	

United Nations Fund for International
Partnerships (UNFIP) (5)
NOTES:
(1)

The United Nations Peacebuilding Commission has a direct reporting relationship with the
Security Council and the General Assembly, and non-subsidiary relationship with the
Economic and Social Council and the Office of the Secretary-General.
(2) The IAEA reports to the Security Council and the General Assembly (GA).
(3) The CTBTO Preparatory Commission and OPCW report to the GA.
(4) UNDEF’s Advisory Board recommends funding proposals for approval by the SecretaryGeneral.
(5) UNFIP is an autonomous trust fund operating under the leadership of the United Nations
Deputy Secretary-General.

Från Organisation | Svenska FN-förbundet 6 maj 2013.

FN:s underorgan
Underorganen ingår i FN:s moderorganisation, men agerar
självständigt och har egna sekretariat.

FN-systemet
FN har sex huvudorgan vars uppgifter och befogenheter är inskrivna i
FN:s stadga. Under dessa sorterar ett stort antal underorgan, program
och organisationer med olika ansvarsområden och arbetsuppgifter.
Tillsammans med fackorganen utgör dessa vad vi kallar för FN-systemet.

De har egna styrelser, men finansieras genom frivilliga bidrag från
FN:s medlemsländer. Några ingår dock i FN:s sekretariat. Dessa får
del av FN:s budgetmedel.

Förenta nationerna.

FN har sex huvudorgan
	

 •	

 Generalförsamlingen
	

 •	

 Säkerhetsrådet
	

 •	

 Ekonomiska och sociala rådet
	

 •	

 Förvaltarskapsrådet
	

 •	

 Internationella domstolen
	

 •	

 Sekretariatet
Huvudorganen har alla sitt säte i New York, förutom Internationella
domstolen som finns i Haag i Nederländerna.
Underorgan
I takt med att FN:s ansvarsområden utvidgats har FN:s generalförsamling inrättat allt fler underorgan, i många fall på förslag av ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, eller FN-konferenser. De arbetar
med ekonomiska, sociala och humanitära frågor, vart och ett med sitt
specifika mandat. Underorganen är direkt underställda FN och rapporterar om sin verksamhet till ECOSOC och generalförsamlingen.
Varje underorgan leds av en chef som utnämns av generalförsamlingen
eller FN:s generalsekreterare. Underorganen har egna budgetar och
finansieras med bidrag från FN:s medlemsländer. Bidragen är frivilliga, vilket gör att många av dem brottas med ständiga ekonomiska problem.

Underorganen har bildats genom beslut av generalförsamlingen, och
dess chefer och styrelser tillsätts av generalförsamlingen. De agerar
självständigt men rapporterar till Ecosoc och generalförsamlingen.
Här beskrivs underorganen med länkar till respektive hemsida:
UNCDF (United Nations Capital Development F
FN:s kapitalutvecklingsfond
Denna fond bidrar till att uppnå millenniemålen genom att finansiera
projekt och ge mikrokrediter i de minst utvecklade länderna (LDCländerna) och därigenom bekämpa fattigdomen i världen.
http://www.uncdf.org
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
FN:s konferens om handel och utveckling
UNCTAD är generalförsamlingens viktigaste instrument inom handel
och utveckling. Den första FN-konferensen om handel och utveckling
hölls i Genève 1964 och resulterade i att UNCTAD blev ett permanent
underorgan. UNCTAD ska särskilt tillvarata utvecklingsländernas
intressen i handelsfrågor för att påskynda den ekonomiska
utvecklingen och minska fattigdomen.
http://www.unctad.org

UNDP (United Nations Development Progr
FN:s utvecklingsprogram
Detta underorgan har huvudansvaret för FN:s uppföljning av
millenniedeklarationens utvecklingsmål och är världens största källa
för bistånd till utveckling och har kontor i många länder. Syftet är att
öka levnadsstandarden och verka för en bättre miljö och en rättvisare
ekonomisk utveckling.
http://www.undp.org/

UNHSP-UN-Habitat (United Nations Human Settlements
Programme)
FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor
Främsta syftet med detta program är att förbättra bostadsstandarden för
fattiga människor i hela världen. Genom forskning och utbildning i
frågor som rör bostadsbyggande, sanitet och slumsanering stöder man
myndigheter som vill höja bostadsstandarden.
http://www.unchs.org/

UNEP (United Nations Environment Programme)
FN:s miljöprogram
Verkar för en förbättrad global miljö där en ökad levnadsstandard sker
med hänsyn till hållbar utveckling. Organisationen stöder utbildning i
miljöfrågor och samarbete i dessa frågor länder emellan.
http://www.unep.org/

UNICEF (United Nations Children's Fund)
FN:s barnfond
Detta är det FN-organ som är helt inriktat på att verka för barns skydd,
överlevnad och utveckling, speciellt för barn i utvecklingsländer och
krigshärjade länder. På agendan står även att skydda barn mot HIV/
AIDS, vaccinationsprogram och speciell uppmärksamhet på flickors
skolutbildning.
http://www.unicef.org/

UNFPA (United Nations Population Fund)
FN:s befolkningsfond
Fonden sysslar med befolkningsfrågor i en vid bemärkelse.
Familjeplanering, mödrahälsovård, åtgärder för att hindra spridandet
av HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar är några
uppgifter, men även förhindrande av våld mot kvinnor.
http://www.unfpa.org/
UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for
Refugees)
FN:s flyktingkommissariat
Huvuduppgifterna är att ge rättsligt skydd åt flyktingar och
asylsökanden, ge materiellt skydd åt människor i humanitära
katastrofer och att bistå flyktingar och internflyktingar att återvända
hem under säkra förhållanden
http://www.unhcr.org

UN WOMEN (United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women)
UN Womens internationella arbete är inriktat mot främst fem
tematiska områden:
	

 •	

öka kvinnors deltagande på ledande positioner
	

 •	

motverka våld mot kvinnor
	

 •	

öka kvinnors deltagande i konfliktlösnings- och fredsarbete
	

 •	

förstärka kvinnors deltagande som ekonomiska aktörer
	

 •	

förbättra jämställdhetsprioriteringar på nationell och lokal nivå
vad gäller budgetplanering
http://www.unwomen.org/

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime)
Kontoret för narkotikakontroll och förebyggande av brott
UNODC är en sammanslagning av två tidigare organisationer, United
Nations Drug Control Programme och the Centre for International
Crime Prevention. Dess uppgifter är att bekämpa narkotikaproblem,
kriminalitet och terrorism. Arbetet sker genom fältprojekt runt om i
världen, forskning och utbildning samt medhjälp till stater som vill
utveckla sina lagar till effektivare instrument inom dessa områden.
http://www.unodc.org/
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine
Refugees in the Near East)
FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar
Sedan 1950 har hjälporganisationen varit verksam och bistått
palestinier som förlorat sina hem och inkomstmöjligheter på grund av
den arabisk-israeliska konflikten som startade 1948. Det är enorma
penningsummor som kanaliserats via hjälporganisationen och som
bl.a. använts till hälsovård, utbildning, katastrofhjälp och
livsmedelsbistånd.
http://www.un.org/unrwa/
UNV (United Nations Volunteers)
FN:s volontärer
Detta är ett program för frivilliga hjälparbetare som är verksamma i
många länder. De är yrkesutbildade inom många områden för att
kunna hjälpa till med det värdlandet mest behöver. Programmet
finansieras och administreras till stor del av UNDP.
http://www.unv.org/
WFP (World Food Programme)
Världslivsmedelsprogrammet
Att bistå människor med livsmedel är huvuduppgiften för detta
underorgan. Målet är att alla människor ska ha tillgång till den näring
de behöver. WFP driver program för att ge skolbarn i fattiga länder

näringsrik mat så de kan fullfölja sin grundutbildning. WFP är
verksamt både i långsiktiga projekt och i katastrofsituationer.
http://www.wfp.org
FN tillsammans med fackorganen och underorganen kallas ofta
FN-systemet.
Här kan du se FN:s fackorgan, underorgan, ett antal samarbetsprojekt
och FN-kontor över hela världen. Organisationerna med fet stil tillhör
FN-systemet
Ansvarig för sidan: FN-förbundets webbredaktör
Uppdaterad 9 augusti 2012 Publicerad 9 juni 2008
Fackorgan
Fackorganen är självständiga internationella organisationer och har
hand om det mellanstatliga samarbetet inom bestämda ämnesområden.
Det kan handla om att arbeta fram internationella regler för t ex postgång, sjöfart, civilflyg och väderlekstjänst. Utmärkande för fackorganen, jämfört med underorganen, är att de har egna beslutande församlingar bestående av dess medlemsländer. Några fackorgan fanns före
FN, andra bildades i anslutning till FN:s tillkomst. Ytterligare andra
har tillkommit efteråt.
Fackorganen samarbetar med varandra, FN och FN:s underorgan via
Ekonomiska och sociala rådet, ECOSOC, som de rapporterar till en
gång per år. Nästan alla fackorgan deltar via FN:s utvecklingsprogram,
UNDP, i FN-systemets gemensamma bistånds- och utvecklingsarbete.
FN:s fackorgan
Fackorganen samarbetar med FN, men är självständiga internationella
organisationer för samarbete inom olika områden. De benämns
"specialized agencies" på engelska. De har specialiserat sig på vissa
ämnesområden eller fack. En del av dem fanns redan före FN:s
bildande.

Fackorganen har varsin församling där alla organisationens
medlemsstater ingår och dess styrelse väljs av församlingen. Chefen
för respektive fackorgan kallas generaldirektör eller generalsekreterare
och väljs också av församlingen. Fackorganen har sina egna budgetar
med avgifter från sina medlemsländer och egna sekretariat.

IMF (International Monetary Fund)
Internationella valutafonden
IMF uppmuntrar internationellt valutasamarbete och finansiell stablitet
genom rådgivning och assistans i dessa frågor
http://www.imf.org/external/index.htm

FAO (Food and Agriculture Organization of the UN)
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
FAO:s övergripande uppdrag är att trygga livsmedelssäkerheten för
alla människor genom att förbättra näringsstandard,
jordbruksproduktion och lantbygdsbefolkningars levnadsstandard samt
bidra till tillväxten i världsekonomin
http://www.fao.org/ FAO:s svenska sida

IMO (International Maritime Organization)
Internationella sjöfartsorganisationen
IMO är verksamt inom internationell handelssjöfart med att förbättra
standarden för sjösäkerhet och förhindra miljöförstöring till havs
http://www.imo.org/

Internationella civila luftfartsorganisationen
ICAO:s uppgift är att främja en säker och ordnad utveckling av den
civila luftfarten i hela världen
http://www.icao.int/

ITU (International Telecommunication Union)
Internationella teleunionen
ITU har som syfte att öka det internationella samarbetet kring alla
slags telekommunikationer och främja utvecklingen av teknisk
utrustning för dessa. Härifrån fördelas radio- och TV-frekvenser för
hela världen. Det hette tidigare Internationella telegrafunionen och
bildades redan 1865
http://www.itu.int/net/home/index.aspx

IFAD (International Fund for Agricultural Development)
Internationella jordbruksutvecklingsfonden
IFAD:s huvudsakliga mål är att skapa resurser för förbättrad
livsmedelsproduktion och bättre näringstillgång bland den fattiga
befolkningen i utvecklingsländer
http://www.ifad.org/

UNESCO (UN Educational, Scientific and Cultural Organization)
FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur
UNESCO arbetar för utbildning åt alla, kulturell utveckling,
pressfrihet och skydd av världens natur- och kulturarv. Organisationen
uppmuntrar också samarbete mellan nationer inom dessa områden
http://portal.unesco.org/

ILO (International Labour Organization)
Internationella arbetsorganisationen
ILO arbetar för att främja social rättvisa för arbetstagare i hela världen
och utformar internationella riktlinjer och program för att förbättra
arbets- och levnadsförhållanden
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

UNIDO (UN Industrial Development Organization)
FN:s organisation för industriell utveckling
UNIDO är FN-systemets centrala samordnande organ för industriell
utveckling i utvecklingsländerna
http://www.unido.org/

ICAO (International Civil Aviation Organization)

UPU (Universal Postal Union)
Världspostunionen
Unionen skapar regelverket kring internationell posthantering och ger
råd i tekniska frågor kring effektiv hantering av post. Den inrättades
1874 och blev ett fackorgan inom FN 1948
http://www.upu.int/

WMO (World Meteorological Organization)
Meteorologiska världsorganisationen
WMO:s uppgift är att underlätta globalt samarbete i frågor som rör
atmosfärisk miljö och klimatförändringar samt internationellt utbyte av
meteorologiska data
http://www.wmo.int/pages/index_en.html

WHO (World Health Organization)
Världshälsoorganisationen
WHO:s mål är att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsonivå.
De arbetar med hälsoupplysning, vaccinationsprogram,
familjeplanering och tillhandahåller läkemedel i utvecklingsländer
http://www.who.int/en/

UNWTO (World Tourism Organization)
Världsturismorganisationen
WTO uppmuntrar internationell turism som ett medel att förbättra
förståelsen mellan människor från olika länder och öka kunskapen om
skilda civilisationer. Det blev ett fackorgan inom FN-systemet så sent
som http://www.world-tourism.org/

WIPO (World Intellectual Property Organization)
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten
WIPO:s uppgift är att skydda upphovsrätten, dels den industriella
äganderätten (patent, varumärkesrätt, industriell design m.m.) dels
copyright och näraliggande rättigheter( t ex inom litteratur, musik, film
och konstnärliga arbeten
http://www.wipo.int/portal/index.html.en

FN tillsammans med fackorganen och underorganen kallas ofta FNsystemet.
Här kan du se FN:s fackorgan, underorgan, ett antal samarbetsprojekt
och FN-kontor över hela världen. Organisationerna med fet stil tillhör
FN-systemet
Ansvarig för sidan: FN-förbundets webbredaktör
Uppdaterad 27 januari 2012 Publicerad 9 juni 2008

World Bank Group
Världsbanksgruppen
Världsbanken är en grupp som består av fem organisationer: den
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken IBRD, det
Internationella finansieringsbolaget IFC, den Internationella
utvecklingsfonden IDA, det Internationella investeringsgarantiorganet
MIGA och det Internationella centret för förlikning i
investeringstvister, ICSID. Gruppen ger lån och teknisk assistans till
utveccklingsländer
http://www.worldbank.org/

En ungefärlig inplacering av FNs politikområden i
menyn för socialdemokraternas politik. Politikområden
i FNs underorgan och fackorgan enligt FN-förbundets
beskrivning.

Demokrati:

Här är inte med politikområden som finns i FN sex huvudorgan:
Generalförsamlingen
Säkerhetsrådet
Ekonomiska och sociala rådet
Förvaltarskapsrådet. Rådet har egentligen ingen uppgift längre.
Internationella domstolen
Sekretariatet

Utbildnings- och forskningspolitik:
FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur
UNESCO arbetar för utbildning åt alla, kulturell utveckling,
pressfrihet och skydd av världens natur- och kulturarv. Organisationen
uppmuntrar också samarbete mellan nationer inom dessa områden
http://portal.unesco.org/

Sammanfattningar o d om hela politiken.
Partiprogram o d.
Planering av politiken: Sekretariatet Ekonomiska och sociala rådet

Omvärlden:
Utrikespolitik och världspolitik: Generalförsamlingen
Försvarspolitik:Fred, säkerhet och nedrustning Säkerhetsrådet
Biståndspolitik:
FN:s utvecklingsprogram
Detta underorgan har huvudansvaret för FN:s uppföljning av
millenniedeklarationens utvecklingsmål och är världens största källa
för bistånd till utveckling och har kontor i många länder. Syftet är att
öka levnadsstandarden och verka för en bättre miljö och en rättvisare
ekonomisk utveckling.
http://www.undp.org/
Europapolitik. Ingår i FNs världspolitik.

Demokratipolitik. FN:s mänskliga rättigheter och demokrati
Justitiepolitik. Internationella domstolen

Välfärdssektor för individer och sociala miljöer:

Socialpolitik:
FN:s befolkningsfond
Fonden sysslar med befolkningsfrågor i en vid bemärkelse.
Familjeplanering, mödrahälsovård, åtgärder för att hindra spridandet
av HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar är några
uppgifter, men även förhindrande av våld mot kvinnor.
http://www.unfpa.org/
Kontoret för narkotikakontroll och förebyggande av brott
UNODC är en sammanslagning av två tidigare organisationer, United
Nations Drug Control Programme och the Centre for International
Crime Prevention. Dess uppgifter är att bekämpa narkotikaproblem,
kriminalitet och terrorism. Arbetet sker genom fältprojekt runt om i
världen, forskning och utbildning samt medhjälp till stater som vill
utveckla sina lagar till effektivare instrument inom dessa områden.
http://www.unodc.org/
FN:s volontärer
Detta är ett program för frivilliga hjälparbetare som är verksamma i
många länder. De är yrkesutbildade inom många områden för att
kunna hjälpa till med det värdlandet mest behöver. Programmet
finansieras och administreras till stor del av UNDP.
http://www.unv.org/

Världshälsoorganisationen
WHO:s mål är att alla människor ska uppnå högsta möjliga hälsonivå.
De arbetar med hälsoupplysning, vaccinationsprogram,
familjeplanering och tillhandahåller läkemedel i utvecklingsländer
http://www.who.int/en/
Barn- och äldrepolitik:
FN:s barnfond
Detta är det FN-organ som är helt inriktat på att verka för barns skydd,
överlevnad och utveckling, speciellt för barn i utvecklingsländer och
krigshärjade länder. På agendan står även att skydda barn mot HIV/
AIDS, vaccinationsprogram och speciell uppmärksamhet på flickors
skolutbildning.
http://www.unicef.org/
Socialförsäkringspolitik.
Jämställdhetspolitik:
UN Womens internationella arbete är inriktat mot främst fem
tematiska områden:
	

 •	

öka kvinnors deltagande på ledande positioner
	

 •	

motverka våld mot kvinnor
	

 •	

öka kvinnors deltagande i konfliktlösnings- och fredsarbete
	

 •	

förstärka kvinnors deltagande som ekonomiska aktörer
	

 •	

förbättra jämställdhetsprioriteringar på nationell och lokal nivå
vad gäller budgetplanering
http://www.unwomen.org/
Integrationspolitik,
Migrationspolitik:
FN:s flyktingkommissariat
Huvuduppgifterna är att ge rättsligt skydd åt flyktingar och
asylsökanden, ge materiellt skydd åt människor i humanitära

katastrofer och att bistå flyktingar och internflyktingar att återvända
hem under säkra förhållanden
http://www.unhcr.org
FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar
Sedan 1950 har hjälporganisationen varit verksam och bistått
palestinier som förlorat sina hem och inkomstmöjligheter på grund av
den arabisk-israeliska konflikten som startade 1948. Det är enorma
penningsummor som kanaliserats via hjälporganisationen och som
bl.a. använts till hälsovård, utbildning, katastrofhjälp och
livsmedelsbistånd.
http://www.un.org/unrwa/
Kultur-och idrottspolitik:
Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten
WIPO:s uppgift är att skydda upphovsrätten, dels den industriella
äganderätten (patent, varumärkesrätt, industriell design m.m.) dels
copyright och näraliggande rättigheter( t ex inom litteratur, musik, film
och konstnärliga arbeten
http://www.wipo.int/portal/index.html.en	

Hem- och konsumentpolitik:
FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor
Främsta syftet med detta program är att förbättra bostadsstandarden för
fattiga människor i hela världen. Genom forskning och utbildning i
frågor som rör bostadsbyggande, sanitet och slumsanering stöder man
myndigheter som vill höja bostadsstandarden.
http://www.unchs.org/
Världslivsmedelsprogrammet
Att bistå människor med livsmedel är huvuduppgiften för detta
underorgan. Målet är att alla människor ska ha tillgång till den näring
de behöver. WFP driver program för att ge skolbarn i fattiga länder
näringsrik mat så de kan fullfölja sin grundutbildning. WFP är
verksamt både i långsiktiga projekt och i katastrofsituationer.
http://www.wfp.org

Världsturismorganisationen
WTO uppmuntrar internationell turism som ett medel att förbättra
förståelsen mellan människor från olika länder och öka kunskapen om
skilda civilisationer. Det blev ett fackorgan inom FN-systemet så sent
som http://www.world-tourism.org/

Välfärdssektor för fysiska miljöer:
Miljöpolitik
FN:s miljöprogram
Verkar för en förbättrad global miljö där en ökad levnadsstandard sker
med hänsyn till hållbar utveckling. Organisationen stöder utbildning i
miljöfrågor och samarbete i dessa frågor länder emellan.
http://www.unep.org/
Meteorologiska världsorganisationen
WMO:s uppgift är att underlätta globalt samarbete i frågor som rör
atmosfärisk miljö och klimatförändringar samt internationellt utbyte av
meteorologiska data
http://www.wmo.int/pages/index_en.html

Jorbruks- och landsbygdspolitik:
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
FAO:s övergripande uppdrag är att trygga livsmedelssäkerheten för
alla människor genom att förbättra näringsstandard,
jordbruksproduktion och lantbygdsbefolkningars levnadsstandard samt
bidra till tillväxten i världsekonomin
http://www.fao.org/ FAO:s svenska sida
Internationella jordbruksutvecklingsfonden
IFAD:s huvudsakliga mål är att skapa resurser för förbättrad
livsmedelsproduktion och bättre näringstillgång bland den fattiga
befolkningen i utvecklingsländer
http://www.ifad.org/
Näringspolitik:
FN:s organisation för industriell utveckling
UNIDO är FN-systemets centrala samordnande organ för industriell
utveckling i utvecklingsländerna
http://www.unido.org/
Energipolitik: Se miljöpolitik och näringspolitik.

Plan- och byggpolitik, bostadpolitik; Se Hem- och konsumentpolitik

Materiell välfärdsservice:
Arbetsmarknadspolitik:
Internationella arbetsorganisationen
ILO arbetar för att främja social rättvisa för arbetstagare i hela världen
och utformar internationella riktlinjer och program för att förbättra
arbets- och levnadsförhållanden
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

Handelspolitik
FN:s konferens om handel och utveckling
UNCTAD är generalförsamlingens viktigaste instrument inom handel
och utveckling. Den första FN-konferensen om handel och utveckling
hölls i Genève 1964 och resulterade i att UNCTAD blev ett permanent
underorgan. UNCTAD ska särskilt tillvarata utvecklingsländernas
intressen i handelsfrågor för att påskynda den ekonomiska
utvecklingen och minska fattigdomen.
http://www.unctad.org

IT- och informationspolitik:
Internationella teleunionen
ITU har som syfte att öka det internationella samarbetet kring alla
slags telekommunikationer och främja utvecklingen av teknisk
utrustning för dessa. Härifrån fördelas radio- och TV-frekvenser för
hela världen. Det hette tidigare Internationella telegrafunionen och
bildades redan 1865
http://www.itu.int/net/home/index.aspx
Transport-och infrastrukturpolitik:
Internationella civila luftfartsorganisationen
ICAO:s uppgift är att främja en säker och ordnad utveckling av den
civila luftfarten i hela världen
http://www.icao.int/
Internationella sjöfartsorganisationen
IMO är verksamt inom internationell handelssjöfart med att förbättra
standarden för sjösäkerhet och förhindra miljöförstöring till havs
http://www.imo.org/
Världspostunionen
Unionen skapar regelverket kring internationell posthantering och ger
råd i tekniska frågor kring effektiv hantering av post. Den inrättades
1874 och blev ett fackorgan inom FN 1948
http://www.upu.int/

Samhällsekonomi, pengar:
Finanspolitik,
Finansmarknadspolitik,
Skattepolitik:
FN:s kapitalutvecklingsfond
Denna fond bidrar till att uppnå millenniemålen genom att finansiera
projekt och ge mikrokrediter i de minst utvecklade länderna (LDCländerna) och därigenom bekämpa fattigdomen i världen.
http://www.uncdf.org

Internationella valutafonden
IMF uppmuntrar internationellt valutasamarbete och finansiell stablitet
genom rådgivning och assistans i dessa frågor
http://www.imf.org/external/index.htm
Världsbanksgruppen
Världsbanken är en grupp som består av fem organisationer: den
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken IBRD, det
Internationella finansieringsbolaget IFC, den Internationella
utvecklingsfonden IDA, det Internationella investeringsgarantiorganet
MIGA och det Internationella centret för förlikning i
investeringstvister, ICSID. Gruppen ger lån och teknisk assistans till
utveccklingsländer
http://www.worldbank.org/
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DN 5 maj 2013:
Bostäder.

”Regeringens byggpolitik gör Sverige
fulare”
“Arkitekturen lämnas därhän. Bostadsminister Stefan Attefall
(KD) har beställt drygt 20 utredningar och uppdrag för att få fart
på nybyggnationen. Ordet ”arkitektur” nämns inte en enda gång i
utredningsdirektiven. Risken är att vi får ett än mer likartat
byggande , skriver Catherina Fored, förbundsdirektör Sveriges
arkitekter. “
“ När miljonprogrammet, som skapade runt en miljon nya bostäder på
bara tio år, inleddes 1965 stod samhället inför stora problem. Flera av
dem liknar vår tids utmaningar. Sverige är i dag det EU-land som
urbaniseras snabbast och bostadsbristen i framför allt tillväxtområdena
är skriande. Hela 135 kommuner lider av bostadsbrist.
Det är därför inte konstigt att alliansregeringen under bostadsminister
Stefan Attefall (KD) har beställt så mycket som drygt 20 utredningar
och uppdrag för att på sikt få fart på nybyggnationen. Siffrorna måste
öka från dagens bottennivåer, därom råder inget tvivel.
Desto mer förvånande är att regeringen uteslutande fokuserar på kvantitet, och underskattar arkitekturens och stadsplaneringens roll i byggprocessen. Precis samma svagheter som delar av miljonprogrammet
led av. Fantastiskt många nya hem byggdes på kort tid, men samtidigt
alltför ofta i en undermålig miljö. Detta betalar vi fortfarande priset
för.
Sveriges arkitekter har granskat allt utredningsmaterial i byggfrågan
som regeringen har initierat sedan 2010 och resultatet förskräcker.

Arkitekturen lyser helt med sin frånvaro. Inget av direktiven eller uppdragsbeskrivningarna omfattar arkitekturens betydelse eller tar upp
grundläggande kvalitetsaspekter. Ordet ”arkitektur” nämns inte en enda gång i något av utredningsdirektiven. Det är oroväckande när arkitektur per definition handlar om allt mänskligt byggande och formande
av den fysiska miljön. Historien borde ha lärt politikerna att boende är
mer än bara en billig plats att sova på. Boplatsens utformning är avgörande för medborgarnas trivsel, samhällsgemenskap och en miljömässigt hållbar framtid.
Utredningsmaterialet handlar om allt ifrån en ny bostadsförsörjningslag till förändringar i plan- och bygglagen. Och det mesta med inriktningen att underlätta för byggbranschen. Självklart är det lovvärt med
Stefan Attefalls ansträngningar för att hitta lösningar på bostadskrisen,
men att arkitekturen lämnas därhän är ett sorgligt bevis på att regeringen inte värnar kvaliteten i byggandet. Ta till exempel byggkravoch plangenomförandeutredningarna. Två tjocka luntor på sammanlagt
200 000 ord, men utan en stavelse om form, miljöanpassning eller
andra frågor som kan kopplas till de djupare aspekterna av att bo.
Detta får konsekvenser. När man enögt föreslår förändringar för att
öka kvantiteten undermineras på sikt arkitekturens förutsättningar.
Regeringens fokus på ökad rationalitet i produktionsskedet stärker en
redan mäktig part – våra största byggherrar. Risken är att vi får ett än
mer likartat byggande där, precis som under miljonprogrammet, byggherren upprepar samma slags typhus så många gånger som möjligt, på
så många platser som möjligt.
Vi anser att det krävs ett långsiktigt perspektiv där bostadshus betraktas som en av de viktigaste beståndsdelarna i en attraktiv stad och
livsmiljö. Både för människor och företag. Sverige behöver en politik
för ett ökat bostadsbyggande som är långsiktigt hållbar. Det må låta

självklart, men verkligheten visar att regeringen saknar det perspektivet i sin politik. Och struntar man i detta får vi inte bara ett fulare
Sverige, utan också ett land som inte kan möta de ökande kraven på
miljöhänsyn och fungerande stadsmiljöer. Erfarenheten visar att sådana misstag är dyra att reparera i efterhand. Bostadshus som byggs i dag
ska stå i hundra år, gärna längre.
Det är en stor utmaning som endast kan lösas om alla kompetenser i
bostadsbranschen tas till vara. På 60-talet skrev arkitekter debattartiklar som varnade för följderna av ett ensidigt byggherreperspektiv.
Ingen lyssnade.
Tiden är förbi när man kunde ta en åker i besittning och kavla ut ännu
en plåt med bostadslimpor. I dag växer städer inåt och förtätas. Det
innebär att byggandet har en omgivning att förhålla sig till. Varje plats
är unik. Att då endast studera ökad rationalitet i nyproduktionen
framstår som direkt irrationellt. Nu är det upp till bevis för regeringen
att bereda väg för ett mänskligt byggande så att vi tillsammans kan
forma ett hållbart Sverige.
Catherina Fored, arkitekt och förbundsdirektör Sveriges arkitekter “

DN 3 april 2013: Reinfeldt utfrågad i KU.

“Statsministerns kansli omöjligt att granska”
“En stor del av regeringens politik arbetas fram i samordningskansliet. Men avdelningen är helt undantagen offentlig insyn.
Inte ens Konstitutionsutskottet (KU) får ut handlingar.
– Det verkar finnas ett svart hål här, säger KU:s ordförande Peter
Eriksson (MP). “
“När alliansen vann regeringsmakten i valet 2006 inrättades ett samordningskansli i statsrådsberedningen, den del av regeringskansliet som
lyder direkt under statsministern.
I samordningskansliet förhandlar tjänstemän i de fyra regeringspartierna fram lösningar på stora och små politiska frågor. I princip alla större
ärenden passerar vid något tillfälle samordningen. Också den omtalade
Saudiaffären var uppe till diskussion i samordningskansliet.
Men när Konstitutionsutskottet, som utreder härvan, ville få tillgång
till handlingar från dessa möten kammade man noll.
– Vi har försökt, men inte fått fram några handlingar därifrån, säger
Peter Eriksson.
Bristen på insyn kom som en överraskning för ledamöterna i KU.
– Det är en av de frågor som kommit upp under den här utredningen
som jag tycker är väldigt intressant. Här finns en central organisation
för hur man beslutar i den svenska regeringen och den ligger i ett
vakuum vid sidan om lagstiftningen för hur man ska hantera papper,
säger Peter Eriksson.
Under utfrågningen av Fredrik Reinfeldt i går i KU tog Hans Ekström (S) upp frågan om samordningskansliets status. Statsministern
svarade att det är helt i sin ordning att samordningskansliets verksamhet inte dokumenteras eftersom den formella beredningen sker på varje
departement.

– Samordningskansliet är inte en beslutsfunktion i regeringskansliet,
säger Fredrik Reinfeldt till DN efter utfrågningen.
En stor del av er politik kompromissas fram i samordningen. Är
det rimligt att den ligger utanför de krav på dokumentation som
finns i övriga delar av regeringskansliet?
– Vi tycker att det är rimligt därför att det är viktigt att spårbarheten i
beslutsfattandet ligger i beredningsprocesserna. Det faktum att vi har
en samordningsfunktion återspeglar att vi har en koalitionsregering.
Det är vårt sätt att säkerställa att den politik vi gått på val med också
kommer på plats.
Oppositionen köper inte den förklaringen.
– Det är inte partiernas eget kansli, det är en del av statsapparaten. Det
är statsanställda personer som arbetar där som beredningen av regeringsärenden fungerar. Då har vi samma krav på dokumentation och
spårbarhet som överallt annars, säger Hans Ekström (S).
Peter Eriksson hoppas att Konstitutionsutskottet nu ska ta sig an vilka
regler som ska gälla samordningskansliet.
– Det har vi börjat diskutera. Socialdemokraterna och vi vill borra
djupare i den saken, säger han.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
“Saudiaffären
Sverige slöt 2005 ett avtal om militärt samarbete med Saudiarabien där
det ingick planer på en saudisk anläggning för pansarvärnsrobotar.
Försvarets forskningsinstitut (FOI) bildade bulvanföretaget SSTI för
att sköta det projektet. KU utreder nu vad regeringen visste om företaget.
Samtliga utfrågade, vilket inbegriper såväl förre försvarsministern
Sten Tolgfors som statsminister Fredrik Reinfeldt, förnekar att regeringen var inblandad i bildandet. Utöver det granskar KU hur
regeringskansliet hanterar allmänna handlingar. “

DN 3 april 2013: Reinfeldt utfrågad i KU.

“Svårt att få uppgifterna att gå ihop”
“Regeringskansliet lägger tid på att skicka runt handlingar som
journalister begärt ut. Men ingen informerar statsministern om en
så viktig fråga som Saudiaffären. Det är svårt att få det att gå
ihop.”
“Det var statsminister Fredrik Reinfeldts tur att svara på frågor från
ledamöterna i riksdagens Konstitutionsutskott, KU, i går. Utfrågningen
gällde två saker. Att regeringskansliet tar för lång tid på sig för att ta
fram allmänna handlingar som begärts ut och vad Reinfeldt och regeringen visste om planerna på att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.
Regeringskansliet har fått hård kritik av Justitiekanslern, JO, för brister
när det gäller att följa grundlagen och lämna ut handlingar skyndsamt.
Ett av de ärenden som tas upp är att Aftonbladet fick vänta i tre dagar
för att få ut uppgifter om näringsdepartementets internrepresentation i
stället för att få dem genast. JO anser inte heller att det är acceptabelt
att Utrikesdepartementet saknar diarium.
Reinfeldt sade under utfrågningen att arbetsbördan har ökat eftersom
det oftare begärs ut handlingar nu än tidigare och att det inte sällan är
flera handlingar som efterfrågas vid varje tillfälle. Han framhöll också
att det pågår arbete för att råda bot på bristerna. Men det finns inga ursäkter som duger för att inte lämna ut allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst och regeringskansliet måste avdela de
resurser som krävs för att följa lagen.
I den andra frågan var Reinfeldts besked att han aldrig deltagit i
några diskussioner eller förhandlingar om Saudiaffären. Han sade sig
inte heller ha varit inblandad i bildandet eller finansieringen av bulvanföretaget SSTI som startades av Totalförsvarets forskningsinstitut,
FOI, för att leda bygget av vapenfabriken. Man kan tycka att någon i
regeringskansliet kunde ha lagt lite tid på att berätta om planerna för
statsministern. Då hade han sluppit vänta tills SR:s Ekot avslöjade
affären.
Maria Crofts maria.crofts@dn.se “

DN 4 maj 2013 Regeringsmakten.

“Öppnare Rosenbad”
“Konstitutionsutskottets ordförande Peter Eriksson (MP) vill ”borra
djupare” i hur beslut som fattas av regeringens samordningskansli ska
kunna granskas, förklarade han i gårdagens DN. Bakgrunden är att KU
har begärt men inte fått ut handlingar under den pågående
granskningen av Saudiaffären.
”Det verkar finnas ett svart hål här”, kommenterade Peter Eriksson
efter veckans utfrågning av statsminister Fredrik Reinfeldt.
Ja, rimligen har det olyckliga samarbetsavtalet med Saudarabien behandlats i regeringens samordningskansli, även om de nu nedlagda
planerna på en vapenfabrik inte avgjordes där. Minsta fråga som bedöms vara av gemensamt intresse för regeringens fyra partier passerar
kansliet och här handlade det om en känslig historia.
Men i samordningskansliet fattas inga formella beslut. Ansvar för
beredning av alla ärenden ligger på statsråden och departementen och
sedan är det regeringen som avgör. Det som sker däremellan är interna
förhandlingar som inte anses omfattas av grundlagens bestämmelser
om offentlighet.
Varken medborgare, journalister eller riksdagens konstitutionsutskott
har rätt att ta del av kansliets handlingar och därmed är granskning inte
heller möjlig. Eftersom samordningskansliet har fått allt större betydelse för regeringsmakten innebär det utan tvivel ett demokratiskt problem.
Kansliet inrättades när alliansregeringen tillträdde 2006 och leds av
fyra statssekreterare från respektive parti. Uppdraget är att se till att
politiken hänger ihop.
Behovet är uppenbart. Om flera partier ska kunna regera tillsammans
krävs ständiga förhandlingar och kompromisser i stort och smått.De
borgerliga har fortfarande inte glömt hur det gick för regeringen
Fälldin 1976. Bristen på regelbunden samordning anses vara en viktig

förklaring till sönderfallet. När regeringen Bildt tillträdde 1991 installerades därför ett särskilt kansli för kontinuerliga förhandlingar
mellan partierna.
Men också det rödgröna samarbetet mellan 1998 och 2006 byggde
på informella beslutsstrukturer. Göran Persson ville inte ha med V och
MP i regeringen, men partiledarna träffades en gång i månaden när
statsminister Persson bjöd på frukost i Sagerska huset. På så sätt löstes
de svåraste motsättningarna över en kopp kaffe utan att det krävdes
formella beslut.
Göran Perssons rödgröna samverkan varade i åtta år och resulterade i
sammanlagt 15 budgetpropositioner och en lång rad övriga regeringsförslag. Det var en konstitutionellt egendomlig form av samarbete
eftersom det enbart var Socialdemokraterna som hade ansvar för regeringens politik.
Viss insyn i förhandlingarna mellan parterna uppstod dock eftersom
dragkampen delvis fördes inför öppen ridå. Ständiga läckor och utspel
från MP och V resulterade i tidningsrubriker och utnyttjades som
påtryckningsmedel av samarbetspartierna.
Men alliansregeringens samordnare håller tyst. Att ingen läcker om de
tuffa förhandlingar och bråk som säkert förekommer kan tolkas som
ett bevis på partiernas starka vilja att regera tillsammans, men det
skapar också en tystnadens kultur som i längden kan bli destruktiv.
Politiska motsättningar är demokratins livsluft.
Öppenheten kan förstås inte vara total. En koalitionsregering behöver
ett rum för interna överläggningar. Mot detta begripliga intresse av att
föra diskussioner bakom lyckta dörrar måste dock behovet av öppenhet ställas.
Om nästan alla beslut i praktiken fattas i samordningskansliet har
regeringsmakten fått tillgång till ett alltför stort hemligt rum. Hur det
kan begränsas är inte självklart, men en väg mot ökad transparens
skulle kunna vara öppna beredningslistor. Hemlighetsmakeriet blir något lite mindre om allmänheten vet vilka frågor som tagits upp. DN “

DN 5 maj 2013:

“Sverige förenar naivitet med självgodhet”
“För att upptäcka korruption måste man leta efter problemet.
Svenska politiker har länge inte brytt sig om det. “
“Sten Tolgfors är ett tacksamt byte. Som försvarsminister förknippades
han länge med begreppet ”tomhylsa”, som företrädaren Mikael Odenberg myntade. Numera förmörkas Tolgfors eventuella insatser i regeringen av den så kallade Saudiaffären, som framkallade hans avgång
förra våren.
Sedan dess har Tolgfors bytt bransch och blivit konsult. Då drabbas
han av ännu en förtroendeskada: Aftonbladet visade i veckan att den
tidigare ministern börjat sälja politiska tjänster på marknaden.
Den som betalar bra kan få hjälp av exministern att navigera genom
det demokratiska systemet, i vilket hans partikamrater fortfarande har
ett avgörande inflytande.
Sten Tolgfors säger knappast något förgripligt till Aftonbladets wallraffande reportrar. Han avslöjar inga hemligheter om regeringens arbete eller ställer ut löften om ny lagstiftning. Men bilden är ändå inte
vacker. Här har vi en före detta minister, som lämnade riksdagen så
sent som i januari. Det dröjde inte mer än några månader innan det
gick att köpa lobbyingtjänster av honom, i det fördolda.
Ett annat före detta statsråd, tidigare folkpartiledaren och utbildningsministern Lars Leijonborg, framträder också i granskningen. Han har i
likhet med Tolgfors konverterat till konsultlivet. När Aftonbladet låtsas
vara kund är han rakt på sak med vad som erbjuds: ”Vi har så bra
nätverk och känner nyckelpersoner, så ganska ofta har vi kunnat
medverka till förändringar som har gått snabbare än vad de kanske
behöver göra enligt vissa regelböcker.”

Jo, såväl Leijonborg som Tolgfors känner onekligen en del nyckelpersoner (typ hela den nuvarande regeringen). Gör man några påstötningar där, liksom i riksdagens ledarskikt, kan förmodligen en del processer snabbas upp. Det demokratiska systemet är till sin natur långsamt. Personliga kontakter kortar beslutsvägarna.
Det finns ingen anledning att misstänkliggöra lobbying eller politiska
konsulter per se. De är en del av demokratin, i likhet med intresseorganisationer och andra påverkare. Deras argument och faktauppgifter ska
bedömas på sina egna meriter.
Samtidigt påminner fallen Tolgfors och Leijonborg (samt en rad
socialdemokratiska exempel) om att Sverige fortfarande hanterar dessa
frågor med en blandning av naivitet och lättsinne.
Personer med tunga förtroendeuppdrag kan från den ena dagen till den
andra övergå till att bli betalda påtryckare. Det ställs inga krav på
karenstider eller öppenhet om den nya verksamheten, trots risken för
intressekonflikter och korrupt beteende. En före detta minister eller
statssekreterare förutses ha ett så gott omdöme, att han eller hon själv
får avgöra vad som är lämpligt. Möjligheten för utomstående att
granska eventuella avvägningar är minimal.
Precis som när det gäller ekonomiska bidrag till partier är Sverige ett
laissez faire-land. Trots att öppenhet är demokratins livsluft saknas
fortfarande regler som tvingar riksdagspartierna att redovisa pengastöd
från utomstående. Sådant får politikerna hantera efter eget huvud.
Den obefintliga regleringen av lobbying kan bokföras på samma
oskuldsfulla konto. Medan andra länder kontrollerar övergångar
mellan politik och marknad tillämpar vi en låt gå-princip. Den som
bedriver professionell lobbying behöver inte registrera sig, vilket förväntas i både USA och EU. Öppenheten är satt på frånvaro.
Varför tar Sverige inte dessa frågor på allvar? Svaret handlar nog inte
bara om lättsinne utan hänger också samman med vår självbild.

Vi tror oss veta att korruption är något som drabbar andra, inte oss.
Eftersom Sverige faller väl ut i internationella jämförelser har problemet under lång tid nonchalerats av personer i ansvarig ställning. Korruption definieras snävt, som om det bara gällde mutor, när det i själva
verket rör ett vidare missbruk av makt och förtroende, vilket påpekas i
en aktuell rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
(DN Debatt 9/4).
I samma ESO-rapport framgår även att svenska medborgare ser avsevärda problem med korruption. Så kallade gräddfiler och annan favorisering av bekanta och närstående tycks höra till den blågula vardagen.
”Det finns skäl att misstänka att internationella index inte fullt ut förmår fånga upp de korruptionsproblem som kan förekomma i en utvecklad demokrati som Sverige”, skriver författarna.
Fenomenet tycks framför allt uppträda på den kommunala nivån, där
en stor del av den offentliga maktutövningen sker. Tillstånd, upphandling och service öppnar för otillbörlig hänsyn och påverkan. I den nyutkomna boken ”Tillit och korruption” (Santérus) går historikern Erik
Wångmar igenom en rad uppseendeväckande fall i svensk lokalpolitik
de senaste decennierna, bland annat Göteborgshärvan 2010–2011 som
avslöjades av SVT:s ”Uppdrag granskning”.
På riksplanet verkar problemet hittills ha varit mindre, men den
växande persontrafiken mellan riksdag/regering och konsultbyråer
borde få varningssignalerna att blinka. Debatten och forskningen
(också den har betecknande nog varit begränsad) måste komma i gång.
Kombinationen makt, pengar och lukrativa uppdrag öppnar för överträdelser och misstankar om missbruk.
Trafiketik är inte en privatsak, och det bör inte heller politisk etik vara.
Den som kör på vägarna måste ha lyset på. Och det behövs varningsljus och kontroller av förarna, oavsett om de råkar heta Tolgfors,
Leijonborg eller något annat.
Peter Wolodarski peter.wolodarski@dn.se “

DN 21 februari 2013:
Statlig förvaltning.

riktade och förebyggande åtgärder, utöva ett mer aktivt ledarskap som
diskuterar etik, samt ge möjligheter att rapportera misstankar.

”Regeringen måste agera i kampen mot
korruption”

De flesta myndigheter har riktlinjer mot korruption, men sådana enskilda åtgärder räcker inte långt. Det är riktade åtgärder mot identifierade risker och ett aktivt ledarskap som kan göra skillnad.

“Förslag från Riksrevisionen. Korruption förekommer – även på
svenska myndigheter.Men för få myndigheter arbetar systematiskt
med förebyggande åtgärder. Riksrevisionen vill därför att regeringen överväger ett tydligt krav på de största myndigheterna att
värdera riskerna för korruption, skriver riksrevisor Jan Landahl“

Analysera riskerna. Många stora myndigheter saknar kunskap om
hur riskutsatta de är och en fjärdedel har inte analyserat riskerna för
korruption. Drygt en tredjedel har analyserat riskerna bara för delar av
verksamheten. Detta är en allvarlig brist eftersom riskanalyser är ett
första steg i att effektivt kunna förebygga korruption.

“Den senaste tidens uppmärksammade korruptionsmisstankar och åtal
mot tidigare anställda vid Kriminalvården, Migrationsverket och Försäkringskassan visar tydligt att korruption förekommer, också inom
statliga myndigheter.

En anledning kan vara att myndigheterna underskattar riskerna. I Riksrevisionens granskning har många pekat på att det finns en naiv tro i
Sverige att korruption inte förekommer. Därmed anses det inte heller
finnas något behov av att undersöka om det faktiskt kan uppstå risker
för korruption.

Korruption skadar medborgarnas förtroende för statens verksamhet.
Det är därför viktigt att myndigheterna är medvetna om riskerna och
kan förebygga korruption. Hittills har dock kunskapen om hur statliga
myndigheter skyddar sig mot korruption varit dålig. Riksrevisionen
har därför granskat hur de 65 största myndigheterna arbetar med förebyggande åtgärder. Tillsammans omsätter dessa cirka 90 procent av
statens budget.
Med korruption menar vi här, att utnyttja en offentlig ställning för att
uppnå otillbörlig vinning – för sig själv eller andra. Handlingen kan
göras mot ersättning, en muta, eller utan ersättning, så kallad vänskapskorruption.
Myndigheternas arbete varierar stort och många har ett otillräckligt
skydd. För att effektivt kunna förebygga korruption måste myndigheterna arbeta mer med fyra centrala delar: analysera riskerna, vidta

Vidta riktade förebyggande åtgärder. Utan en analys av riskerna i
hela verksamheten kan myndigheterna inte veta vilka åtgärder de bör
vidta. De riskerar därför att införa åtgärder som inte effektivt bidrar till
att förebygga korruption. Vi ser att nästan alla myndigheter har riktlinjer mot korruption. Dessa är dock ofta generella och inte verksamhetsanpassade. För att ha effekt och tjäna som ett praktiskt verktyg för
anställda måste riktlinjerna klargöra vilka riskområdena är och hur de
kan undvikas.
Vi ser också att arbetsrotation är en åtgärd som nästan inga myndigheter använder. Speciellt i upphandlingssammanhang rekommenderar
forskare på området att kontinuerligt byta upphandlingsområde för att
undvika för nära vänskapsband mellan upphandlare och leverantörer.
Bara en av myndigheterna som anser att upphandling är ett riskområde
har arbetsrotation.

Etik och ledarskap. Ett aktivt ledarskap är viktigt för att förebygga
korruption, inte minst eftersom forskning visar att människors bedömning av vad korruption är och vad som är tillåtet varierar. Enligt Riksrevisionens granskning är till exempel flera fall av misstänkta mutor på
Migrationsverket en följd av bristande ledarskap.

flera myndigheter har upptäckt korruptionsfall under senare år. Regeringen lägger ansvaret för skyddet mot korruption på myndigheterna
själva. Regeringskansliet anser att de insatser departementen har gjort
för att stärka myndigheternas interna styrning och kontroll och arbetet
med värdegrund i staten innebär ett tillräckligt skydd.

I ledarskapet ingår att föregå med gott exempel, kommunicera etiska
värden till personalen och erbjuda utbildningar. Men bara drygt hälften
av myndigheterna tillämpar ett aktivt ledarskap som ett skydd mot
korruption. Ett bristande stöd från ledningen kan bidra till ett svagare
skydd. Frågor som gäller korruption bör därför inkluderas i alla myndigheters arbete med etik och värdegrund för att öka medvetenheten
bland de anställda om riskerna och hur de kan undvikas.

Men i praktiken garanterar inte en väl utvecklad styrning och kontroll
att skyddet mot korruption är tillräckligt. Vi anser att myndigheternas
skydd mot korruption kommer att variera så länge det är upp till varje
myndighetsledning att avgöra behovet av att analysera riskerna och
själva bedöma vilka åtgärder den bör vidta för att skydda verksamheten mot korruption.

Det är myndighetsledningen som har ansvaret för myndighetens skydd
mot korruption och det är upp till ledningen att bedöma hur den vill
arbeta med frågorna. Det kan förklara varför det är relativt stor variation i myndigheternas sätt att arbeta.
Ge möjligheter att rapportera korruptionsmisstankar. För att
effektivt kunna upptäcka och utreda misstankar om korruption är det
enligt forskningen viktigt att ha rutiner för hur myndigheten ska hantera misstankar. Det bör därför vara enkelt att rapportera om eventuella
misstankar.
Vår granskning visar dock att en majoritet av de största myndigheterna
saknar rutiner för att hantera misstänkta fall av korruption och oegentligheter. De flesta myndigheter förutsätter att medarbetarna ska informera närmaste chef om misstankar. Eftersom anmälningar ger viktig
kunskap om var riskerna finns och vilka som utsätts för dem, bör alla
myndigheter ha etablerade system för att anmäla misstankar.
Regeringen har ingen samlad bild av hur myndigheterna arbetar med
att förebygga korruption. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga ett tydligt krav
på alla myndigheter att värdera risker för korruption. Regeringen bör
också överväga att ge ett departement ansvar att följa upp hur statlig
förvaltning förebygger korruption och se till att det finns ett fungerande nätverk för att diskutera dessa frågor.
Jan Landahl, riksrevisor
“Riksrevisionens rekommendation.Fyra punkter.
Riksrevisionen har granskat hur de 65 största myndigheterna arbetar
med att förebygga korruption. Tillsammans omsätter dessa cirka 90
procent av statens budget.
För att effektivt kunna förebygga korruption måste myndigheterna
arbeta mer med fyra centrala delar: analysera riskerna, vidta riktade
och förebyggande åtgärder, utöva ett mer aktivt ledarskap som diskuterar etik, samt ge möjligheter att rapportera korruptionsmisstankar.”

DN 9 april 2013:
Korruption i Sverige.

”Svenskar misstror offentliga tjänstemäns
ärlighet”
“Kommunal korruption. Svenskar tror i högre utsträckning än
andra nordiska medborgare att den offentliga sektorn är korrumperad. Det måste tas på allvar. Ett av våra förslag är att ett antal
slumpvis utvalda kommuner granskas av personer utan koppling
till kommunen, skriver fyra forskare.”
“Korruptionsskandalerna i de svenska kommunerna tycks bli fler och
fler. Men det är svårt att veta om det som upptäcks är enstaka undantag
eller toppen på ett isberg. Vad vi däremot vet är att svenskarna i högre
utsträckning än medborgarna i andra nordiska länder uppfattar korruptionen som ett problem i samhället, och att detta skadar förtroendet för
de offentliga verksamheterna och demokratins grundvalar. Sådana problem måste tas på allvar. Vårt centrala förslag till åtgärd är ett system
med årliga externa granskningar av ekonomiredovisningen i ett antal
slumpvis utvalda kommuner. Vi föreslår också att kommunernas ekonomiredovisningar ska göras lättillgängliga och att medborgare som
misstänker oegentligheter ska kunna begära extern granskning av den
egna kommunen.
Det rättsliga efterspelet till korruptionsskandalen i Göteborg har nu
pågått i två år. Trots vissa fällande domar är det tydligt att moraliskt
förkastliga beteenden inte nödvändigtvis leder till lagföring och hårda
straff. Göteborgsskandalen passar väl in i ett mönster. I den ESOrapport som presenteras i dag argumenterar vi för att korruptionsproblemen i Sveriges kommuner finns i en etisk gråzon som inte självklart
faller inom snäva juridiska definitioner. Korruption är ett specialfall av

maktmissbruk: när politiker och tjänstemän gynnar sig själva eller sina
närstående på skattebetalarnas bekostnad. Just eftersom gränserna inte
är entydiga, är det viktigt att vi inte enbart förlitar oss på juridiken för
att motverka problemen. En positiv bieffekt av Göteborgsskandalen är
att diskussionen om vad vi ska förvänta oss av våra folkvalda och av
offentligt anställda tycks ha fått fäste på den politiska dagordningen.
Är de skandaler vi ser undantag från bilden av Sverige som befriat
från korruptionsproblem, eller är de toppen av ett isberg? Det är svårt
att säga. Mer tidningsskriverier, fler åtal eller domar betyder inte nödvändigtvis att korruption blivit vanligare. Men när fler människor uppfattar korruptionsproblem skadas tilltron till demokratin. Här avviker
Sverige från de övriga nordiska länderna: Jämfört med Danmark, Finland och Norge misstror svenskar i större utsträckning offentliga
tjänstemäns ärlighet. Studier visar bland annat att 9 av 10 svenskar tror
att offentliga tjänstemäns bemötande beror på personliga kontakter, en
anmärkningsvärt hög siffra internationellt sett. Mönstret går igen i
flera undersökningar.
I debatt och forskning förekommer många idéer om hur korruption ska
motverkas. Vissa menar att problemet är den offentliga sektorns storlek. En minskad sektor skulle ge färre problem. Andra menar att kvinnor är mindre korrupta än män, och att ökad jämställdhet skulle minska problemen. Ingen av dessa hypoteser får stöd när vi testar dem på
svenska data. Många har också påtalat att den kommunala revisionen
är tandlös. Vi håller med, men eftersom den kommunala revisionen är
just kommunal tror vi det är svårt att ge den tillräckligt bett. Granskningen måste komma utifrån, gärna från många håll samtidigt.
Offentlighetsprincipen är väl etablerad i den svenska förvaltningen. I
många kommuner drivs dock betydande delar av verksamheterna i
bolagsform vilket ofta medför praktiska oklarheter om offentlighetsprincipens status.

Det räcker inte heller att handlingar kan begäras ut av vem som helst.
För att motverka korruption måste handlingarna vara begripliga och
uppmuntra till granskningar och jämförelser mellan olika kommuner.
Här kan mycket förbättras. Flera kommuner använder informationsteknik inspirerade av trenden med öppna data, men det sker sällan på ett
sätt som underlättar för medborgare, forskare och journalister att
granska exempelvis hur kommunala nämnder använder sina pengar,
eller vad kommunerna betalar för olika byggprojekt.
Det vore dyrt att tvinga alla Sveriges kommuner att standardisera sina
ekonomiredovisningar och göra dem granskningsbara på nätet. Vi
föreslår därför att metoden tillämpas på ett antal slumpmässigt utvalda
kommuner varje mandatperiod. Urvalsproceduren måste vara transparent, de utvalda kommunerna ges stöd från statsförvaltningen, och
granskningen göras av personer utan koppling till kommunen.
Exempel-vis kan Riksrevisionen eller Ekonomistyrningsverket ges i
uppdrag att utarbeta en öppen ekonomiredovisningsstandard och bistå
de utvalda kommunerna med implementeringen.
En genomlysning av, säg, ett tiotal kommuner årligen kanske inte leder
till nya skandalavslöjanden. Men granskningen utgör ett starkt skäl att
undvika just den typ av beteende som skulle anses problematiskt om
det uppdagades. Åtgärden är således förebyggande, samtidigt som den
är relativt billig då endast en mindre del av kommunerna granskas årligen. Förhoppningsvis kommer många kommuner att frivilligt implementera en öppen ekonomiredovisning. Man kan också tänka sig att
medborgare som misstänker oegentligheter ska kunna begära granskning av den egna kommunen.
Förslaget innebär en form av så kallad ”public expenditure tracking”
för kommunerna. Metoden har använts med framgång i andra länder,
med större korruptionsproblem än Sverige. När alla ges möjlighet att
via nätet granska kommunernas ekonomi främjas en debatt om den

offentliga maktutövningen, och kommunerna får ökade möjligheter att
lära av varandra.
På sätt och vis är det anmärkningsvärt att Sverige inte redan valt att
kombinera de goda institutionella förutsättningarna som ges av offentlighetsprincipen med vår framstående position som IT-nation för att
underlätta ett decentraliserat medborgargranskande av makthavarna.
Möjligheterna att göra Sverige till ett internationellt föredöme är goda.
Andreas Bergh, docent i nationalekonomi, Ekonomihögskolan i Lund
samt Institutet för näringslivsforskning
Gissur Erlingsson, docent i statsvetenskap, Centrum för
kommunstrategiska studier vid Lin-köpings universitet
Mats Sjölin, professor i statsvetenskap, Linnéuni-versitetet
Richard Öhrvall, Institutet för näringslivsforskning

DN 9 april 2013.
Muthärvan i Göteborg.

”Avgörande bevis har försvunnit”
“Göteborg. Det började med mutmisstankar i miljonklassen, men
när rättegången mot Stefan Allbäck inleds i dag återstår bara
åtalsposter till ett värde av 60 000 kronor. Avgörande bevisning
har enligt åklagaren försvunnit när Göteborgs kommun slarvat
med redovisningen.”
“Det har gått tre år sedan tv-programmet ”Uppdrag granskning” avslöjade det som kom att kallas för Göteborgshärvan. Kommunala
tjänstemän anklagades för att ha tagit mutor och en lång rad fall av
mygel med kommunala skattepengar presenterades.
Byggmästaren Stefan Allbäck utpekades som centralfigur, men när
rättegången mot honom inleds i Göteborgs tingsrätt finns varken det
riksbekanta garaget på Tjörn eller den misstänkta korruptionen vid
renoveringen av kvarteret Standaret i Göteborg med i åtalet.
I stället handlar det om fönsterputsning, pianoflytt, leveranser och
monteringar av en värmepump och två fönstermarkiser till ett totalt
värde av 60 000 kronor.
– Talar vi ekonomisk brottslighet är det här växelpengar, men jag
tycker inte att beloppen är viktiga, det är principerna. Det är viktigt att
stävja sådant här för framtiden, säger kammaråklagare Thomas Forsberg vid Riksenheten mot korruption, som åtalar Allbäck för bestickning och bedrägeri medelst försvårande av skattekontroll.
Samtidigt riktar åklagaren stark kritik mot Göteborgs kommun och
dess revisorer, som han anser brustit i kontrollen.

– Man blir mörkrädd när man tittar på den usla dokumentationen kring
hur skattepengar förbrukas, men det gäller inte bara Göteborg utan
många kommunala förvaltningar som jag granskat. Man skickar pengarna ut i ett stort svart hål, säger han.
Forsberg, som tog över utredningen från kollegan Nils Eric Schultz för
två år sedan, säger att bristen på intern kontroll gjort att han inte kunnat leda stora delar av misstankarna i bevis och han anser att Stefan
Allbäck och tre medåtalade före detta kommunala tjänstemän utnyttjat
slarvet.
DN har vid flera tillfällen de senaste åren sökt Allbäck för en intervju, men han har avböjt genom sin advokat, Christian Olsen.
Olsen anser att det gått prestige i fallet och att Allbäck gjorts till galjonsfigur i Göteborgs muthärva framför allt för att han är pappa till
Marcus Allbäck, den assisterande förbundskaptenen i fotboll.
– I mina ögon är Stefan Allbäck ingen offentlig person, men på grund
av den stora uppmärksamheten har åklagarna har varit måna om att få
rubriken ”Allbäck fälld”. Därför har man hittat några mindre poster
och åtalar för det. Om utredningen startat med dessa poster är jag
osäker på om det blivit någon förundersökning alls, säger Olsen.
Han är starkt kritisk mot att utredningen tagit så lång tid och menar att
åklagare och polis varit för fixerade vid uppgifterna som presenterades
i Uppdrag granskning.
Olsen ser paralleller med Prosolviamålet i Göteborg, där han också
var försvarare. Miljardtvisten kring IT-bolaget började med en tidningsartikel, som senare visade sig bygga på oriktiga uppgifter.
Under rättegången presenterades drygt 4 000 artiklar från tidningar i
hela världen som spridit dem vidare. Allbäcks försvarare anser att
ingen ifrågasatt ”Uppdrag gransknings” granskning.

Menar du att det är mediernas fel?
– Nej, jag bara konstaterar att alla följer samma spår utan att stanna
upp och analysera situationen. Det bara rullar på med åklagare som
uttalar sig i skuldfrågan och lokala politiker som kölhalas. Den nye
åklagaren har valt att inte åtala för något av det som togs upp i Uppdrag granskning, säger Olsen, som har goda förhoppningar om att hans
klient frikänns.
Jens Littorin jens.littorin@dn.se “
“Fakta. Stefan Allbäck
Före detta allsvensk fotbollsspelare och sportchef i Örgryte IS samt
pappa till före detta landslagsspelaren Marcus Allbäck, i dag ”Player
manager” i landslaget.
Startade Stefan Allbäck Byggnads AB, ett bolag som omsatte cirka 50
miljoner kronor.
Var från 1995 till 2010 försatt i personlig konkurs efter en misslyckad
fastighetsaffär 1990. Stora delar av hans tillgångar, bland annat två
fastigheter skrevs då över på hans hustru. Under åren i personlig
konkurs var han anställd i sitt företag och tog ut en mindre lön.
I april 2010 utmålades Allbäck som huvudperson i SVT:s ”Uppdrag
gransknings” avslöjande kring korruption i kommunala bolag i
Göteborg. Han anklagades bland annat för att genom sina kontakter
och tjänster till kommunala tjänstemän ha fakturerat stora belopp för
arbeten som utförts bristfälligt eller inte alls.”

DN 16 april 2013:
Sida.

Det faktum att allt fler fall upptäcks väcker frågor om vad som inte
uppdagats tidigare år.

“Korruption upptäcks allt mer”

– I dag upptäcker vi mer, så är det. Men jag tror att det är svårt att rota
bakåt. Det viktigaste är att jobba systematiskt framåt, säger Petri
Gornitzka.

“Målmedvetet arbete mot korruption i biståndet gör att anmälningarna till Sida skjuter i höjden enligt myndigheten. Men det
finns sannolikt mer av oegentligheter att upptäcka. “
“Under 2012 inkom 89 anmälningar om misstänkt korruption och
oegentligheter till Sidas utredare, enligt myndighetens årsrapport på
området. Det kan jämföras med 38 stycken året före. Ett skäl är det så
kallade whistle-blowing-system som Sida som första myndighet införde i mars 2012.
Sida återkrävde i fjol runt 54 miljoner kronor i tio ärenden, vilket motsvarar 0,3 procent av det bistånd som Sida förvaltar. Av dessa uppgår
ett fall till 45 miljoner kronor som regeringstjänstemän i Uganda förskingrat.
Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka anser att Sida har blivit
mycket bättre på antikorruptionsarbete. Hon tror att det finns goda
chanser att få tillbaka pengar där korruption upptäckts. Enbart i Uganda har hälften redan återbetalats.
Hon vill inte spekulera om hur mycket korruption som inte upptäckts,
även om myndigheten tror att mer kan hittas.
– De största funderingarna har vi där vi inte har några anmälningar om
misstankar, säger Petri Gornitzka.
2012 fanns till exempel inga sådana från Latinamerika och bara några
få från det extremt korrupta Afghanistan. Det kan bero på riskerna att
anmäla i de berörda länderna, vilket väcker frågor om hur systemet
med tips kan göras säkrare där.

Av de 31 ärenden som avslutades 2012 gick 6 till polis eller åklagare i
berörda länder. 17 utredningar rörde enskilda organisationer, 3 rörde
avtal med stater. I två fall var svenska myndigheter inblandade.
Lars Pedersen/TT
“Anmälningar om korruption
Antalet anmälda misstankar om korruption och oegentligheter:
ÅrAntal
2007: 35
2008: 15
2009: 37
2010: 38
2011: 38
2012: 89*
Exklusive anmälningar från Sidas ramorganisationer.
* = varav 31 från det för året nya ”whistle-blowing”-systemet.
Källa: Sida “

DN 25 mars 2013.
Migrationsverket.

“Mutbrottshärvan växer”
“Fler anställda vid Migrationsverket kan bli misstänkta för att ha
sålt uppehållstillstånd, enligt statsåklagare Nils-Eric Schultz. I dag
är en före detta anställd häktad. Migrationsverket tillsätter nu en
för svenska myndigheter unik arbetsgrupp mot korruption.”
“– Den pågående mutbrottsutredningen kommer att växa. Jag kommer
att rikta blickarna mot fler personer både inom och utom Migrationsverket, säger Nils-Eric Schultz.
I dag sitter en före detta anställd vid Migrationsverket i Malmö häktad
misstänkt för grovt mutbrott.
Ytterligare en person, som är tjänstledig från Migrationsverket, har
släppts ur häktet men är fortfarande misstänkt för grovt mutbrott.
En tidigare chef, som i dag arbetar vid en annan stor myndighet i Skåne, är misstänkt för tjänstefel.
Migrationsverket tillsätter nu en arbetsgrupp mot korruption.
– Det är ett unikt beslut. Jag tolkar det som att Migrationsverket inser
att det finns problem. De är ju särskilt mutkänsliga eftersom besluten
de fattar är livsavgörande, säger Schultz, som var åklagare vid den
stora mutbrottshärvan i Göteborgs kommun.
Syftet med Migrationsverkets arbetsgrupp mot korruption är att upptäcka eventuella oegentligheter och att förebygga risker för påverkan
från utomstående.
– Vi ska inte sticka under stol med att det är en följd av de misstänkta
mutbrotten i Malmö. Vår generaldirektör Anders Danielsson vill sätta

ned foten, säger Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson.
Delar du statsåklagarens uppfattning att mutbrottsutredningen kommer
att växa med fler misstänkta inom Migrationsverket?
– Jag kan inte kommentera det.
Misstänker ni att mutbrott kan ha begåtts på andra håll inom myndigheten?
– Vår arbetsgrupp ska inte jaga enskilda personer. Vi ska stödja enskilda medarbetare i situationer där det finns risker för påverkan. Jag vill
inte peka ut någon, men det kan till exempel handla om anställda som
ska fatta beslut som gäller en landsman, säger Fredrik Bengtsson.
– De beslut som vi fattar har en enorm inverkan för människor. För
människor som har flytt till Sverige är det en stor skillnad på ett avslag
och ett uppehållstillstånd.
För ett par veckor sedan slog Riksrevisionen larm om risken för
korruption vid svenska myndigheter, och bristen på förebyggande
åtgärder. Migrationsverket var en av de myndigheter som pekades ut
som särskilt mutkänslig.
I rapporten talas det om riskerna med ensamma tjänstemän som ska
fatta snabba beslut och som nu dessutom har en större arbetsbörda på
grund av den växande asylströmmen.
Delar du den bilden?
– Nej, riskerna har inte något att göra med effektivitetskrav, säger
Fredrik Bengtsson.
Ann Persson ann.persson@dn.se

DN 4 mars 2013:

“Ambitiös hemsida ingen garanti för att
undgå korruption”
“Aktiespararna har valt företagens arbete mot korruption som ett
av tre tunga teman vid årets bolagsstämmor. Men undersökningar
visar att med rejäl marknadsföring av höga ambitioner på hemsidor och i årsredovisningar går det att få toppbetyg i ämnet. Efterlevnaden kan däremot vara lite si så där. “
“Snart drar årets stämmosäsong i gång. Det börjar med Axfood den 13
mars och fortsätter med Nordea (den 14) och Handelsbanken samt
Swedbank (den 20). Tidigare stämmoår har bland annat toppchefernas
höga löner och bonusar varit ett kärt samtalsämne men så blir det inte i
år om Aktiespararna får bestämma.
Vid sidan av toppchefernas ”mångsyssleri” (att sitta på flera stolar) och
krav på välavvägda och lättförståeliga ersättningsprogram ligger antikorruptionsarbetet högt på årets önskelista från intresseorganisationen.
Telia Sonera som gav mutmisstanken ett svenskt ansikte under 2012
håller sin bolagsstämma den 3 april. Mot bakgrund av den uppståndelse det väckt ska Aktiespararna nu försöka pressa flera företagsledningar och styrelser på hur de har det ställt med sitt arbete att förhindra, och inte medverka, till korruption. Finns det en utarbetad policy?
Är den offentlig, till exempel utlagd på hemsidor? Det är ett par frågor
som de vill ha svar på.
Men att ha uppgifterna om antikorruptionsarbetet utlagd på hemsidor och i årsredovisningar som utgångspunkt är ingen garanti för att
företaget inte hamnar i klammeri. För när Transparency International
nyligen rankade Sveriges 20 största bolags transparens i antikorrup-

tionsarbetet får Telia Sonera nämligen toppbetyg. Bolaget blir närmast
en förebild för hur det ska se ut när korruption och övriga oegentligheter ska bekämpas.
Det är nämligen en sak att ha bra regler på papperet, en annan är att
efterleva dem. Av samma orsak (bra marknadsföring på hemsidor och
årsredovisningar) får därför också flera andra svenska företag som
anklagats för att ha varit delaktiga i olika korruptionsaffärer höga
betyg av TI. Det gäller exempelvis Skanska, Ericsson och Volvo AB.
Traditionellt har svenska företag betraktats som relativt fria från
korruption och ekonomiska oegentligheter. Men det senaste årets avslöjande runt Telia Soneras affärer i Uzbekistan visar tydligt att även
svenska företag kan hamna i konflikt med sina skrivna ideal när de
agerar på en internationell arena.
Enligt en annan färsk undersökning från försäkringsbolaget If ser 18
procent av de svenska börsbolagen i dag korruption som ett hot. Siffrorna för Norge 13 procent och Danmark 0 procent.
I Finland, som utgör en del av det mutanklagade Telia Sonera, är
korruptionsoron satt till 6 procent. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med säkerhetschef eller motsvarande hos totalt 400 börsbolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Bland de svenska börsbolagen uppger två av tre, 65 procent, att korruption är ett växande problem, så det finns uppenbarligen fog för
Aktiespararnas val av kärnfråga inför stämmorna.
World Forums antikorruptionsgrupp har kommit fram till att ett företag behöver inte förlora någon affär bara för att det avstår från mutor.
Men flera exempel visar att den insikten inte alltid är vägledande när
det kommer till kritan. Det finns fortfarande företag som anser att det
behövs smörjmedel för att saker ska gå den väg de önskar.

USA, England, EU och även Kina har de senaste 5–10 åren satt strålkastarljuset på ruffleriet inom det internationella affärslivet. Lagarna
har skärpts på flera håll så att de även omfattar fall där korruptionen
går över det egna landets gränser.
Många svenska exportföretag lutar sig mot den asiatiska och inte minst
den kinesiska marknaden nu när Europa har problem. Landets enorma
marknad lockar men de som söker sig dit har en svår balansgång framför sig. Samarbete mellan det styrande kommunistpartiet, polisen och
domstolarna är oöverskådligt och det är lätt att trampa fel.
Ett par händelser som fått stor uppmärksamhet och som visar på
riskerna med att göra affärer i Kina är bil- och flygmotortillverkaren
Rolls-Royce och LKAB:s konkurrent, brittisk-australiska järnmalmsproducenten Rio Tinto. I båda fallen förekommer omfattande mututbetalningar.
Var mututredningen kring Telia Soneras äventyr med ledargarnityret i
Uzbekistan landar i framtiden återstår att se. De kinesiska utredningarna ledde dock till rättegång och för de inblandade blev det att skaka
galler.
Thorbjörn Spängs “

DN 10 maj 2013:

“Historisk genomlysning hindras”
“Genom sin forskning om Stasi har Birgitta Almgren unik
kunskap om det östtyska utlandsspionaget. Men i debatten om vad
som hände är just hon förbjuden att yttra sig.”
“ Birgitta Almgren forskar om hur en diktatur kan infiltrera ett öppet
demokratiskt land som Sverige. Men snart blir hon tvungen att förstöra
grunddokumentationen för sin forskning, de minnesanteckningar hon
fört i Säpos arkiv om agenter som varit verksamma här. Om inte Högsta förvaltningsdomstolen beslutar annorlunda. Saken ska prövas i
domstolen före sommaren.
Detta handlar om kalla kriget. Den tid då Sverige var det lilla ”landet
annorlunda”, som modigt och neutralt gick sin egen väg mellan öst
och väst. Och försökte ha goda förbindelser med alla.
Olof Palme protesterade mot USA:s bombningar i fackeltåg med
Nordvietnams ambassadör. Samtidigt som vårt land i det fördolda hade
ett ingående samarbete med Nato. Socialdemokraterna regerade med
stöd av ett kommunistparti som haft starka band till Sovjet, och vars
partifunktionärer farit på utbildningsresor till Östeuropa. Men här
fanns också den hemliga Informationsbyrån, IB, som övervakade och
registrerade kommunister.
Invecklat? Ja, det är väl bara förnamnet. Sverige ville vara radikalt,
bejaka det som var nytt och annorlunda. I det fanns också ett slags
blåögd troskyldighet. Som första västland öppnade Sverige en ambassad i Nordkorea år 1975 – 26 år före alla andra. Och undertecknade
handelsavtal så att industrin skulle kunna exportera på kredit.

Toppmoderna malmkrossar och Volvobilar såldes till ett värde av
svindlande 3,4 miljarder, men Nordkorea betalade aldrig. Notan hamnade hos skattebetalarna i stället. I boken ”Ambassaden i paradiset.
Om Sveriges relation till Nordkorea” berättar journalisten Lovisa
Lamm om detta. I en annan intressant ny bok, ”Operation Norrsken.
Om Stasi och Sverige under kalla kriget”, skildrar Christoph Andersson rafflande detaljrikt skumraskaffärer mellan Sverige och Östtyskland.
Diktaturen DDR kallades fredsälskande i officiell retorik. Krigsleksaker var förbjudna, men de egna medborgarna sköts ihjäl vid gränsen
om de försökte fly. Krigsmateriel såldes av DDR till vem som helst –
till båda sidor i kriget mellan Iran och Irak – för att få in frisk valuta
till de ruttnande statsfinanserna.
Svenska Bofors bidrog till vapenaffärerna genom att i största hemlighet specialtillverka krut till östtyska automatkarbiner, kalasjnikov
M43. För att affärerna skulle rulla smidigt felmärktes leveranserna
som krut för civilt bruk och inte som krigsmateriel. Asea fick Palmeregeringens officiella tillstånd att sälja utrustning till DDR som kunde
användas för att tillverka kärnvapen. När dessa högtryckspressar, så
kallade värmeisostatpressar, skeppades till DDR skulle de enligt
papperen användas för att tillverka tonhuvuden.
Men professor Birgitta Almgren är den som allra mest ingående har
forskat i det omfattande material av hemliga handlingar från östtyska
säkerhetstjänsten som har öppnats för forskningen sedan muren föll
och DDR kollapsade 1989. I Stasiarkivet har hon grävt fram fakta om
hur vårt land blev en mötesplats för agenter, och hur östtyskt utlandsspionage trängde in i olika sektorer i det svenska samhället. Från inget
annat nordiskt land mottog den östtyska underrättelsetjänsten så
många rapporter som från Sverige.

Regeringsrätten bestämde 2010 att Birgitta Almgren även skulle få
läsa handlingar i svenska Säpos arkiv. Hon skulle få se de akter som
fanns där om misstänkta Stasikollaboratörer för att komplettera det
hon forskat fram i Tyskland. Men hemma rådde inte samma öppenhet
som i Berlin. I stället fanns det starka förbehåll. Hon skulle inte få
kopiera några handlingar, inte kontakta de personer som förekom i
Säpodokumenten för att intervjua dem, inte heller röja deras identiteter. Hon skulle inte ens få spara sina egna anteckningar. Allt måste förstöras på ett visst utsatt datum.
När hennes bok ”Inte bara spioner…Stasi-infiltration i Sverige under
kalla kriget” kom ut 2011 fanns det personer som, trots anonymiteten,
blev utpekade i pressen. Naturligtvis ville de genast svära sig fria från
misstankar. Ett par anmälde henne för brott mot tystnadsplikten. Men
Birgitta Almgren friades av JK efter polisutredning, hon hade följt
vetenskaplig praxis och samrått med Säpo för att säkra anonymiteten.
Men JK skrev ändå att hon borde ha varit mer försiktig.
Så nu är läget så här: vem som helst är fri att förneka. Påstå att inget
har hänt. Eller att det i alla fall inte har någon betydelse. Den enda som
inte kan säga något är den som bedrivit offentligt finansierad forskning
om detta. Hon får inget yppa, för då bryter hon mot tystnadsplikten
och kan få fängelse.
Men nästa onsdag är Birgitta Almgren inbjuden att tala om villkoren
för sin forskning vid ett seminarium i riksdagen under rubriken ”Den
som inte lär av historien är dömd att uppleva den igen”. Så kanske
finns det trots allt ett politiskt intresse att ompröva sekretessen. Den
hindrar faktiskt välbehövlig genomlysning av en underlig tid i vårt
land.
Maja Hagerman är författare, vetenskapsjournalist och fristående
kolumnist i Dagens Nyheter.”

DN 10 maj 2013:
Internationell rätt.

honom eftersom FN i dagens USA är så förtalat att ett omnämnande
kan få politiska konsekvenser.

”Mänskliga rättigheter hotade efter 11
september”

Och visst tål FN att kritiseras. Men vem bär huvudansvaret: sekretariatet eller medlemsstaterna? Svaret är givet: medlemsstaterna!

“Sorglig vändning. Det är fel att tro att man kan ”föra krig” mot
terrorismen. Tortyr och terrorism är brott som liksom andra brott
måste bekämpas inom rättsordningens ramar. Men efter 11
september 2001 har frågan om mänskliga rättigheter tagit en
sorglig vändning, skriver Hans Corell, tidigare rättschef i FN. “
“ Den 24 september 2012 antog FN:s generalförsamling under medverkan av tillresta stats- och regeringschefer en resolution om rättsstaten på nationell och internationell nivå. I resolutionen bekräftar de
sin högtidliga förpliktelse att respektera FN-stadgans ändamål och
principer, internationell rätt och rättvisa, och en internationell ordning
grundad på rättsstatens principer – ”oumbärliga förutsättningar för en
mer fredlig, framgångsrik och rättvis värld”.
De förklarar vidare att de inser att rättsstaten gäller lika för alla stater
och för internationella organisationer, inbegripet FN och dess huvudorgan, och att respekt för och främjande av rättsstatsprincipen och
rättvisan bör vägleda all deras verksamhet och ge förutsägbarhet och
legitimitet åt deras handlingar.
Resolutionen utgör en kraftfull bekräftelse på vad FN:s medlemmar
redan är skyldiga att iaktta enligt gällande folkrätt. Men hur ligger det
till i verkligheten?
I februari hörde vi president Obamas femte tal om tillståndet i nationen. För femte gången undvek han att i talet ens nämna FN. Säkert inte
för att han inte skulle vilja göra det. Men man har utan tvivel avrått

Situationen i Syrien utgör i dag det mest skrämmande exemplet på
FN:s oförmåga att agera. Omsätter man den nämnda deklarationen i
praktiken, inser man att säkerhetsrådet redan från början borde ha gjort
en enhällig och klar markering av att det blir konsekvenser om övergreppen mot civilbefolkningen inte omedelbart upphör. Huvudansvaret
för denna oförmåga vilar i detta fall på Kina och Ryssland – två stater
som har långt kvar till rättsstaten och dess oumbärliga komponent
demokratin.
Vid tillämpningen av FN-stadgan är det av största vikt att staterna använder samma måttstock. I andra sammanhang, till exempel i fråga om
Israel och Palestina, ligger ansvaret för FN:s oförmåga på västliga
demokratier, särskilt USA.
I USA pågår just nu en intensiv diskussion om användning av så kallade drönare och riktade avrättningar (targeted killings). Det är inte
själva användningen av drönarna som är problemet utan hur de används. Enligt krigets lagar är det tillåtet att i strid anfalla och döda
kombattanter på slagfältet eller i en stridszon. Men att i administrativ
ordning fatta beslut om att en viss eller vissa misstänkta terrorister
någonstans i världen ska dödas och sedan utföra gärningen med en
drönare manövrerad från andra sidan jorden för tankarna till något helt
annat: mord!
Och Guantánamo är ännu i bruk – det av president Bush inrättade
fånglägret på Kuba där de mest grundläggande regler om mänskliga
rättigheter systematiskt överträds.

Det är sorgligt att de landvinningar som gjordes på området mänskliga
rättigheter efter andra världskriget i dag är allvarligt hotade. Efter angreppet på World Trade Center den 11 september 2001 har saken
nämligen tagit en annan vändning.

Inom Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Lund och Hague Institute for the internationalisation of law
i Nederländerna tog man fasta på denna uppmaning. Interparlamentariska unionen engagerade sig också.

Den 5 februari i år publicerade Open Society Foundation rapporten
”Globalizing torture”. Rapporten är en skrämmande redogörelse för
hur 54 länder, däribland Sverige, bistått amerikanska CIA med extraordinära överlämnanden och hemlig internering av misstänkta terrorister. Den gemensamma nämnaren i de 136 fall som redovisas i rapporten (det totala antalet är inte känt) är att de berörda utsatts för tortyr
eller annan omänsklig eller förnedrande behandling.

Initiativet ledde till att det nu finns en kortfattad handledning för att
hjälpa upptagna politiker att snabbt orientera sig på området: Rule of
law – A guide for politicians.

Bland annat hänvisas till att Sverige i maj 2005 fälldes av FN:s tortyrkommitté för att i december 2001 ha överlämnat Ahmed Agiza till
CIA, som förde honom till Egypten där han utsattes för tortyr. Och i
november 2006 konstaterade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter
att Sveriges medverkan när CIA vid samma tillfälle överförde Mohammed al-Zari till Egypten var ett brott mot det absoluta tortyrförbudet.

En svensk översättning utkom i januari i år: ”Rättsstaten – en handledning för politiker”. Den har sänts till talmannen och till ledarna för
samtliga riksdagspartier i förhoppningen att den ska läsas och studeras
av politiker på alla nivåer i vårt land.

Vid sitt årsmöte i juni 2008 behandlade Interaction council of former
heads of state and government frågan om att ”återställa folkrätten”.
Rådet är en oberoende internationell organisation av tidigare stats- och
regeringschefer. Ordförande detta år var Sveriges förutvarande statsminister Ingvar Carlsson.
I slutkommunikén från mötet underströk de 30 deltagarna från alla
världsdelar att de utmaningar mänskligheten står inför måste hanteras
med multilaterala lösningar inom ett regelbaserat internationellt system. Vidare uppmanade de alla stater att anslå medel för utbildning i
global etik, folkrättens grunder och betydelsen av rättsstaten på nationell och internationell nivå.

Dess fokus är på politikernas egen roll – hur de kan bidra till att rättsstaten främjas: Översättningar till arabiska, bahasa (Indonesien), farsi,
japanska, kinesiska, portugisiska och spanska är på gång. Den rumänska är klar. Fler språk kommer inom en nära framtid.

Tanken är att länken till handledningen ska spridas via internet så att
enskilda politiker – men även andra, till exempel journalister – världen
runt på egen hand kan skriva ut den och läsa den på ett språk som han
eller hon förstår.
I själva verket borde länken sändas till varje medlem i de politiska
partierna och publiceras i de medier som partier och andra organisationer använder sig av.
I sammanhanget bör framhållas att en av rättsstatens värsta fiender
är korruptionen. Här finns många kopplingar – inte bara till korruptionens effekter på näringslivet utan också till skyddet för de mänskliga
rättigheterna.
Betydelsen av att rättsstatens principer genomsyrar staterna i världen
kan inte nog understrykas. Sverige, liksom övriga västliga demokratier, särskilt stormakterna, måste här föregå med gott exempel.

En förutsättning för att rättsstatsprincipen, som bygger på demokrati
och respekt för mänskliga rättigheter, ska kunna förverkligas är att enskilda politiker på olika nivåer jorden runt har insikt i vad som krävs
och har klart för sig sambandet mellan rättsstaten på nationell och
internationell nivå. Politiker som sitter i sitt lands regering eller lagstiftande församling har ett alldeles särskilt ansvar här.
En annan viktig insikt – en självklarhet kan man tycka – är att man
inte får ägna sig åt tortyr eller tro att man kan ”föra krig” mot terrorismen. Tortyr och terrorism är brott som liksom andra brott måste bekämpas inom rättsordningens ramar.
Hans Corell, ambassadör, fd rättschef i jstitiedepartementet, UD och
FN “
“Läs mer.
Generalförsamlingens resolution den 24 september 2012: sök på A/
RES/67/1.
Rättsstaten – En handledning för politiker: Raoul Wallenberginstitutets hemsida http://rwi.lu.se/ under ”Publications”.
Slutkommunikén från Interaction Councils årsmöte år 2008:
http://www.interactioncouncil.org/final-communiqu-29. “

DN 28 april 2013:
Fejden i Riksbanken.

“Tjurskallarnas maktkamp”
“Stormarnas hus. Under flera år har en infekterad maktkamp
skakat Riksbanken, med anklagelser om tillrättalagda analyser
för att blidka riksbankschefen Stefan Ingves. Upplysta despoter
utan personkemi. DN har kartlagt fejden mellan stjärnekonomerna Stefan Ingves och Lars E O Svensson – ett krig som fått långtgående följder. Påverkar hela Sverige. Riksbankens räntesättning
har effekter på bolån, arbetslöshet, företagslån, bostadspriser –
och är därmed en fråga som påverkar alla svenskar. “
“Några minuter sen och med ett milt leende på läpparna anländer Lars
E O Svensson till presskonferensen. Han har de vanliga svarta promenadskorna på sig och röd slips. Det är hans sista stora föreställning
som ledamot i riksbanksdirektionen och han har full kontroll. Lugnt,
samlat och lågmält redogör han för varför han väljer att inte ställa upp
till omval till riksbanksdirektionen. Sakligt och utan hårda ord konstaterar Lars E.O. Svensson att han inte fått gehör för den penningpolitik
som han tycker är bäst för Sverige. Den hade inneburit lägre ränta och,
enligt Svensson, betydligt lägre arbetslöshet.
Enda gången Svensson ser lite förvånad ut är när en tv-reporter för att
synka ljud och bild frågar vad han åt till frukost. Men han finner sig
snabbt. Te och mackor som vanligt blir svaret. Han slutar med flaggan
i topp, konstaterar en bedömare.
Föreställningen äger rum måndagen den 22 april på bottenvåningen i
Riksbankens svarta granitbyggnad på Brunkebergstorg. Det är i den
här lokalen som riksbankschefen Stefan Ingves regelbundet möter
presskåren för att berätta om räntebesluten. Även det brukar vara lugna

tillställningar. Men skenet bedrar, som så ofta. Inne i huset har det
stormat rejält de senaste åren. Framför allt har det skurit sig mellan
Lars E O Svensson och Stefan Ingves. Den ena en världsledande
ekonom på penningpolitik, den andre lika ledande när det gäller att
bekämpa finansiella kriser. Det har varit en kamp mellan två upplysta
despoter helt utan inbördes personkemi. DN har kartlagt striden genom
samtal med ett stort antal personer i Riksbankens närhet.
Startskottet för den långa fejden går våren 2009. Finanskrisen ligger
som en våt filt över hela världsekonomin. Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers har kraschat, pengar slutat cirkulera och
de svenska bankernas kritiska läge i Baltikum ger Anders Borg och
Stefan Ingves skrämselhicka.
Riksbanken har redan genomfört flera aggressiva räntesänkningar för
att få fart på ekonomin. Även den här gången blir det ett rejält hack
ned, räntan sänks med en halv procentenhet till 0,5 procent.
Men här börjar Svenssons kamp. Tidigare har han röstat som Ingves. I
september 2008, mitt under brinnande finanskris, ville båda höja repo
räntan och drev igenom sin vilja med röstsiffrorna 3–3 i direktionen,
där Ingves har utslagsröst. Men nu har Svensson ändrat sig, han vill ta
räntan ända ner till 0,25 procent. Dessutom vill han att Riksbanken i
sin räntebana, en form av prognos, signalerar att den ska ligga där en
längre tid.
Sedan dess har striden trappats upp. På ena sidan står Svensson och
vice riksbankschef Karolina Ekholm, som med egna resonemang ofta
dragit samma slutsatser. På den andra sidan riksbankschefen Stefan
Ingves som har med sig de tre övriga, ”de fyras gäng”.
En ögonblicksbild kan säga mycket. När brittiska Finansinspektionens
chef Lord Turner håller föreläsning på Riksbanken i mitten av februari,
sitter Lars E O Svensson på första bänk alldeles ensam. Hans kolleger

i direktionen har däremot gyttrat ihop sig under ivrigt samtal. Man kan
knappast undgå att märka de osynliga väggarna mellan dem och
Svensson
Nu är inte bråk på en arbetsplats något ovanligt. Men här handlar det
om Riksbanken, en av Sveriges viktigaste myndigheter. Räntesättningen, som ingår i dess uppgifter, påverkar alla svenskar. Riksbanken
höjer räntan när hjulen snurrar för snabbt och sänker den när det går
trögt. Effekterna syns på bolån, arbetslöshet, företagslån och fastighetspriser. Saker som berör grunderna i vårt samhälle.
Synen på penningpolitiken krockar
Hur påverkar Riksbankens ränta dessa faktorer? Den frågan är själva
kärnan i den alltmer infekterade striden.
Svensson har gång på gång i sina modeller demonstrerat hur en lägre
ränta skulle leda till lägre arbetslöshet. Han har påpekat att inflationen
ligger under målet och att något större pristryck uppåt inte existerar.
Han har visat upp graf på graf, lutat sig mot ekonomiska modeller och
forskning. Ur modellerna har det ploppat fram exakta siffror om hur
många jobb som skulle räddas med lägre ränta. Han använder gärna
precisa tal som 70 000.
Ingves och majoriteten har hållit emot. De har oroat sig för att en låg
ränta driver upp hushållens skuldsättning. En bubbla som spricker har
varit deras farhåga. Men de har gjort det på ett ganska korthugget och
inte särskilt analyserande sätt, vilket har frustrerat Svensson. Han har
fått goddag-yxskaftsvar på sina frågor, som en person med inblick i
arbetet uttrycker det.
Svensson och Ingves krockar i sin syn på hur penningpolitik ska bedrivas. Ingves litar på sin magkänsla om vart utvecklingen är på väg,
Svensson levererar exakta siffror i modeller under de penningpolitiska
mötena.

Att det finns olika uppfattningar i Riksbankens direktion ska egentligen inte vara något problem. Tvärtom är själva tanken med att ha sex
ledamöter med olika kompetens att de ska stöta och blöta argument
med varandra för att komma fram till bästa möjliga beslut.
Men flera personer med insyn i Riksbanken som DN har talat med
menar att konflikten i den nuvarande konstellationen har gått för långt,
bortom det konstruktiva. Svenssons redogörelser har blivit längre och
längre. De andra har svarat kortfattat och struntat i att ta debatten på
hans planhalva.
– Det är tydligt att jag och Karolina Ekholm har lagt fram en hel del
argument som inte blivit riktigt bra bemötta, konstaterade Svensson
vid presskonferensen där han aviserade sin avgång.
Både Svensson och Ingves har ansvar för den låsta situation som har
uppstått. Bägge är envisa och beskrivs som socialt okänsliga. Samtidigt är de internationellt lysande stjärnor på sina områden. Svensson
blev rekryterad till det ansedda Princetonuniversitetet av USA:s nuvarande centralbankschef Ben Bernanke och är en av världens mest
respekterade när det gäller forskning om penningpolitik. Stefan Ingves
är världsledande när det gäller att bekämpa finansiella kriser, något
han har erfarenhet av både som chef för den svenska bankakuten under
krisen på 90-talet och som ansvarig för finansiell stabilitet vid Internationella valutafonden, IMF.
Det finns ingen annan jag hellre skulle hålla i handen under en finanskris, säger en bedömare om Ingves. Ingves sägs också gärna berätta
om sin IMF-tid under Asienkrisen i slutet av 1990-talet. Han drar med
stolthet historier från Indonesien där inga myndigheter var att lita på,
förutom centralbanken.
Men dessa centralbanksstjärnor har svårt att vara under samma tak.
I stället är det omvittnat att direktionsmötena blivit scenen för en

prestigekamp mellan två tjurskallar.
Två män från var sin sida Bottenhavet som har hamnat i skyttegravskrig. Svensson är från Mo utanför Örnsköldsvik och Ingves är uppvuxen i Närpes, i finska Österbotten, sex år yngre än Svensson.
Att Ingves är en usel lagledare som är dålig på konfliktlösning, är en
återkommande åsikt. Han har skapat en stämning där man antingen är
för eller mot honom. Konsensus och kompromisser är inte hans stil. I
stället beskrivs han som en vd-typ som alltid har rätt.
Samtidigt beskrivs Svensson i liknande termer. Det sociala spelet
ligger inte för honom och har han rätt så har han rätt till 110 procent,
han viker sig inte en tum. Och han, som förutom nationalekonom är
civilingenjör, har en stark tro på matematik. När doktoranderna vid
Handelshögskolan åkte på skidresa blev Svensson stående i liftkön och
räknade differentialekvationer på det optimala liftkortspriset.
Förgiftad stämning
Tongångarna under mötena har stundtals varit hårda och av protokollen framgår att Svensson ibland har dömt ut de andra. ”Det vi har sett
sedan en tid tillbaka är ett stort och tydligt penningpolitiskt misslyckande”, sade han till exempel vid räntemötet i februari i år. I september 2010 hävdar han att man med ”oemotsäglig logik kan visa att
en lägre räntebana ger bättre måluppfyllelse”.
Det allvarliga är att konflikten har sipprat ner till tjänstemännen som
pressas att ta fram underlag som passar de slutsatser som högste chefen Stefan Ingves vill dra. Många vittnar om en förgiftad stämning där
Ingves bara talar med dem som tycker likadant och omger sig av jasägare. Taknivån har sjunkit betydligt.
Riksbanken har polariserats i två läger som är för eller mot Ingves och
den oberoende analys som avdelningarna ska göra uteblir. I stället blir

rapporterna tillrättalagda. Det är i det här läget den interna arbetsprocessen på Riksbanken blir intressant för alla. Tvingas tjänstemän ta
fram tillrättalagda rapporter kan det i förlängningen leda till fel beslut,
påpekar bedömare. Saken blir inte bättre av att flera som inte håller
med Ingves väljer att lämna Riksbankshuset. Kvar blir jasägare och
de viktiga diskussionerna där argument vässas uteblir.
När Stefan Ingves går genom korridoren i riksbankshuset är han tyst
och stirrar i golvet. Går han in på ett rum säger han det han ska, sedan
går han ut igen. Något vardagligt kallprat om sport eller annat är det
inte tal om. En långvarig medarbetare minns förre riksbankschefen
Urban Bäckström som när läget hade låst sig föreslog att de skulle gå
och ta en öl. Sånt gör inte Ingves. Samtidigt är det många som uppskattar Ingves som chef. Han får goda omdömen i interna utvärderingar och han har spännande utlandsuppdrag som engagerar medarbetarna.
Svensson å sin sida verkar inte heller riktigt ha haft känsla för hur hans
rakhet påverkar andra. De övriga i direktionen har ibland blivit sårade
när han talat om för dem hur saker ligger till.
– Det här förstår till och med mina studenter, ska han ha sagt.
När de andra kommit med invändningar har han bara tagit fram nya
diagram och sagt att: nu måste ni väl ändå fatta.
– Svensson kan vara besvärlig och omöjlig att rubba. Han är ingen
genomsnittsperson, säger en källa.
Flera menar att riksbanksfullmäktige nog inte riktigt visste vad de
gjorde när de tog in Svensson i direktionen. De kontrollerade inte hur
han är som person och hur han skulle fungera med de övriga. Många
påpekar också att det inte går att bara lita på modeller och att det är
viktigt att visa en ödmjukhet i diskussionen. Men en stor del av

ansvaret vilar också på Ingves. Han borde inte ha grävt ner sig i skyttegraven, han borde ha stått över och medlat, säger flera.
Nu lämnar Svensson, trött på att arbeta i motvind. Men även om han
har förlorat striden inne i direktionsrummet har han ett brett stöd
utanför, både bland akademiker och andra ekonomiska bedömare. De
flesta tycker att räntan borde vara lägre, även om de inte håller med
om Svenssons precision i hur många jobb det hade skapat. Men han
gör i alla fall en kalkyl och det går att följa hans argumentation.
Sedan är ekonomi, som många påpekar, ingen exakt vetenskap och det
behöver inte vara fel att i viss mån lita på magkänsla. Men majoritetens resonemang har förvirrat och skapat osäkerhet kring vilket mål
Riksbanken egentligen arbetar efter. Hushållens skulder – som de
oroar sig så för – står inte inskrivna i målet, däremot ska Riksbanken
ta hänsyn till finansiell stabilitet.
Bråttom att hitta efterträdare
De som dagligen följer Riksbankens arbete tycker att den har blivit
svårare att tolka. Spelreglerna är mindre tydliga och det är svårare att
förutspå besluten.
Många efterlyser nu en diskussion om vilka mål som penningpolitiken
ska ha. På senare tid är det tydligt att majoriteten med Ingves i spetsen
har lagt stor vikt vid skuldsättningen i sina beslut, kanske mer än vid
inflationen. Frågan är om de har mandat att göra det. Oavsett åsikt är
det dags för riksdagens finansutskott att utreda målen, är en utbredd
uppfattning. Centralbankernas politik är inne i en brytningstid, det diskuteras i hela världen, här har Sverige hamnat på efterkälken.
Inte bara räntepolitiken väcker frågor. När Riksbanken i december
förra året beslutade att öka valutareserven med 100 miljarder till 400
miljarder kronor var kritiken utifrån stor. Även här reserverade sig
Svensson och Ekholm.

Tanken med en stark valutareserv är att snabbt kunna förse banker med
pengar om det uppstår kris och kreditflödena stannar av. Men kritikerna menar att den nu är onödigt stor och att Riksbanken snabbt kan låna
upp de medel som behövs från Riksgälden, vilket dess tidigare generaldirektör Bo Lundgren har betonat. Dessutom underkänns den analys
som Riksbanken gör när den motiverar förstärkningen.
Beslutsunderlaget har i detta fall blivit starkt ifrågasatt, bland annat av
förre vice riksbankschefen Lars Nyberg på DN Debatt. Samtidigt får
Riksbanken kritik för att ha undanhållit viktiga uppgifter för en utredning om valutareserven som var tillsatt av regeringen.
Vad driver då på denna muskelförstärkning? En förklaring kan vara
den ”näradödenupplevelse” som de som var nära händelsernas centrum kände när finanskrisen 2008 hade brakat loss och de svenska
bankernas verksamhet i Baltikum skakade.
Ingves vill för sitt liv inte att Riksbanken ska få skulden för att inte ha
gjort sitt om en kris brakar lös igen. Och han litar inte på andra myndigheter. Varken Riksgäldskontoret eller Finansinspektionen har hans
förtroende. Riksbanken måste kunna agera i en värld där allt annat går
åt helvete, som en person uttrycker det. Den ska vara klippan som står
stadigt i stormen.
Kanske bedarrar Riksbankens interna storm nu när Svensson är ute
ur boet. En del menar att prestigekampen gått så långt att Svenssons
hårda tonläge fått motsatt effekt och bidragit till en högre ränta än
annars. När Svensson väl är borta är det därför inte omöjligt att man
slår till och sänker räntan från dagens nivå på 1,0 procent till 0,75
procent.
Men det beror förstås på de två nya ledamöter som kommer, även vice
riksbankschefen Barbro Wickman-Parak slutar den 20 maj. Nu är tiden
knapp för riksbanksfullmäktige, som tillsätter direktionen, att utse

deras efterträdare. Många av dem vi har talat med uttrycker en
förhoppning om att man den här gången även tar hänsyn till hur
människor fungerar ihop.

Lars E O Svensson, mandat-period sex år från den 21 maj 2007. Ska
ersättas.

Men det får inte ske på bekostnad av självständighet och kompetens.
Till syvende och sist handlar det om förtroendet för Riksbanken och
svensk ekonomi, en fråga som berör oss alla.

Stefan Ingves, riksbankschef, mandatperiod sex år från den 1 januari
2012

Johan Schück johan.schuck@dn.se

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef, mandatperiod sex år
från den 1 januari 2012

Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se
Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se

Karolina Ekholm, mandatperiod sex år från den 15 mars 2009.

Per Jansson, mandatperiod fem år från den 1 januari 2012.

Barbro Wickman-Parak, mandatperiod sex år från den 21 maj 2007.
Ska ersättas. Källa: Riksbanken

Thomas Karlsson thomas.karlsson@dn.se “
“Fakta. Direktionen
Riksbanken leds av en direktion som består av sex ledamöter. De
utses av riksbanksfullmäktige som i sin tur väljs av riksdagen.
Tillsammans ansvarar de för bankens verksamhet.
Sex gånger om året är det så kallade penningpolitiska möten när
ledamöterna beslutar om räntan.
Ledamöternas argumentering och hur de röstat vid mötet redogörs i ett
offentligt protokoll.
Beslutet om räntan är ett majoritetsbeslut. Riksbankschefen har
utslagsröst. Om någon av ledamöterna haft en annan uppfattning så
syns det i protokollet.
Direktionsledamöterna utses för mandatperioder på 5 eller 6 år enligt
ett rullande schema. En av ledamöterna utses till riksbankschef och är
ordförande i direktionen.

Fakta. Stefan Ingves karriär
1976 Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm
1984 Ekonomie doktor, Handelshögskolan, Stockholm.
1984–1986 Bankdirektör, Centrala fond och finansavdelningen,
Svenska Handelsbanken.
1987 Vd, SOFE, Sweden’s options and futures exchange.
1988–1992 Chef för finansmarknadsavdelningen vid
Finansdepartementet.
1993–1994 Generaldirektör, Bankstödsnämnden.
1994–1998 Vice riksbankschef, Sveriges riksbank
1999–2005 Chef för avdelningen för monetära och finansiella system,
Internationella valutafonden, IMF.
2006 Riksbankschef, medlem i Europeiska centralbankens allmänna
råd, och ledamot av Bank for international settlements, BIS, styrelse,
Sveriges företrädare i Internationella valutafonden, IMF.

2011 Ordförande i Europeiska systemrisknämndens rådgivande
tekniska kommitté.
2011 Ordförande i Baselkommittén för banktillsyn, BIS.
Stefan Ingves Född: 1953 i Åbo, Finland. Titel: Ekonomie doktor,
riksbankschef. Familj: Gift, tre barn.
Fakta. Lars E O Svenssons karriär
1971 Civilingenjör i teknisk fysik, inriktning tillämpad matematik,
KTH.
1975–2001 Främst verksam vid institutet för internationell ekonomi
vid Stockholms universitet.
1978 Utses till docent.
1984 Professor i internationell ekonomi.
2001 Professor i nationalekonomi, Princetonuniversitetet, USA.
Rekryterad av USA:s nuvarande centralbankschef Ben Bernanke.
2007–2013 Vice riksbankschef i Sveriges riksbank.
Sveriges centralbank
Riksbanken är Sveriges centralbank.
Bankens uppgift är att ge ut sedlar och mynt och se till att de behåller
sitt värde över tiden. Det kallas för penningpolitik och målet är att
hålla inflationen, den allmänna prisstegringen, låg och stabil kring 2
procent.
Riksdagen har gett Riksbanken en självständig ställning. “

DN 3 april 2013:

“De som vill bli toppar i Riksbanken borde
utfrågas offentligt”
“Bråket i Riksbanken gäller mer än personkonflikter. Först behövs två nya vice riksbankschefer med både stor integritet och
samarbetsförmåga. Sedan väntar viktiga frågor som om inflationsmålet fortfarande håller eller om det ska ersättas med något
annat. “
“Nu är det bråttom med besked om två nya vice riksbankschefer, i
stället för avgående Lars E O Svensson och Barbro Wickman-Parak.
Båda gör sin sista dag i tjänsten om bara två veckor. Det kan dröja
åtskillig tid innan efterträdarna hinner komma på plats.
Vilka blir det? Man vågar gissa att det även denna gång rör sig om en
man och en kvinna, varav den ena är forskare och den andra mer en
praktiker. Men det finns många tänkbara, utan att någon är
självskriven.
Från riksbanksfullmäktige, som utser Riksbankens direktion, har det
talats om en lång lista med 25–30 namn. Den borde vid det här laget
ha hunnit bli betydligt kortare. Men kvar i diskussionen finns troligen
flera av dem som tidigare har nämnts i:
Bland forskarna gäller det Tore Ellingsen, Harry Flam, John Hassler
och Magnus Henrekson. Praktikerna är i så fall Susanne Ackum,
Cecilia Hermansson, Eva Lindström och Annika Winsth. Men det finns
förstås fler på vardera sidan, liksom bland både män och kvinnor.
Viktigast är dock – förutom kompetensen – att det blir två personer
med stor självständighet och integritet, i kombination med god
samarbetsförmåga. Det behövs både garantier mot intern likriktning
och bidrag till ett konstruktivt samtalsklimat. Samma krav måste
ställas på redan sittande direktionsmedlemmar, särskilt på Stefan
Ingves som högsta chef.

Riksbanksfullmäktige har anledning att inskärpa detta, särskilt som
dess ordförande Johan Gernandt (M) och Sven-Erik Österberg (S)
deltar vid direktionens möten och kan följa vad som sker. Nu blir det
samma konstellation i Riksbankens ledning som ska fungera ihop
under närmare två år framåt innan det kan vara aktuellt med något byte
igen. Därför behövs en nystart där det i fortsättningen måste fungera
bättre.
Men de senaste årens konflikter har handlat om större saker än personer som inte fungerar ihop. Alla de svåra frågorna kring vilken roll
som Riksbanken ska spela finns fortfarande kvar, vilket framgick av
DN:s genomgång i söndags.
Det gäller huruvida inflationsmålet fortfarande håller eller om det ska
ersättas med något annat. Här har man flera problem, däribland att
Riksbanken har svårt att nå upp till målet på 2,0 procents inflation.
Samtidigt finns röster för att höja till 3,0 procent, vilket skulle ge
större svängrum uppåt.
Krav hörs också på ett särskilt sysselsättningsmål, vid sidan om
inflationsmålet. De som kritiserar Stefan Ingves menar att han i praktiken har etablerat ett särskilt mål för hushållens skuldsättning, vilket i
så fall tydligt borde definieras. Sedan länge har Riksbanken dessutom
ett övergripande mål om finansiell stabilitet, som i vissa lägen kan
komma i konflikt med inflationsmålet.
Allt detta behöver diskuteras i ett internationellt perspektiv, eftersom
centralbanker runt om i världen brottas med likartade frågor. Den
globala ekonomin är inne i en period av stora förändringar, där man
inte längre kan vara säker på att gamla sanningar gäller. Hur man
bedriver penningpolitik håller på att ändras, såväl vid Federal Reserve
i USA som i många andra länder.
I Sverige är detta inte enbart en fråga för Riksbanken, utan även för
riksdagen.Finansutskottet behöver skaffa sig bättre grepp om hur Riksbanken sköter sitt uppdrag och hur det eventuellt bör ändras. En förstärkning skulle vara att inrätta ett penningpolitiskt råd med - som utvärderar Riksbanken, såsom Finanspolitiska rådet granskar regeringen.

Därutöver behövs ökad transparens när det gäller tillsättningarna. Det
nuvarande smusslet i riksbanksfullmäktige har varit ett sätt att undanröja gamla konflikter och skapa enighet över partigränserna. Men i
framtiden ställs större krav på öppenhet, där de som vill sitta i Riksbankens direktion borde utfrågas offentligt, gärna i finansutskottet,
innan valet redan är avklarat.
Johan Schück johan.schuck@dn.se samhällsekonomisk krönikör.”

“Överskottsmålet
S-ledaren Stefan Löfven och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson är på olika spår. Men kravet på 1,0 procents offentligt överskott
blir allt mindre relevant, utom i den politiska debatten.
Inköpschefsindex
Bakslag i april, efter uppgång sedan början av året. Visar att den
svenska konjunkturen inte går raka spåret.
Åtstramning
Möter allt större motstånd, nu även från Italiens nya regering. “

DN 3 april 2013:
ECB:s ränta på rekordlåg nivå.

“Sänkning kan smitta av sig”
“Trycket på Riksbanken att sänka räntan ökar. Efter att Europeiska centralbanken sänkt och Norges centralbank väntas göra detsamma talar mycket för en lägre ränta även i Sverige.”
“ECB sänkte på torsdagen sin viktigaste styrränta med 0,25 procentenheter till rekordlåga 0,5 procent. Orsaken är allt sämre konjunkturutsikter i Europa och ett lågt pristryck.
Sänkningen får allt fler att tro på att Riksbanken nu går samma väg när
den tar räntebeslut i juli. En högre styrränta i Sverige, den ligger på 1
procent, riskerar att stärka kronan och därmed hämma svensk export.
Dessutom angav ECB-chefen Mario Draghi en ganska negativ ton om
konjunkturläget i Europa. Om hans bild stämmer smittar det även av
sig på Sverige, som har stor handel med länderna i euroområdet.
– Jag tror att det här sätter ytterligare press på Riksbanken att sänka
räntan, säger Ola Pettersson, LO:s chefsekonom.
Han tycker att Riksbanken redan borde ha sänkt med en halv procentenhet vid förra mötet och menar att en lägre ränta hade kunnat skapa
tiotusentals jobb i Sverige.
– Sedan är det svårt att se hur Riksbanken med nuvarande ränta ska
kunna få upp inflationen till målet på två procent, konstaterar Pettersson.
Riksbankens majoritet, som höll emot en räntesänkning vid senaste
mötet, brukar peka på att en lägre ränta riskerar leda till att hushållens
skuldsättning når ohållbara nivåer. Argumentet mot, som den avgående

riksbanksledamoten Lars E O Svensson brukar framföra, är att räntenivån har liten betydelse för skuldsättningen som bör bekämpas med
andra medel.
Det anser även Ola Pettersson. Nu tror han dock inte att Riksbanken
kan hålla emot längre.
– Jag tror de sänker nu. De letar efter en utväg och det här ger dem
möjlighet att kravla sig ur positioner som inte är hållbara.
Även Robert Bergqvist, SEB:s chefsekonom, räknar med en sänkning
vid nästa möte. Det gjorde han redan innan ECB-sänkningen.
– Det här lägger bara ytterligare kraft bakom den prognosen.
Räntenivåskillnaderna kan stärka kronan, särskilt om ECB öppnar upp
för en negativ ränta.
Robert Bergqvist betonar också att anledningen till ECB:s sänkning är
att man ser större risker i konjunkturen och att inflationsförväntningarna har sänkts. Det påverkar även Sverige.
I vågskålen ligger också att en av Sveriges viktigaste handelspartner,
Norge, förväntas sänka räntan nästa vecka.
– Det blir svårt för Riksbanken att som liten centralbank gå i motvind
när de ser att ECB är redo att göra mer, Norges Bank nog gör mer, den
japanska centralbanken stimulerar och Federal Reserve öppnar för
ytterligare stimulanser.
Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, tror dock att siffror som
visar att skuldsättningen börjar öka igen kan bekymra Riksbanken.
– Det har hittills gjort att majoriteten inte velat ha lägre ränta. Men
samtidigt har vi ingen inflation, hög arbetslöshet och gott om lediga
resurser, konstaterar hon.

Bakgrunden till ECB:s beslut är hög arbetslöshet, sjunkande tillväxt
fem kvartal i rad och en stillastående kreditmarknad. Både efterfrågan
på att låna och bankernas vilja att låna ut är låg.
Och ECB-chefen Mario Draghi håller dörren öppen för fler sänkningar
om läget förvärras ytter-ligare.

vilket ytterligare dämpar inflationen i Sverige. Det kan i så fall ge
anledning till en räntesänkning, kanske redan i sommar. Däremot står
Riksbanken ganska kallsinnig inför exportföretagens klagan över att
den starka kronan ger dem en svagare konkurrenskraft och att jobben
därmed är hotade.

– Vi är redo att agera om det behövs, sade han.
Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se “
“Frågor & svar. DN:s Johan Schück om ECB och räntan
Kommer ECB att sänka styrräntan snart igen?
ECB-chefen Mario Draghi säger att han är öppen för att göra mer. Men
ECB vill nog först ge tillfälle för denna räntesänkning att få genomslag
på ekonomin så att man kan utvärdera effekterna. Om det ekonomiska
läget fortfarande är lika svagt i höst kan man sänka räntan igen. Annars
är nog botten nådd för den här gången, särskilt som det inte går att
komma så mycket lägre än 0,50 procent.
Vilka andra åtgärder är det som ECB sätter in?
För att det inte ska uppstå en oönskad kreditåtstramning, särskilt i
krisländerna, ser ECB till att öka bankernas tillgång på likviditet. Men
det hjälper knappast de småföretag som behöver krediter, så länge
bankerna behöver konsolidera sig och inte är särskilt intresserade av
att låna ut mer till sina kunder. Man kommer att tänka på liknelsen att
det går att leda till hästen till vattnet, men inte tvinga den att dricka.
Följer Riksbanken efter ECB och sänker reporäntan?
Chansen finns, men mycket beror på hur kronkursen mot euron
utvecklas. En varaktigt starkare krona betyder lägre importpriser,

Nästa besked ges i juli
17 april meddelade Riksbanken att man vid sitt senaste möte beslutat
att lämna sin viktigaste styrränta, reporäntan, oförändrad på 1 procent.
Samtidigt sänkte man den så kallade räntebanan, en form av prognos,
något så att räntehöjningar sköts framåt i tiden. Först under andra
halvåret 2014 räknade man med att börja höja räntan.
Bakom beslutet stod fyra av direktionens ledamöter. Karolina Ekholm
reserverade sig och ville sänka räntan till 0,75 procent. Lars E O
Svensson ville att den skulle tas ned ända till 0,5 procent.
Nästa gång Riksbanken kommer med räntebesked är 3 juli. “

“Räknefelet kan tyvärr bli rätt”
“Vad den uppmärksammade Reinhart/Rogoff-episoden visar är
betydelsen av sund skepsis – både hos forskare och hos politiker.”
“Kontroverser är nödvändiga för vetenskapens framåtskridande. Den
nedgörande kritiken av metodologiska brister och ett kodningsfel i en
uppsats av ekonomerna Carmen Reinhart och Kenneth Rogoff ingår
alltså i den akademiska vardagen. Ändå har nyhetsmediernas och
bloggosfärens uppmärksamhet varit förvånansvärt stark – och för
enklad.
”Growth in a time of debt”, den korta uppsats från 2010 där Reinhart
och Rogoff hävdar att statsskulden börjar få skadliga effekter på den
ekonomiska tillväxten när den uppgår till 90 procent av BNP, väckte
aldrig några jubelrop bland forskarna. Som en grov empirisk karakterisering av stiliserade fakta togs den emot med viss skepsis i den akademiska världen, och båda författarna var kända för mycket värdefullare
bidrag. Den akademiska sökmotorn Google Scholar har mer än 3 000
träffar på Rogoffs mest citerade uppsats, mindre än 500 för ”Growth in
a time of debt”.
Det som i vanliga fall hade varit ett uppslag för småprat efter något
seminarium har blivit ett diskussionsämne för journalister, kommentatorer och politiker. Det viktiga för dem alla är att Reinhart/Rogoffs
uppsats försvagar argumentet för budgetåtstramning.
IMF:s chefsekonom Olivier Blanchard har redan tidigare kritiserat
sina kolleger och politiker i industriländerna för att systematiskt
underskatta recessionseffekten av åtstramningsåtgärder. Debaclet för
Reinhart/Rogoffs uppsats betraktas i vida kretsar som ännu en illustration av åtstramningens vacklande intellektuella grundvalar.

Men det är bara halva sanningen. Innan uppsatsen kom vilade huvudargumentet för finanspolitisk återhållsamhet på oron för att statsskulden skulle skena. Frågan var om en suverän stat slutligen skulle kunna
amortera sin skuld med tanke på specifika ekonomiska och finansiella
förhållanden, långsiktiga trender som befolkningens åldrande och
ovisshet om den framtida politiska kursen.
Problemet var att ekonomerna inte kunde säga hur mycket som var för
mycket. Det fanns ingen bestämd tröskel under vilken skulden var
riskfri och över vilken den var farlig. Budskapet till beslutsfattarna var
alltså förvirrande. Ekonomerna var som läkare som säger till sina
patienter att lite vin kan vara nyttigt men för mycket är klart skadligt –
utan att kunna tala om för dem hur många glas om dagen de kan unna
sig. Ekonomerna hade rätt men var hopplöst vaga.
Förvirringen var särskilt akut i början av 2010, när uppsatsen publicerades. Världsekonomin tog sig just upp ur den djupaste recessionen
efter andra världskriget. En global keynesiansk stimulans hade förhindrat det värsta, och den mest brännande frågan var om man skulle fortsätta att stimulera ekonomin eller börja konsolidera.
Somliga ansåg att man borde vänta med att konsolidera därför att ekonomin alltjämt befann sig i djup recession. En alltför hårdhänt åtstramning skulle påverka en fortfarande svag privat sektor. Andra påstod
motsatsen och menade att det inte fanns någon tid att förlora med
tanke på uppgiftens omfattning.
Uppsatsen verkade ge det perfekta argumentet för en snabb konsolidering, och det var därför som den hela tiden citerades i åtgärdsdiskussionerna. Åtstramningar var nödvändiga för att skuldkvoten inte
skulle öka och den långsiktiga tillväxten tryggas, sade man.
Visst kunde det bli en del kortsiktiga kostnader om man slog back,
men de långsiktiga fördelarna skulle bli mycket större. Trots att

Reinhart och Rogoff själva inte explicit drog den slutsatsen var det
många som drog den åt dem. Det var så frestande för en finansminister
eller högt uppsatt teknokrat att säga ifrån att åtstramningen måste börja
genast, eftersom 90-procentströskeln närmade sig, att de flesta inte
kunde motstå.
Nu befinner sig de finansiella hökarna i ett minst sagt svagt läge därför att de litade på diskutabelt bevismaterial. Det gäller särskilt i Europa. Efter att ha garanterat att en snabb konsolidering är bra för tillväxten, men ställt till med recession, har EU gjort sina medborgare
besvikna. Åtstramningslusten avtar och regeringarna riskerar att mista
väljarstöd om de går mycket längre i sina strävanden.
Risken är att misstron mot förhastade åtstramningsåtgärder undergräver argumentet för en ansvarsfull finanspolitik. I så fall kan finansmarknaderna finna att åtgärderna för att hålla statsskulden i schack är
allvarligt hotade – en uppfattning som kan få mycket olyckliga följder
för finansieringsvillkoren. Till sist skulle tillväxten verkligen bli lidande och ironiskt nog visa att Reinhart och Rogoff hade rätt.
Hela denna episod understryker än en gång vikten av att iaktta
intellektuell stringens. Det är förstås inte alltid ett lätt bud att lyda.
Forskarna frestas av övertygande resultat som kan väcka politikernas
intresse, och de i sin tur frestas att läsa resultaten selektivt och på så
sätt få ammunition i inrikespolitiska och internationella debatter. Att
falla för endera frestelsen är aldrig tillrådligt, något som Reinhart/
Rogoff-episoden visar.
Jean Pisani-Ferry “
“Jean Pisani-Ferry, är professor i nationalekonomi, chef för den
internationella tankesmedjan Bruegel och rådgivare åt Frankrikes 
premiärminister. Översättning: Margareta Eklöf Copyright: Project
Syndicate (2013)”

DN 4 maj 2013:
Statsskulden.

“Borg får mothugg om statsskulden”
“Den uppmärksammade felräkningen om statskuldens betydelse
för ekonomisk tillväxt har ingen betydelse. Det anser såväl finansminister Anders Borg (M) som Socialdemokraternas Magdalena
Andersson. Men ledande ekonomer inom fack och arbetsgivare
håller inte med.”
“ De senaste veckorna har upptäckten av ett fel i beräkningar av statsskuldens betydelse för ekonomisk tillväxt, som gjorts av de amerikanska ekonomerna Kenneth Rogoff och Carmen Reinhart, fått stor uppmärksamhet världen över.
Felet upptäcktes av den 28-årige amerikanske doktoranden Thomas
Herndon. Några bevis för att ekonomisk tillväxt upphör när ett land
uppnår en statsskuld på 90 procent av bruttonationalprodukten finns
inte.
Men trots att detta varit ett av argumenten från inte minst konservativa politiker i Europa att bedriva hård sparpolitik i krisdrabbade länder som Grekland, anser inte finansminister Anders Borg att avslöjandet om felräkningen har någon betydelse.
– Jag tycker inte att det påverkar den slutsatsen alls. En hög statsskuld
är väldigt dålig för BNP-tillväxten. Det är bra för länder att hålla en
låg skuld, säger Borg till DN.
En liknande slutsats drar Magdalena Andersson, Socialdemokraternas
finansministerkandidat. – Det påverkar inte mig alls. Problemet i
Europa har ju varit att lån-givarna varit, oavsett detta papper, oroliga
och krävt höga räntor för att få sina pengar tillbaka. Det har varit ett
reellt problem och har inget med den här rapporten att göra, säger hon.
Att förre statsministern Göran Persson, skaparen av det finanspolitiska
ramverket, i sitt 1 maj-tal ifrågasatte överskottsmålet får inte henne att
ändra sig.

– Jag tycker att det är bra att Göran Persson för upp en sådan debatt.
Men den ska man ha utifrån en styrkeposition med en låg statsskuld.
Hon avvisar LO:s krav att släppa överskottsmålet på en procent av
BNP över en konjunkturcykel och investera 70 miljarder kronor för att
få ner arbetslösheten.
– Jag är säkert lite gammalmodig, men jag tycker att regler är till för
att följas. Har man regler så ska man hålla sig till dem.
Men ledande ekonomer inom fack och arbetsgivare håller inte med.
– Jag tror visst att den här felräkningen kommer att få betydelse. Det
blir svårare att argumentera för snabba åtstramningar med samma
frenesi som tidigare, säger LO:s chefsekonom Ola Pettersson.
Även inom arbetsgivarorganisationen tror man att debatten om hur de
krisdrabbade EU-länderna ska behandlas påverkas.
– Det är klart att debatten kommer att påverkas, åtminstone på kort
sikt. Men det finns ju fortfarande belägg för att en högre skuldnivå ger
lägre tillväxttakt. Så långt har man inte förändrat slutsatserna, säger
Björn Lindgren, ekonom på Svenskt Näringsliv.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
“Samband har använts av konservativa politiker
De amerikanska ekonomerna Kenneth Rogoff och Carmen Reinhart
har hävdat att den ekonomiska tillväxten börjar ta allvarlig skada när
statsskulden i ett land överstiger 90 procent av
bruttonationalprodukten.
Det påstådda sambandet har använts av i första hand konservativa
politiker i Europa för att argumentera för nedskärningspolitiken i
skuldtyngda EU-länder som Grekland.
Nyligen upptäckte doktoranden Thomas Herndon att beräkningen med
dataprogrammet Excel som låg till grund för påståendet gjorts på ett
felaktigt sätt.
Förra veckan medgav Rogoff och Renihart i en artikel i New York
Times att de gjort en felaktig beräkning.”

DN 3 april 2013:
Pressfrihetens dag. Salman Rushdie om skillnaden mellan mod och
kurage

“Civilkurage är frihetens hopp”
”Gör din röst hörd. Den uppmaningen kommer från författaren
Salman Rushdie. I dag på Pressfrihetens dag skriver han om behovet av ett nytt kurage i kampen för demokratiska rättigheter.”
“I dessa förvirrade tider är det enklare för oss att beundra fysiskt mod
än civilkurage – modet som kommer sig av mänskligt medvetande,
eller modet hos offentliga personer. En man i cowboyhatt välter ett
staket för att hjälpa offer för bomberna i Boston medan andra flyr från
platsen: vi hyllar hans mod, som vi hyllar modet hos de soldater som
återkommer från fronten, eller hos män och kvinnor som kämpar mot
handikappande sjukdomar eller skador.
Det är svårare för oss att i våra dagar uppfatta politiker, med undantag
för Nelson Mandela och Aung San Suu Kyi, som modiga. Kanske har
vi sett för mycket, blivit alltför cyniska när det gäller maktens oundvikliga kompromisser. Det finns inga Gandhi, inga Lincoln längre.
Den enes hjälte (Hugo Chávez, Fidel Castro) är den andres skurk. Vi
kan inte längre självklart komma överens om vad det betyder att vara
god, principfast eller modig.
När politiska ledare faktiskt gör något modigt – som Frankrikes förre
president Nicolas Sarkozy när han i Libyen ingrep militärt för att stödja upproret mot Muammar Khaddafi – finns det lika många tvivlare
som anhängare. Politiskt mod nu för tiden är nästan alltid tvetydigt.
Än mer underligt är att vi har blivit misstänksamma mot sådana som
tar ställning mot maktens och dogmernas övergrepp.
Det har inte alltid varit så. De författare och intellektuella som motsatte sig kommunismen, Solzjenitsyn, Sacharov med flera, var högt
aktade för sitt motstånd. Poeten Osip Mandelstam beundrades mycket
för sitt ”Stalin-epigram” från 1933, i vilket han beskrev den fruktade

ledaren i oförskräckta formuleringar – ”de gigantiska kackerlackorna
skrattar i hans mustasch” – inte minst för att dikten ledde till hans
arrestering och så småningom död i ett sovjetiskt fångläger.
Så sent som 1989 blev bilden av en man som bärande två matkassar
trotsar stridsvagnarna på Himmelska fridens torg nästan omedelbart
till en global symbol för kurage.
Efter detta verkar saker och ting ha förändrats. ”Stridsvagnsmannen”
har i stort glömts bort i Kina, medan de prodemokratiska demonstranterna, inklusive dem som dog i massakern den 3 och 4 juni, av kinesiska myndigheter framgångsrikt har omdefinierats som kontrarevolutionärer. Kampen för omdefinitioner fortsätter att fördunkla, eller i alla
fall förvirra, vår uppfattning om hur ”modiga” människor bör bedömas. Det är så de kinesiska myndigheterna hanterar sina mest välkända
kritiker: anklagelserna för ”omstörtande verksamhet” mot Liu Xiaobo
och för påstådda skattebrott mot Ai Weiwei är medvetna försök att
blända människor för deras mod och i stället se dem som kriminella.
Den ryska ortodoxa kyrkans inflytande är så stort att kollektivet Pussy
Riots fängslade medlemmar hos den ryska allmänheten anses vara
amoraliska bråkmakare eftersom de genomförde sin kända protest på
kyrkans område. Poängen – att kyrkans ledare har alltför starka band
till president Vladimir Putin – har gått förlorad hos deras många
vedersakare och deras protest uppfattas inte som modig utan som
olämplig.
För två år sedan i Pakistan försvarade Punjabs förre guvernör Salman
Taseer en kristen kvinna, Asia Bibi, som felaktigt dömts till döden för
brott mot landets drakoniska blasfemilagar. För detta mördades han av
en av sina egna säkerhetsvakter. Vakten Mumtaz Qadri hyllades vida
omkring och överöstes med rosenblad när han anlände till rättegången.
Den mördade Taseer kritiserades högljutt och den allmänna opinionen
vände sig mot honom. Hans kurage utplånades av religiös yra. Mördaren kallades hjälte.
I februari 2012 skickade en saudisk poet och journalist, Hamza
Kashgari, tre tweets om profeten Muhammed:

”På din födelsedag vill jag säga att jag har älskat rebellen i dig, att du
alltid har varit en inspirationskälla för mig och att jag inte gillar den
gudomliga glorian kring dig. Jag ska inte be för dig.”
”På din födelsedag finner jag dig vart jag än vänder mig. Jag vill säga
att jag har älskat delar av dig, hatat andra, och att jag inte har begripit
flertalet.”
”På din födelsedag tänker jag inte buga för dig. Jag tänker inte kyssa
din hand. I stället ska jag skaka den som jämbördiga gör och le mot
dig som du ler mot mig. Jag ska tala med dig som till en vän, inget
mer.”
Efteråt hävdade han att han ”krävde sin rätt” att få uttrycka sig och
tänka fritt. Han mötte föga stöd hos allmänheten och fördömdes som
avfälling; många ville se honom avrättad. Han sitter fortfarande
fängslad.
Också författare och intellektuella under den franska upplysningen
ifrågasatte sin tids religiösa dogmer och skapade den moderna idén om
tankefrihet. Vi associerar till Voltaire, Diderot, Rousseau och övriga
intellektuella hjältar. Sorgligt nog skulle ytterst få människor i den
muslimska världen tänka det samma om Hamza Kashgari.
Detta nya påfund – att författare, forskare och konstnärer som
ifrågasätter ortodoxi eller bigotteri klandras för att göra människor
upprörda – sprider sig snabbt, också till länder som Indien som en
gång stoltserade med sina friheter.
På senare år jagades det indiska måleriets grand old man, Maqbool
Fida Husain, i exil till Dubai och London, där han dog, för att han
avbildade den hinduiska gudinnan Saraswati naken (trots att även en
hastig blick på antika hinduiska Saraswati-skulpturer ger vid handen
att hon ofta är draperad i juveler och smycken men lika ofta oklädd).
Rohinton Mistrys hyllade roman ”En sådan lång resa” lyftes från
kursplanen på universitetet i Bombay sedan lokala fundamentalister
protesterat mot dess innehåll. Forskaren Ashis Nandy attackerades för

att ha uttryckt icke-ortodoxa synpunkter på korruption hos de lägre
kasterna. Och i samtliga dessa fall har den officiella hållningen –
vilken många kommentatorer och en betydande del av den allmänna
opinionen tyckts dela – i princip varit att konstnärerna och forskarna
har haft sig själva att skylla. Dessa som i andra epoker kunde ha
hyllats för originalitet och frihetligt tänkande, får allt oftare höra: ”Sitt
ner i båten!”
USA är inte immunt mot denna trend. Occupy-rörelsens unga aktivister har blivit rejält nedsvärtade (även om kritiken har dämpats en aning
efter deras mycket effektiva hjälparbete efter orkanen Sandy). Intellektuella som gått i otakt, som Noam Chomsky och den nu avlidna
Edward Said, har ofta avfärdats som galna extremister, ”anti amerikanska” och – i Saids fall – absurt nog också som apologeter för palestinsk ”terrorism”. (Man kan vara oense med Chomskys ifrågasättanden av USA men det torde fortfarande vara möjligt att respektera det
mod som krävs för att rakryggat gorma dem in i den amerikanska
maktens ansikte. Man kanske inte nödvändigtvis är pro-palestinsk,
men man bör kunna notera att Said ifrågasatte Yassir Arafat lika
vältaligt som han kritiserade USA.)
Det är en frustrerande tid för oss som tror på rätten för konstnärer,
intellektuella och vanliga, kränkta medborgare att tänja på gränserna,
ta risker och på så vis, ibland, förändra hur vi ser på världen. Det finns
inget annat att göra än att fortsätta befästa nödvändigheten av denna
sorts kurage och att försöka se till att dessa förtryckta individer – Ai
Weiwei, medlemmarna i Pussy Riot, Hamza Kashgari – tas för vad de
är: män och kvinnor som står i frihetens frontlinje. Hur bär man sig åt
för att åstadkomma detta? Skriv under petitionerna mot deras behandling, anslut till protesterna. Gör din röst hörd. Varje liten handling
räknas.
Salman Rushdie “

DN 3 april 2013:
Pressfrihetens dag. Mesfin Negash får pris från Reportrar utan gränser

“Därför måste samhället hela tiden skapas
på nytt”
“En diktatur kännetecknas av att den förnekar andra människor
rätten att tänka nya tankar, inte bara om nuet utan också om
framtiden. Det skriver den exiletiopiske redaktören Mesfin 
Negash, som i dag tar emot Reportrar utan gränsers pressfrihetspris.”
“Vi försöker alla, på olika sätt och på olika nivåer, att föreställa oss
livet på nytt. Det är en strävan som pågår både i det privata och det
offentliga, den är mångfacetterad, oundviklig, ständigt pågående och
oftast svårgripbar. Den kräver att man gör sig en föreställning om det
förflutna och reflekterar över samtiden i ljuset av framtidens möjligheter.
Samhällen är ständigt i färd med att tänka om sig själva. Den högsta
formen av nytänkande är också att fundera över hur ett visst samhälle,
eller till och med hela världen, borde eller skulle kunna organiseras
eller omorganiseras.
Hur många krig har inte utkämpats för att tvinga på ett samhälle ett
annat samhälles nya idéer? Hur många människor får inte lida bara för
att de har annorlunda nya tankar om sitt land? Hur många medborgare
har inte förlorat färdriktningen i livet och överlämnat uppgiften att
forma framtiden åt politikerna och deras kotterier? Hur många av er
läsare engagerar sig aktivt för att på ett konstruktivt sätt återuppfinna
det svenska samhället?

Det kan låta som en väldigt abstrakt och långsökt fråga att ställa. Det
är det inte. Jag ska ta omvägen över Addis Abeba och sedan återvända
till Stockholm för att belysa hur två olika samhällen tacklar utmaningen att tänka om.
Jag förutsätter att alla samhällen bygger på något slags idé. De nationella berättelser som utvecklats genom historien är viktiga främst för
att de har givit ett slags kropp åt en sådan föreställd identitet. Historia
är en materiell och andlig återspegling av idéer som ständigt formas
om. Uppgiften att tänka om samhället under ett envälde vilar vanligen
på en person eller en liten grupp människor. Först när demokratiska
institutioner och lagar utvecklas blir det åtminstone i teorin möjligt
även för större delar av en befolkning att delta. Ju mer demokratiskt
och demokratiskt organiserat ett samhälle är, desto mer kan folk ha att
säga till om i nyskapandets processer. I ett envälde bestämmer enbart
de som sitter vid makten hur samhället ska organiseras i nuet och
framtiden, och då oftast för att vinna kortsiktiga fördelar.
Ta till exempel ett land som Etiopien, som står mitt hjärta nära. Där
är uppgiften att tänka nytt om samhället ett område strikt reserverat för
makthavarna för dagen. Nästan alla ledare i mitt land tror att makten
förlänar dem en särskild sorts visdom. Så har det varit i mannamine,
och i rättvisans namn inget som är säreget för just Etiopien. Det speciella där märks när man jämför med de framsteg många andra samhällen gjort i att åtminstone respektera medborgares rätt att utforma idéer
och uttrycka förhoppningar. Det märkliga med auktoritära stater i detta
århundrade, som Etiopien, är inte att de politiska eliterna vill monopolisera makten att diktera nya tankar utan att de förnekar andra den
grundläggande rätten att tänka nytt.
Att öppet föreställa sig ett annat land än den regerande eliten vill ha är
i dag brottsligt i Etiopien, liksom i Kina och många andra auktoritära
länder. Ta till exempel de journalister och politiska oppositionsledare

som nu sitter i fängelse i Etiopien. Ingen av dem har så långt man vet
anstiftat till våld eller brutit mot lagen. Men de har överskridit den
osynliga röda linjen genom att offentligt våga tänka sig ett annat
Etiopien.
Grupper i oppositionens ytterkanter kan likna regeringspartiet i det att
de drömmer om att utplåna alla personer eller grupper som tänker sig
ett annat Etiopien än de själva gör. De saknar bara den statliga makten
att tysta eller straffa allt som ligger utanför deras egna trånga ramar.
Vissa av de här partierna är fast i ett historiskt eller uppdiktat förflutet,
andra ser för sig precis samma sorts slutgiltiga lösning som den regerande eliten: ett för evigt bestående samhällsprojekt, något som trotsar
naturens ordning. Där har de fastnat, och de som står i vägen för det är
”terrorister”, som regeringspartiet brukar kalla dem.
Personer som jag har fått beteckningen ”terrorist” eller ”terroristanhängare” bara för att vi vågat hävda en annan samhällsidé. Vilket erkännande! På samma sätt har ytterkantsoppositionen gett många som
dristat sig att ha en annan uppfattning fått etiketten ”förrädare”.
Men jag måste göra den härskande eliten och extremisterna i oppositionen rättvisan att fördela skulden för den politiska kulturen i Etiopien
även på andra. Det etiopiska samhället brukar ofta uppskatta den här
sortens intolerans och hämndlystna ondska mot avvikande. De flesta
antar att gårdagens idéer alltid är bäst och måste bevaras till varje pris.
Andra däremot erkänner behovet av nya tankar eller åtminstone
behovet av att förändra de gamla. Ett samhälles mognad visar sig
också i hur det hanterar denna ändlösa, omskapande process: i vilken
utsträckning det tillåter och debatterar annorlunda nya idéer och hur
mycket medborgarna deltar i det.
När jag jämför den etiopiska verkligheten med den svenska ser jag
fascinerande skillnader. Förmodligen har historien stått på Sveriges

sida, men en lång rad ledare måste också ha skött sin uppgift bra. Jag
är minst sagt en outsider och ska kanske inte dra några detaljerade
slutsatser om hur Sverige hanterat den svåra uppgiften att tänka om
och tänka nytt. Rent ytligt har jag noterat en mestadels positiv meritlista, och min personliga slutsats är att ett sådant materiellt välstånd
och andligt lugn inte kan uppnås utan ett konstruktivt sätt att ständigt
hantera nya samhällsidéer. Något som även den långa fred landet
åtnjutit vittnar om.
Jag måste erkänna att jag blivit överraskad när jag hört kommentarer
om att Sveriges förmåga att göra sig nya självbilder stagnerat. Att
definiera en svensk som något ”blont och blåögt” är helt föråldrat, vill
jag påstå. Kanske den sortens karakteristik har passat in i en idé om
samhället någon gång i det förflutna. Och problemet med stagnerade
bilder är inte bara att de passerats av tiden och inte längre återspeglar
utvecklingens realiteter, viktigare är att det kidnappar varje konstruktiv
strävan att tänka nytt här och nu, vilket äventyrar framtiden. Zygmunt
Bauman, professor i sociologi, skrev en gång att ”varje ordning har sin
oordning”, en insikt som visar att omprövningar i ljuset av nya
realiteter och möjligheter är något helt nödvändigt.
Vad jag vill framhålla är den läroprocess som pågår i varje samhälle
och där samtid och framtid omprövas. De kunskaper och metoder som
tillämpades för årtionden sedan fungerar inte längre, morgondagen
kräver nya verktyg och nya idéer. Den sorgliga nyheten är att den
sortens verksamhet är kriminaliserad i mitt samhälle medan jag ser hur
ni, svenskarna, debatterar och lär er hur man kan tänka om.
Alla kämpar vi för att göra världen bättre. Det är en kamp som börjar
med att man får frihet och förmåga att återuppfinna en bättre och
annorlunda värld, och där är yttrandefrihet och press heliga eftersom
det inte går att finna mänsklighetens bästa nya idéer utan dem.
Mesfin “

“Reportrar utan gränsers pressfrihetspris 2013.

DN 3 april 2013:
Politisk påverkan.

I dag mottar Mesfin Negash tillsammans med Martin Schibbye och
Johan Persson Reportrar utan gränsers pressfrihetspris 2013. De får
priset med motiveringen, ”för modet att utmana pressfrihetens gränser
i ett land där fri journalistik stämplas som terrorism”.

”Hög tid att vi lobbyister och våra kunder
blir offentliga”

Priset dels ut årligen den 3 maj på FN:s dag för pressfriheten för att
hedra personer som har kämpar för det fria ordet runt om i världen.

“Lobbyismen behövs. Politiker vill inte gärna erkänna att man påverkas av lobbyister, men visst kan vi förändra samhällets lagar. Därför
anser jag att lobbyister borde registrera vilka uppdragsgivare man har,
men även att uppdragsgivarna registrerar vilka lobbyister man använder, skriver lobbyisten Johan Rönn. “

Mesfin Negash lever i exil i Sverige sedan hans tidning, Addis Neger
stängdes av etiopiska myndigheter 2010. Negash anklagades, tillsammans med sina kolleger, för terrorism och riskerade ett långt fängelsestraff. Flykten gick via Uganda till Sverige, där han fick asyl i februari
2012. I Sverige fortsätter han sitt arbete som journalist och skriver för
etiopiska och flera utländska tidningar, samt medverkar regelbundet i
Dagens Nyheter.
Han delar i år priset med de två svenska journalisterna Martin
Schibbye och Johan Persson, som satt fängslade i Etiopien under 14
månader efter att ha tagit sig in i landet för att rapportera om olje
utvinningen i den omstridda Ogaden-provisen. “

“Aftonbladets granskning av före detta politiker som arbetar som
lobbyister har väckt stor uppmärksamhet. Uppenbarligen har lobbyverksamhet varit tämligen okänd för en bred allmänhet, eller i alla fall
för Aftonbladets reportrar.
Lobbying är nu i själva verket inte vare sig nytt eller märkvärdigt.
Lobbying handlar helt enkelt om att lyfta fram särintressen och att
påverka samhället – inklusive regelverk och lagstiftning – i en viss
riktning. Det finns ingenting som skiljer lobbying från politiskt arbete,
eller fackligt arbete, eller det arbete som arbetsgivarorganisationer
bedriver.
Det som upprör folk – i alla fall de människor som kommit till tals
genom Aftonbladet – är upplevelsen att lagar går att köpa. Man ser
framför sig hur någon ond kraft med mycket pengar kan ta en genväg
förbi hela den politiska processen och köpa sig en lag som passar det
ändamål man har, utan att behöva ta politisk strid för sin sak.
Det är inte så det fungerar. Lobbying handlar om att inom det politiska systemet hitta drivkrafter och stöd för sin sak. En påse pengar –
oavsett hur stor den är – räcker inte för att ändra lagstiftning.

Jag arbetar själv som lobbyist för flera privata företag och för en bred
folkrörelse. Vilka uppdragsgivarna är? Det vill mina kunder inte att jag
talar om. Och detta borde vi göra något åt, vi i branschen likväl som de
kunder som anlitar oss.

Det som ”är nytt” ryms alltså inte alltid i befintliga regelverk, lagrum
och andra strukturer. Det är därför behovet av lobbying är stort hos
innovativa tillväxtbolag. Man vill utveckla samhället så att de produkter och lösningar som man utvecklas accepteras.

Sverige är utomordentligt naivt i sin syn på lobbyister. Politiker vill
inte gärna erkänna att man påverkas av lobbyister, en hållning som i
sig marginaliserar lobbyisternas makt. För självklart har lobbyister
verktyg och förmåga att förändra samhällets lagar och regelverk. Därför anser jag att vi borde ha en offentlighetsplikt, där inte bara lobbyister måste registrera vilka uppdragsgivare man har, utan också att
uppdragsgivarna registrerar vilka lobbyister man använder.

USA är ett land med en föredömlig transparens i fråga om lobbying.
Där måste lobbyister registrera sig och det är ganska enkelt att se vilka
drivkrafter som ligger bakom exempelvis en lagändring. Börsnoterade
bolag i USA redovisar också hur mycket pengar man lägger på lobbying. Jag skulle gärna se en svensk lobbyinglagstiftning i samma stil
och jag vet att många av mina konkurrenter i branschen håller med.

En sådan öppenhet skulle inte förändra ett dugg i sak – lobbyister
skulle arbeta på samma sätt och nå samma resultat. Men det skulle
vara enkelt för en vanlig politiker, förtroendevald eller väljare att se
vilket särintresse som en given lobbyist bevakar.
För lobbyism behövs. Lobbyism är en kamp mellan att bevara och att
förändra. Etablerade storföretag använder lobbyister för att bevara
lagstiftning, för att cementera strukturer som gör det svårt för deras
konkurrenter att ta sig in på deras marknad. Aftonbladets ägare
Schibstedt har med stor sannolikhet lobbyister i arbete för att försöka
behålla systertidningen Svenska Dagbladets presstöd – utan det skulle
sannolikt Svenska Dagbladet tvingas till nedläggning.
Som motpol till de stora företagens repressiva lobbying finns de progressiva lobbyisterna, de som för kunders räkning ifrågasätter befintliga strukturer. Jag har exempelvis en kund som – med rätta – ifrågasätter varför ett visst sorts handikapphjälpmedel nekas subventionering
för de människor som behöver det – med motiveringen att det ”är
nytt”. För så är regelverket utformat.

Problemet är dock att svenska politiker i just denna fråga är väldigt
ovilliga att agera. Sverige skiljer sig ju även i ett annat avseende kraftigt från USA, i det att våra politiska partier inte behöver redovisa vem
man får pengar av.
Så länge svenska politiker marginaliserar lobbyisternas arbete och
vägrar transparens i fråga om varifrån deras partistöd kommer – så
kommer vi inte att få någon lag om registrering av lobbyister. Det är
synd. Men det är inte lobbyisternas fel.
Johan Rönn, vd för pr-byrån Angselius Rönn “

DN 22 april 2013:
Tro och rättigheter. Ronny Ambjörnsson om religionens förhållande
till demokratin.

“Därför trivs religionen bäst i sekulära
samhällen”
“Under 1800-talet gick flera frikyrkorörelser i bräschen för den
demokratiska kampen mot överheten. Religionen krävde frihet
och friheten demokrati. Men hur är det i dag? undrar idéhistorikern Ronny Ambjörnsson.”
“Det är inte tack vare utan trots kristendomen som vi har demokratiska
rättigheter i den fria världen”, skrev Dilsa Demirbag-Sten i en DNkrönika för en tid sedan. Uppfattningen är vanlig och det ligger en hel
del i den. Etablerad, inte minst statligt organiserad, religion har haft
svårt att ge utrymme åt rättigheter som kunnat hota egna maktprivilegier. Så har det också varit här i landet. Men med framväxten av de
frikyrkliga rörelserna på 1800-talet förändrades bilden. Flera av dessa
gick i bräschen för den demokratiska kampen mot överheten, vilket
inte är så konstigt: de ville förstås fritt kunna framföra sitt kristna budskap. Religionen krävde frihet och friheten demokrati.
Det är också möjligt att bredda detta resonemang, vilket filosofer som
Martha Nussbaum, Jürgen Habermas och Charles Taylor gjort i några
uppmärksammade arbeten. De rättigheter som vi tillskriver demokratin
går tillbaka på religiösa föreställningar med lång historia i västvärlden.
Detta kan ibland vara svårt att acceptera. Som ateist ser man gärna att
rättighetstanken utvecklats under påverkan av sekulariseringen, att den
är ett resultat av den moderniseringsprocess som västvärlden genomgått under senare år. Men historien är sällan rak. Den tar ofta omvägar
vilka i dag kan se ut att gå bakåt snarare än framåt. Historisk kunskap

kan inte bara bestå i att hitta svar som passar i den egna världsbilden,
utan tvärtom att ställa frågor och konfrontera egen erfarenhet med den
som historien ger.
Pedagogen Hans Ingvar Roth talar i ett nyutkommet, tankeväckande
arbete, ”Är religionen en mänsklig rättighet?”, om vad han kallar
”rättighetsfamilj”, där kampen för en rättighet gjort det naturligt att
även inbegripa andra rättigheter. ”Kampen för en rättighet sker …
sällan ensam utan ofta i samband med att man kämpar för de andra
rättigheterna”. Roth beskriver inte något nödvändigt samband, förhållandet är närmast historiskt och i grunden tillfälligt. Men det tillfälliga har också relevans, särskilt i sammanhang som dessa.
Rättighetstänkandet tar sin början redan under medeltiden, men får en
särskild dramatik i samband med de stora religionskrigen på 1600talet. Ett ökande antal människor flydde från kaos och förödelse för att
börja en ny tillvaro på andra sidan Atlanten. De flydde inte bara från
krigen utan också från det Europa som krigen skapade: ett antal stater
som bara tolererade en form av religiös inriktning. 1600-talets krig var,
vid sidan av mycket annat, utrensningskrig av ett slag som vi känner
igen från vår egen tid, på Balkan eller i norra Pakistan. Religiös enhet
var det stora målet: Alla skulle tänka och tro på samma sätt. Och de
som tänkte på samma sätt skulle också bo på samma ställe. Tro förbands med territorium. Men också med något man kallade renhet: Vi
talade i Sverige långt in i modern tid om ”den rena lutherska läran”.
Bland de utrensade var det många som startade egna utrensningar,
när de väl funnit sin fristad på den nya kontinenten. De förföljda blev
förföljare. Men inte alla, det fanns ifrågasättare. Några insåg att den
situation de hamnat i, helt igenom ny som den var, också krävde ett
nytt sätt att tänka. Martha Nussbaum pekar i en inträngande studie,
”Liberty of conscience: In defense of America’s tradition of religious

equality”, på en av dessa nytänkare, Roger Williams, som vid mitten
av 1600-talet anlade den lilla kolonin Rhode Island, i dag en av USA:s
delstater. New England var under den här tiden full av religiösa minoriteter av olika slag, puritaner, mennoniter, kväkare, baptister, alla
med var sin religiös övertygelse som de misstänksamt slog vakt om.
Williams tanke var att alla individer hade rätt att tro som de ville, inte
bara kristna grupper utan även judar, muslimer och indianer vilka
tycktes tillbe inte bara en utan flera gudar.
Roger Williams var naturligtvis inte ensam om sådana tankar. De var
inte vanliga, men de förekom. Anders Kempe, svensk officer på 1600talet, vände sig mot all förening av statsmakt och religion; hans böcker
brändes på bål och han fick fly landet – det är under häxprocessernas
tid. När makt och religion förenas skils, enligt Kempe, människorna.
Det blir främmande för varandra – så står vi där och gapar inför varandra ”såsom inför Wijdunder”. Den inre likhet vi en gång kände har
blivit till en yttre olikhet. I den växande klyfta som på så sätt uppstår
marscherar arméerna in och i deras släptåg prästerna, domarna och
hela skaran av självutnämnda profeter.
Så såg det ut i Europa, de ständiga krigens kontinent. Men vidgar vi
perspektivet finner vi multireligiösa miljöer i det muslimska mogulväldet i Indien på 1500-talet, i Andalusien under medeltiden och i det
osmanska riket – varav dagens Turkiet är en rest – under de följande
århundradena. Och detta alltså under en tid då man slog ihjäl oliktänkande i Europa. Men dessa stater var uppbyggda på ett helt annat
sätt än de europeiska enhetsstaterna. De religiösa minoriteterna hade
vanligen sina egna mikrosamhällen, inte sällan med egen lagstiftning.
Toleranspolitiken gällde i första hand kollektiv, inte individer. Man
kan påminna om att själva ordet tolerans kommer från latinets tolero
som betyder ungefär uthärda, stå ut med – vi råkar leva tillsammans,

låt oss försöka stå ut med varandra! Det är inte den bästa av tankar,
men för den skull ingen dålig tanke.
I de framväxande amerikanska kolonierna var det näst intill praktiskt
omöjligt att skapa rättänkande enklaver med särskild lagstiftning.
Toleransen måste gälla individen. Grunden för Williams rättighetsideal
var en föreställning som han hämtat från en av antikens filosofskolor,
stoicismen. Stoikerna menade att det hos alla människor, oberoende av
härkomst och kön, finns ett slags värdighet. Den egna värdigheten
förutsätter respekt för andras värdighet, en föreställning om en gemensam inre frihet där alla har rätt att göra sin stämma hörd. Nussbaum
talar i detta sammanhang om jämlikhet, en grundläggande tankens
demokrati: att lyssna på andra, att begrunda vad de har att säga och
sedan uttrycka sin egen uppfattning.
Denna inställning är inte något som de amerikanska kolonisterna väljer
utan, menar Nussbaum, något de tvingas till av sin situation på den
nya kontinenten. Men tvånget blir efterhand hos en del kolonister till
en vana, ett särskilt sätt att tänka som färgar av sig på andra, mer
politiska idéer, vilka kom att bli viktiga när kolonisterna frigjorde sig
från det brittiska imperiet och grundade sin egen republik, USA.
Det är naturligtvis inte någon fullfjädrad demokrati som uppstår med
den amerikanska revolutionen 1776. Slaveriet kvarstod, flera av
revolutionärerna var slavägare. Kvinnorna hade inte samma rättigheter
som männen. Men en gång tänkt krävde tanken att bli förverkligad.
Det är svårt att tala om mänskliga rättigheter och samtidigt utesluta en
stor del av mänskligheten. Det är bland annat om detta en av årets
mest uppmärksammade filmer handlar, Steven Spielbergs ”Lincoln”.
En svårighet när det gäller Nussbaums historiska resonemang är att det
i första hand utgår från en bestämd typ av religion, nämligen den som
växte fram i protestantiska länder. Protestanter av olika färg talar gärna

om tro och trosförhållanden. Och tron framstår som en inre angelägenhet, ett förhållande mellan individen och hennes gud. Men många
religioner, som till exempel judendomen och vissa former av islam,
lägger inte lika stor vikt vid trosfrågor, de är snarast praxisinriktade,
det vill säga seder och bruk spelar en mer betydelsefull roll. För en
protestant kan en sådan form av religiositet framstå som ytlig, men är
det förstås inte. Att närma sig Gud genom kollektiva handlingar är
naturligtvis uttryck för ett lika djupt känt behov som tyst tillbedjan.
Men frågan är om inte den trosform som utvecklats i protestantiska
länder också bestämt vår uppfattning om vad som utgör en religion.
Flertalet vanekristna människor har nog inte så mycket emot muslimer,
under förutsättning att de beter sig på det sätt vi finner naturligt. Men
redan böneutroparen, vanlig även bland koptiska kristna, blir problematisk. Varför skall, frågar sig många, bönen nödvändigtvis ropas ut
på gator och torg, och därtill med hjälp av högtalare. Det är ju, som en
deltagare i någon av tv:s skendebatter uttryckte det, religiös propaganda. Kyrkklockor däremot är inte propaganda för de innehåller inga ord,
bara klang.
Hela denna problematik,
som ju i sista hand handlar om religion och modernitet, ställer en
rad frågor som inte är helt lätta att besvara. Sekularisering brukar beskrivas som en process som, med Nationalencyklopedins
formulering, ”innebär att religionen förlorar i betydelse i ett samhälle”. Men kan det inte i stället vara tvärtom? Är det inte just i
det sekulära samhälle som vuxit fram i väst som religionen trivs
bäst, alltså ett samhälle som likställer alla ideologier och religioner, särskilt om dessa berövats sina ”förmoderna” uttryck?
Religiösa friskolor verkar inte ha mött så många hinder. Allt fler
människor konstruerar i dag egna religioner, hopsatta av sådant
de finner tilltalande i de etablerade.

Faran är naturligtvis, vilket statsvetaren Marie Demker nyligen
påtalat, att sociala och ekonomiska konflikter ges en passande
religiös klädnad och efter hand framstår som frågor om etnicitet
och religion. Religiösa rättigheter kommer då att inskränka det
utrymme som tidigare förbehållits politiken. Då har de religiösa
rättigheter, som en gång inspirerat demokratin snarare blivit ett
hinder för samma demokrati. Är det dit vi nått i dag?
Ronny Ambjörnsson litteratur@dn.se “
“Ronny Ambjörnsson är författare och professor i idéhistoria.”

DN 29 april 2013:
Medborgarskapet.

”Barn som föds i Sverige ska bli svenska
medborgare”
“Ny utredning i dag. Barn som föds i Sverige bör automatiskt bli
svenska medborgare, under vissa förutsättningar. I dag är det
föräldrarnas medborgarskap som avgör och ett barn blir inte
svensk medborgare bara för att det föds i Sverige, skriver Gunnar
Strömmer, särskild utredare i Medborgarskapsutredningen.”
“I dag överlämnar Medborgarskapsutredningen sitt betänkande ”Det
svenska medborgarskapet” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att se över en rad olika medborgarskapsfrågor. Dess överväganden och förslag kan delas in i fyra övergripande områden:
* det svenska medborgarskapets betydelse
* medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare
* ökade möjligheter till svenskt medborgarskap för barn och unga
* möjlighet till svenskt medborgarskap efter kortare tid för den som
behärskar det svenska språket (språkbonus).
Därutöver har utredningen behandlat en rad andra frågor.
Medborgarskapets betydelse. Reglerna om hur en person blir och
upphör att vara svensk medborgare finns i 2001 års lag om svenskt
medborgarskap (medborgarskapslagen). Utredningen föreslår att denna
lag ska inledas med en portalparagraf om medborgarskapets betydelse.
På så vis blir medborgarskapets innebörd tydligare och mer tillgänglig.

Paragrafen bör också vara en utgångspunkt för det budskap som ska
förmedlas vid ceremonier som välkomnar nya medborgare.
Utredningen föreslår att den i huvudsak ska ha följande innehåll:
Det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet
mellan medborgaren och staten. Medborgarskapet innebär friheter,
rättigheter och skyldigheter. Det är en grund för folkstyrelsen och står
för samhörighet med Sverige.
Rättigheter och skyldigheter får man i dag till stor del redan genom att
bo i Sverige.Men de rättigheter som fortfarande är förbehållna svenska
medborgare har stor betydelse. Ett viktigt exempel är att bara svenska
medborgare har rösträtt och är valbara till riksdagen.
Ett annat exempel är att vissa offentliga anställningar och uppdrag,
som domare och polis, förutsätter svenskt medborgarskap. Dessutom
har endast svenska medborgare en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.
Det är varken aktuellt eller önskvärt att öka skillnaderna i rättsligt
hänseende mellan medborgare och andra. Det har heller inte ingått i
utredningens uppdrag. Men om staten vill värna medborgarskapets
betydelse och attraktivitet bör den heller inte ytterligare minska skillnaden mellan medborgare och andra när det gäller rättigheter och
skyldigheter.
Det svenska medborgarskapet står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapslagen utgår i huvudsak från att den som har tillräcklig
sam-hörighet med Sverige bör vara, eller åtminstone ha möjlighet att
bli, svensk medborgare. Samhörighet handlar här om objektivt konstaterbara faktorer, som att en person ska ha bott i Sverige en längre tid
för att bli medborgare och att ett barn i regel automatiskt får svenskt
medborgarskap om en förälder till barnet är svensk medborgare.
Flera av utredningens förslag innebär att tanken om samhörighet får ett
ännu tydligare genomslag i medborgarskapslagen.

Medborgarskapsceremonier. I dag anordnar ungefär hälften av landets kommuner ceremonier för att välkomna nya svenska medborgare,
ofta på nationaldagen. Det är naturligt att bygga vidare på det.
Utredningen föreslår att alla kommuner årligen ska anordna sådana
medborgarskapsceremonier. Nya svenska medborgare som bor i kommunen och som förvärvat medborgarskapet efter födelsen, ska bjudas
in. Ceremonierna bör förmedla det budskap om medborgarskapets betydelse som framgår av den föreslagna portalparagrafen i medborgarskapslagen.
Utredningen föreslår också att länsstyrelserna får i uppdrag att ta fram
informationsmaterial om ceremonierna och följa upp genomförandet
av dessa. Vidare föreslås att länsstyrelserna och Migrationsverket får i
uppdrag att utforma ett gemensamt högtidligt bevis för det svenska
medborgarskapet som alla som blir medborgare efter födelsen ska få.
Medborgarskap för barn. I dag är det föräldrarnas medborgarskap
som avgör om ett barn blir svensk medborgare vid födelsen. Ett barn
blir inte svensk medborgare bara för att barnet föds i Sverige.
Men om man utgår från tanken om samhörighet är det önskvärt att alla
barn som föds i Sverige, och som kan förväntas växa upp i landet,
också blir medborgare här.
Utredningen föreslår därför att barn som föds i Sverige under vissa
förutsättningar ska förvärva svenskt medborgarskap automatiskt vid
födelsen, även om deras föräldrar inte är svenska medborgare. Detta
ska gälla om en förälder till barnet dels är folkbokförd här i landet
sedan fem år, dels har permanent uppehållstillstånd. Föräldrar kan
ansöka om befrielse från svenskt medborgarskap för barnet, om de vill
att barnet ska växa upp med ett annat medborgarskap.
Språkbonus. Det svenska medborgarskapet och det svenska språket
har det gemensamt att båda förenar människor i Sverige oavsett

bakgrund. Kunskaper i svenska har stor betydelse för integrationen
och möjligheterna för en person att i praktiken använda sig av de
rättigheter som medborgarskapet medför, till exempel rösträtten i
riksdagsval. Sådana kunskaper talar också för att en person har samhörighet med Sverige.
I dag krävs som huvudregel fem års hemvist i Sverige för medborgarskap. För statslösa och flyktingar gäller fyra år och för nordiska medborgare två år. Dessa hemvisttider är i sig ändamålsenliga och bör
behållas.
Däremot föreslår utredningen att en person som har en viss nivå av
kunskaper i det svenska språket ska kunna bli svensk medborgare ett
år tidigare än i dag. En sådan språkbonus kan uppmuntra den som vill
bli medborgare att lära sig svenska så snabbt som möjligt. Förslaget
omfattar inte nordiska medborgare som redan kan förvärva svenskt
medborgarskap efter kort tid.
Kunskaperna i svenska ska kunna visas på olika sätt, till exempel
genom godkänt betyg i högsta nivån inom utbildning i svenska för
invandrare, sfi.
Detta är några av de förslag som Medborgarskapsutredningen lägger
fram i dag. Medborgarskapet förenar människor. Det är blint för
människors bakgrund. Det rymmer därför möjligheter att bidra till
sammanhållningen i ett samhälle som präglas av mångfald.
Gunnar Strömmer, jurist och särskild utredare “

DN 3 april 2013:
Ensamkommande barn.

“Fler kan hjälpas åt”
“Regeringen och Miljöpartiet har kommit överens om att Migrationsverket ska kunna placera ut ensamkommande barn i kommuner efter
behov. Inte som i dag, då systemet bygger på frivilliga avtal. Förslaget
aktualiserar den ständiga spänningen mellan kommunalt självstyre och
behovet av att staten kan driva igenom demokratiskt beslutad politik.
Bakgrunden är en snabb ökning av antalet ensamkommande barn och
ungdomar. Runt 4 000 förväntas söka asyl i år, mot några hundra för
tio år sedan. Utbyggnaden av antalet platser har inte hängt med. En del
kommuner har generösa avtal med Migrationsverket, andra är snålare
och en mindre grupp kommuner anser sig inte kunna ta emot ett enda
barn.
Det finns skäl att vara försiktig med att tvinga kommuner att ta emot
asylsökande och nyanlända invandrare – alltså utöver dem som bosätter sig där på eget bevåg. En lyckad etablering och integration förutsätter, eller underlättas i alla fall av, att kommunen vill att den ska
lyckas. Ett motsträvigt kommunhus kan motverka syftet och placeringen kan bli ett slags förvaring av människor som inte integreras
utan flyttar vidare efter några år.
Fast samtidigt borde vi kanske förvänta oss och kräva en större professionalitet av politiker och kommunanställda. De innehar inte sina
positioner för att implementera sina magkänslor.
Det har också varnats för att kommuner som tvingas ta emot nyanlända blir otrevliga miljöer för dem som hänvisas dit. De kan omöjligt
känna sig välkomna under sådana förutsättningar.

Så kan det vara. Men överallt finns både välkomnande och mindre
välkomnande attityder. I kommuner med stort mottagande kan människor ändå mötas av rasism och oginhet. Och vi ska väl inte utgå från
att socialsekreterare, lärare, arbetsförmedlare eller vanliga invånare i
kommuner med litet eller inget mottagande är fientligt inställda till
invandrare? Man ska heller inte underskatta vanans makt eller osäkerheten inför det som är nytt och oprövat.
Det är ändå rätt att inte förhastat riva upp ordningen som bygger på
frivillig samverkan mellan stat och kommuner. Men i fallet med
ensamkommande barn och ungdomar bör det nog göras ett undantag.
Ensamma utan anhöriga i ett helt nytt land är extra sårbara. Om de
fastnar i transitboenden hamnar de i ett slags permanent övergångsläge
där sådant som skolgång och kontakt med socialtjänst försvåras.
Som migrationsminister Tobias Billström påpekar har alla kommuner
i dag en socialtjänst. Därmed faller argumentet att kommunerna skulle
behöva bygga upp en särskild beredskap för att vara redo om Migrationsverket ringer, menar ministern. Han har delvis rätt, men samtidigt
kräver ändå inrättandet eller upphandlingen av lämpliga boenden en
del framförhållning. Inte alla ungdomar kan placeras i familjehem. Här
måste Migrationsverket visa fingertoppskänsla och flexibilitet i
samarbetet med kommunerna.
Det här behöver inte bli någon stor sak. Utslaget på samtliga kommuner handlar det i år om knappt 14 ensamkommande barn per kommun
– fler i några, färre i andra. Ungdomarna åtföljs av statliga pengar. I
många fall handlar det nog mest om att komma till skott. Och några
kommuner kanske behöver lite extra hjälp och råd av Migrationsverket
kring hur de bäst ska ordna boenden.
DN 3/5 2013”

DN 3 april 2013: Ny lag klar.

“Kommuner ska tvingas ta emot ensamma
flyktingbarn”
“Många kommuner är kritiska till att de ska kunna tvingas ta
emot ensamkommande barn. Migrationsverket lovar dock att gå
försiktigt fram.”
Omkring 4 000 ensamkommande barn per år beräknas söka asyl i
Sverige den närmaste tiden. Många av dem kan få vänta länge i transitboenden innan de tas emot av en kommun. Orsaken är att det fattas 1
300 platser.
Enligt en lagrådsremiss från regeringen ska Migrationsverket kunna
tvinga kommuner att ta emot ensamkommande barn.
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) avvisar förslaget helt och
vill att problemet löses på frivillig väg. Enligt avdelningschef PerArne Andersson uppger många kommuner att de inte har rätt kompetens eller rätt förutsättningar.
Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson lovar gå försiktigt fram efter att lagen träder i kraft den 1 januari 2014. – Vi ska
försöka undvika att det uppstår konfrontationer. Men i yttersta fall kan
det bli att lagen måste tillämpas, säger han.
Enligt Danielsson är det för tidigt att säga om lagen löser problemet
med platsbrist. Exakt hur det ska gå till när barn anvisas till en kommun regleras inte i förslaget. Där finns heller inga förslag på sanktioner mot kommuner som struntar i anvisningar. Tanken är dock att det
ska bli en jämnare fördelning av de ensamkommande barnen i
kommunerna.
Migrationsminister Tobias Billström (M) uppger att fyra kommuner i
dag gör ”huvuddelen av jobbet”: Solna, Sigtuna, Mölndal och Malmö.
Enligt Billström håller inte argument om att kommuner inte har råd att
ta emot barn, eftersom de får full ersättning av staten. TT”

DN 29 april 2013:
Polen våren 1968. Aleksander Perski om ett kväst studentuppror och
de sista judarnas exil.

“Polenrevoltens antisemitiska vändning”
“Våren 1968 fick ”den judiska frågan” sin slutliga lösning i Polen.
Det studentuppror som då brutalt slogs ned gjorde det omöjligt
för de polska judarna att vara kvar. Men antisemiterna stannade,
skriver Aleksander Perski.”
“I Polen, sedan kriget ockuperat av Sovjetunionen och dess bundsförvanter i Kommunistpartiet, rådde vid början av 1968 en grå, tröstlös
vardag med politiskt förtryck, utan hopp om att livet kunde bli bättre,
vare sig ekonomiskt eller politiskt. Censuren släppte fram bara de
böcker och skrifter som godkändes av Partiet. I skolan fick elever lära
sig den officiella versionen av landets historia som Partiet förkunnade.
Endast hårt beskurna nyheter från utlandet förmedlades av press och
radio, medan de utländska radiosändningarna, som Sveriges utlandsprogram, dränktes i störande brus från kraftfulla radiosändare, något
som beskrivs i Anne Appelbaums nyutkomna ”Iron curtain”. För en
yngre generation kan det vara svårt att föreställa sig hur man lever
under en diktatur, men i mycket kan den skräck som Astrid Lindgrens
monster Katla sprider i boken ”Bröderna Lejonhjärta” avspegla livet
under Stalin och hans följeslagare i efterkrigets Östeuropa.
Under våren -68 bröt i Europa en våg av studentdemonstrationer ut.
De hade egentligen börjat året före, med Pragvåren och protesterna
mot Vietnamkriget, och ledde vidare till majupproret i Paris och studentprotesterna i Stockholm i slutet av maj. Den första efterkrigsgenerationen började studera just då och kastade sig in i den tidens stora
politiska frågor med frenesi och engagemang och sökte skapa alternativ till den rådande ordningen.

I Polen inleddes studentoroligheterna i januari. Upproret började med
en teaterföreställning tänkt som en hyllning till 50-årsjubileet av den
ryska revolutionen. Pjäsen ”Dziady” (”Förfädernas afton”), av den
romantiska nationalpoeten Adam Mickiewicz, skildrar olika förhållningssätt som polackerna hade till den ryska tsarens ockupation av
Polen under 1800-talet. Vissa sitter inspärrade, andra samarbetar med
ockupanten medan en del, som pjäsens huvudperson Konrad, protesterar. Föreställningen väckte starka publikreaktioner, vilket ogillades på
högre ort och Partiet beslutade att lägga ned pjäsen.
Till den sista föreställningen, i januari -68, lyckades flera hundra studenter ta sig in i den redan överfyllda Nationalteatern och där genomföra en politisk demonstration mot nedläggningen av pjäsen, mot censur och för demokratisk frihet. Ledda av några studenter från Teaterhögskolan tågade de sedan genom Warszawas folktomma gator. Två
unga studenter, Jan Litynski och Josef Dajczgewand, hoppade över
staketet och la blommor vid Mickiewicz-monumentet. Det regnade
och de enda vittnena till den första demonstrationen i Polen på tio år
var duvorna på det stora torget bakom Nationalscenen. Samt ett stort
polispådrag, som med batonger gav sig på demonstranterna. Ett trettiotal arresterades och bötfälldes.
Två av de politiskt aktiva studenterna, Adam Michnik och Henryk
Szlajfer, träffade dagen därpå utrikeskorrespondenten från Le Monde
och berättade om demonstrationen. På så sätt blev den en världsnyhet.
Skulle Pragvåren sprida sig till andra delar av Östeuropa? Artikeln i Le
Monde ledde i sin tur till en rask reaktion från Partiet. Rektorn vid
Warszawas universitet beordrades omedelbart ge tredjeårsstudenterna
Michnik och Szlajfer sparken. Beslutet väckte vrede bland oss, deras
vänner och kolleger, och en proteströrelse började snabbt växa. Men
protesterna möttes med tystnad, så vi bestämde oss för att genomföra
ett protestmöte på universitetet den 8 mars. Hur många skulle dyka

upp? Vi hade ingen erfarenhet av protestmöten från det gångna
decenniet.
Denna dag kom flera tusen studenter som fick höra uppläsningen av en
protestdeklaration. När mötet skulle avslutas öppnades plötsligt campusgrindarna och åtta bussar körde långsamt in och blockerade utgången. Ut kom en stor grupp av lika klädda män som med batonger
gav sig på de samlade studenterna. Särskilt brutalt blev kvinnorna
slagna, många med blommor i handen som de hade fått på kvinnodagen. Jagade av poliserna spred sig studenterna i panik på gatorna kring
universitetet. Ett demonstrationståg försökte ta sig mot Partihögkvarteret en kilometer bort, men blev också brutalt skingrat av polisen.
Vi var oerhört upprörda. Dels hade vår generation aldrig tidigare upplevt en sådan skoningslös brutalitet. Dels var vi chockerade av pressens alltigenom falska anklagelser om att studenterna skulle ha provocerat oroligheterna och slagit ner poliserna. ”Pressen ljuger” blev huvudparollen när studenterna samlades igen på universitetet dagen efter.
På alla fakulteter bildades studentkommittéer. Tillsammans med två
andra studenter valdes jag att samordna fakultetskommittéernas arbete
på universitetet i Warszawa. Nu handlade det inte längre om avstängningen av Adam Michnik eller en nedläggning av en teaterföreställning, utan om maktapparatens brutala och drastiska sätt att inskränka
den akademiska friheten. Folk mognade snabbt. Man blev plötsligt
alltmer medveten om konflikten mellan det man ville göra i livet, i sina
studier och senare i sin professionella verksamhet, och det man faktiskt fick lov till eller skulle tillåtas att göra.
Polisens ingripanden stod inte i någon som helst proportion till det
inträffade. Om någon hade velat stoppa studenternas protester hade det
nog räckt med att anhålla några av de mest aktiva. Det hade inte varit
nödvändigt att krossa folks revben eller att iscensätta det absurda propagandaspektakel som följde på marsdemonstrationerna.

Makthavarnas drastiska agerande påverkade en stor grupp människor. I
kommittéerna diskuterades det i timmar. Vi planerade hur makthavarna
skulle bemötas, formulerade arbetsuppgifter. Under loppet av de följande två veckorna uträttades storverk. Från en relativt enkel resolution till den första demonstrationen formulerades den slutgiltiga, Studentrörelsens deklaration, som faktiskt utgjorde ett politiskt moget
program.
Universitetets studentkommitté upprättade kontakt med andra högskolor som hade satt sig i rörelse, och även med arbetare. Några åkte i väg
utanför Warszawa, andra besökte fabriker. Senare, när makthavarna
bemötte våra krav med ett hav av lögner och tillmälen i pressen uppstod frågan hur vi skulle sätta kraft bakom orden – ockupationsstrejk
eller gatudemonstration? Jag var klar över att en gatudemonstration
skulle vara mera verkningsfull, den skulle nå flera grupper och den
skulle bli svår att ignorera. Å andra sidan hade jag i färskt minne alla
slagna och misshandlade människor och visste nu att vi skulle få betala
ett högt pris.
Rörelsen spred sig snabbt till alla högskolor i Warszawa, och även till
andra polska städer. Flera hundra tusen studenter fortsatte med protesterna, anordnade ockupationsstrejker, demonstrationer, skrev programförklaringar.
Diskussionerna pågick, men jag var inte närvarande när beslutet fattades. Under elva dygn övernattade jag hos olika bekanta för att plötsligt
– om det var för att jag hade lugnat ner mig eller om jag helt enkelt
behövde rena kläder för ockupationsstrejken – gå hem till mig. Där
väntade några herrar som tog mig med till milisstationen och sedan
den ökända arresten vid Rakowieckagatan.
Där rådde strikt isolering och under lång tid hade jag ingen aning om
vad som utspelade sig utanför. Det var bara utifrån förhören eller snarare sättet på vilket de fördes som jag kunde sluta mig till att

studentupproret hade slagits ner. Senare fick jag veta att över 2 500
personer hade arresterats, många tvångsinkallats i lumpen, flera
fakulteter upplösts helt och studenterna tvangs på nytt söka plats där.
Själv satt jag inne i sex månader, blev utkastad från universitetet och
utestängd från alla högskolestudier.
Parallellt med repressionen mot studenterna pågick i medierna och på
många arbetsplatser en häxjakt på judar (kallade sionister). Makthavarna kunde inte säga att hundratusentals protesterande studenter hade
tänkt fel – det var lättare att hävda att deras protester hade inspirerats
och provocerats av en sionistisk konspiration, där jag och mina vänner
ansågs ingå. Jakten på judarna användes som ett medel i en intern
maktkamp inom partiet, och för att ge en yngre generation av partibyråkrater mer makt och större karriärmöjligheter.
Föreställ er att man, 20 år efter andra världskriget och Förintelsen
som skedde på Polens mark, får bevittna arrangerade massmöten där
judarna återigen anklagas för allt som är fel i Polen, avskedas från sina
arbeten och fördöms som landsförrädare. Min mamma fick ett lindrigt
straff, hon fick vara kvar på sitt arbete, men måste sitta gömd bakom
bokhyllorna under den tid jag satt i fängelse. Man hotade med att kasta
ut henne ur lägenheten. De enda som protesterade var studenterna.
Annars var det kompakt tystnad kring den antijudiska propagandan.
I mitt fall fortsatte polisutredningen under ett år. Sedan avslutades den
genom amnesti i samband med firandet av något jubileum för Folkrepubliken Polen. Men eftersom det inte fanns någon framtid för mig i
Polen som polsk jude, lämnade vi landet i slutet av 1969, tillsammans
med 20 000 andra, bland dem 1 000 studenter. Någon annan fick min
mammas jobb, vår lägenhet och min plats på psykologutbildningen.
Så blev 1968 en ”slutlösning” på den judiska frågan i Polen – det som
Nazityskland inte ”lyckades” med, hade den polska kommunistiska

regeringen genomfört till punkt och pricka. Av de 3,5 miljoner judar
som levde i Polen före andra världskriget, överlevde cirka 300 000
Förintelsen – en del gömda, en del i Sovjetunionen. En våldsam reaktion mot återvändande polska judar strax efter kriget (något som
dokumenteras i John Gross upprörande bok ”Fear”, som väckte stor
uppståndelse i Polen) fick majoriteten att resa till Israel. Av de återstående polska judarna emigrerade en del 1956, under en kort frihetsperiod som följde på Stalins död 1953. De återstående 21 000, de mest
assimilerade, fick sin läxa i mars 1968. I dag återstår en judisk befolkning på ett tusental. I Krakow med sju restaurerade synagogor och en
judisk befolkning på 70 000 personer innan kriget, finns i dag knappt
100 församlingsmedlemmar.
De metoder som tillämpades för att snabbt tvinga ut den sista gruppen
av judar ur landet tycks kopierade direkt från den procedur som Adolf
Eichmann prövade efter Anschluss 1938, då 200 000 judar tvingades
lämna Österrike: Berövandet av vårt medborgarskap. Resedokumentet
för statslösa utan rätt att återvända. De förnedrande byråkratiska rutinerna som krävde exakta listor på allt lösöre man skulle ta med sig. De
tillåtna fem dollarna per familj.
Så i dag är Polen ”judefritt”, men enligt det skämt som cirkulerar i
Warszawa kan den högst aktuella antisemitismen i Polen i dag förklaras ändå, trots att judarna för länge sedan har lämnat landet. Jo, antisemiterna emigrerade inte!
För många av oss som deltog var Marshändelserna en period i vårt liv
då det kändes speciellt angeläget att leva och verka tillsammans. Efter
ett intensivt liv präglat av vänskap, politisk och social verksamhet
hamnade vi vid utresan från Polen i ett vakuum. På stationen vinkade
vännerna av oss, liksom bekanta och alla andra som betytt något innan
vi klev på det famösa Wientåget på väg mot tomrummet.

Man skulle kunna få uppfattningen att 1968 var nederlagets år. Men
historien har också sin positiva fortsättning. Jan Litynski, en av de två
studenter som lade blommor vid Mickiewiczmonumentet, blev så
småningom redaktör för den illegala tidskriften Arbetaren. Denna tidskrift kom att utgöra en viktig del i utbildningen av arbetaraktivister
som Lech Walesa och Anna Walentynowicz – framtida ledare i fackföreningen Solidaritet. Denna massiva arbetarorganisation blev själva
navet i den rörelse som störtade de kommunistiska diktaturerna i Östeuropa 20 år senare.
Och jag, mina vänner och min mamma fick tillsammans med 3 500
andra marsemigranter ett nytt och innehållsrikt liv i Sverige. När vi nu
är mitt uppe i en diskussion om vårt förhållande till invandrare i Sverige kan det vara bra att vi påminner oss om att bakom varje invandrare,
legal eller illegal, finns en personlig historia som kan öka vår förståelse för att demokrati inte är givet, och måste återskapas varje dag.
*PS. Nyligen fick jag ett telefonsamtal från sekreteraren till polska
presidenten Bronislaw Komorowski, som meddelade att jag hade fått
en av Polens högsta ordnar, Polonia Restituta, för mina insatser för 45
år sedan. Och det var samma Jan Litynski, nu i egenskap av presidentens rådgivare, som påtagligt rörd överlämnade orden vid ceremonin i
Presidentpalatset. Den kan jag lägga till en låda med de medaljer som
min pappa fick när han som ung polsk jude deltog i kampen för att
befria Polen från den tyska ockupationen under andra världskriget.
Aleksander Perski Stressforskare vid Stressforskninginstitutet,
Stockholms universitet “
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DN 4 maj 2013
Säkerhetspolitik.

”Ryssland utgör inte något militärt hot mot
Sverige”
“Skräckvisioner utan grund. Ryssland är på väg in i en djup inre
kris och president Putins framtoning som en stark ledare har rämnat. Det är hög tid att skrinlägga allt tal om att Ryssland är i färd
med en massiv militär upprustning, skriver Rysslandskännaren
Stefan Hedlund. “
“De ryska ”flygangreppen” har rört om rejält i den svenska försvarsdebatten. Försvarsmakten får årligen drygt 40 miljarder i anslag av svenska skattebetalare. Många undrar nu över det rimliga i att dessa medel
endast tycks räcka till att försvara landet under en vecka, mot ett begränsat anfall, och, synbarligen, endast under kontorstid.
Naturligt nog har debatten om svenskt medlemskap i Nato åter blossat
upp. Det är en viktig debatt som rör de långsiktiga praktiska och moraliska grunderna för våra relationer till övriga medlemmar i försvarsalliansen. Av just detta skäl är det angeläget att den kan föras utan hänvisning till kortsiktiga skräckvisioner om vårt östra grannland.
Den 7 maj har det gått ett år sedan Vladimir Putin vände åter till
Kreml. Samtidigt som svenska bedömare framhärdar i att måla upp
bilder av Ryssland som ett växande militärt hot, blir det allt tydligare
att verkligheten är en annan, nämligen att landet är på väg in i en djup
inre kris, politisk såväl som ekonomisk.
Under sina första två mandatperioder, från 2000 till 2008, kunde Putin
surfa på en ekonomisk framgångsvåg som drevs av en kraftig devalvering av den ryska rubeln och av en extremt kraftig uppgång i oljepriset.

Den ryska ekonomin noterade en genomsnittlig årlig tillväxt på runt
sju procent. Skulder betalades av och befolkningen fick betydande
ökningar i sina reala inkomster. Presidenten kunde framstå som en
stark ledare.
I dag är den ryska ekonomin på väg in i recession, och Putin är inte
längre förmögen till effektivt ledarskap. Hans tidigare framtoning som
stark ledare har rämnat. Han framstår alltmer som trött och visionslös.
Han har allt svårare att kontrollera sin ilska över en växande brist på
respekt, och det kommer allt fler tecken på att han helt enkelt är ur takt
med tiden, att han inte inser vidden av de problem Ryssland står inför.
I ett land där det politiska systemet är uppbyggt för ledarskap av en
stark man är detta oroväckande.
Missnöjet breder samtidigt ut sig. Enligt en färsk opinionsundersökning från det ansedda Levadainstitutet vill endast 22 procent av de
tillfrågade att Putin skall väljas om 2018, medan hela 55 procent skulle
föredra någon annan. Rysslands regering hamnar också under allt
hårdare press. Samtidigt som presidenten tar till brösttoner för att man
inte uppfyller de rundhänta löften han ställde ut under sin valkampanj,
möttes premiärminister Dmitrij Medvedevs tal till Duman i mitten av
april av hot om misstroendeförklaring.
Regimens dilemma är att man inte längre kan möta ett växande politiskt missnöje med ständigt ökande budgetutgifter. Ekonomiska åtstramningar kommer att bli nödvändiga, kanske även brutala sådana.
Under förra året pekade ekonomiska prognoser på att den ryska ekonomin under 2013 skulle växa med 3,6 procent, vilket fortfarande vore
respektabelt. Men tillväxten bromsade kraftigt under sista kvartalet
2012, och under första kvartalet 2013 noterades endast 1,1 procent.
Enligt biträdande ekonomiminister Klepatj kan utfallet för året som
helhet falla till 1,7 procent. Och den senaste tidens breda nedgång i
råvarupriser antyder att det kan bli än sämre.

Under perioden från den 8 februari till den 17 april sjönk det ryska
oljepriset (”Urals crude”) med drygt 20 dollar, från 116,7 till 95,3
dollar per fat. Det har sedan stigit något, men då den federala budgeten
för 2013 beräknas gå jämnt upp med ett oljepris på 120 dollar finns det
anledning att tro att den redan går back.
Om oljepriset stabiliseras på en nivå under 100 dollar per fat, kommer
både budgetbalans och tillväxttakt att drabbas mycket hårt. Ett fall
med endast 10 dollar beräknas leda till 20 miljarder dollar i minskade
budgetintäkter, och till minskad ekonomisk tillväxt med 1 procentenhet. I dessa negativa ekonomiska utsikter finns allvarliga hot mot det
ryska samhällssystemets stabilitet.
Nödvändiga åtstramningar riskerar att leda till en våg av protester i
Rysslands regioner och mindre städer. Det är i dessa områden Putin
hittills har haft ett förhållandevis starkt stöd, baserat på att han kunnat
leverera materiell trygghet. När arbetare i det ryska ”rostbältet”, i gruvor och industrier utan framtidsutsikter, upptäcker att detta inte längre
gäller kan det bli våldsamma reaktioner.
Det kommer då inte att vara tal om 100 000 välklädda medlemmar ur
medelklassen som med lugn och värdighet kräver hederliga val och
slut på korruption. Det kan snarare bli tal om miljoner uppretade arbetare som kräver jobb, social service och anständiga löner, och som inte
upplever att de har mycket att förlora. Då dessa krav inte kommer att
kunna tillmötesgås, finns det betydande risker för ett omfattande våld.
Den senaste tidens allt hårdare kampanj mot korruption inom
makteliten har också bidragit till att försvaga Putins auktoritet. Syftet
har varit att demonstrera att ingen skall kunna känna sig säker, att vem
som helst när som helst skall kunna anklagas och även arresteras. Om
landet därtill kastas in i en djup ekonomisk kris, kan ett växande

missnöje även inom makteliten bidra till ytterligare politisk instabilitet.
En sammanfattande slutsats måste bli att det nu är hög tid att skrinlägga allt tal om att Ryssland är i färd med en massiv militär upprustning, och snart nog kan komma att utgöra ett militärt hot mot Sverige.
Dessa tankar har blivit föremål för rättmätig kritik och bitande satir i
ryska medier.
En allt mer pressad rysk regim kan förvisso komma att bli till problem
på en rad olika vis. Trycket mot medlemmar i icke-statliga organisationer med utländsk finansiering kommer att öka. Yttrande- och mötesfrihet kommer att inskränkas. Affärsintressen kommer att möta ett allt
kyligare investeringsklimat, och utrymmet för konstruktiva utrikes
relationer kommer att krympa. Allt detta måste även svensk utrikes
politik vara inställd på att hantera.
Men att ett stort antal ryska medborgare med vapen i hand skulle vara
på väg att landsättas på Järvafältet eller att landstiga i Vaxholm kan vi
nog avskriva som föga verklighetsförankrat. Sveriges långa tradition
av att parasitera på Nato måste kunna diskuteras utan dylika inslag.
Stefan Hedlund, professor, research director, Uppsalacenter for
russian studies “

DN 13 april 2013:

“Tiden rinner ifrån Europa”
“Utan reformer är både eurons och EU:s existens hotad. För att
allt ska förbli detsamma krävs att nästan allt förändras. “
“Det var väl ingen som trodde att alltsammans redan var över?
Efter en exotisk utflykt till Cypern har det blivit dags för allvar igen:
den europeiska krisen är tillbaka på dagordningen i de stora länderna i
Sydeuropa. Fast ”tillbaka” är knappast det rätta ordet eftersom frånvaron bara var skenbar, en hägring framkallad av europeiskt önsketänkande.
Låt oss ännu en gång påminna oss om vad krisen egentligen handlar
om. Om att dra åt svångremmen? Eller om att dra på sig spenderbyxorna? Om att spara eller slösa, om åtstramning eller sedelpress? Dock är
sådana konstruerade motsättningar grova förenklingar samtidigt som
de suggererar att det skulle röra sig om två varandra uteslutande alternativ. Men funnes alltid ett alternativ till spargrisen skulle ingen enda
människa någonsin spara. Dessutom har en diskussion om sådana motsättningar mycket litet med själva grundproblemet att göra.
Ty det är ett helt annat: vad vi till vardags brukar kalla ”globaliseringen”. Europas kris handlar om hur vi ska kunna komma till rätta
med den.
Tillsammans med kommunismens fall har just globaliseringen mer än
något annat förändrat Europa efter 1945. Och mer förändring står på
tur. I dag är fortfarande tre av världens sju största ekonomier europeiska. Men 2030 kommer enbart Tyskland att finnas kvar på listan och
tjugo år senare ingen enda europeisk stat. Då, år 2050, kommer ett
ålderstiget Europa inte att ha mer än 7 procent av världens befolkning.
Redan i dag står världen utanför Europa för 80 procent av den ekonomiska tillväxten. Det sker i länder som Indien, Kina, Indonesien,
Brasilien eller Malaysia, länder som med hjälp av ohämmad

kapitalism – och inte av de politiska revolutioner understödda av europeisk solidaritet som den politiska vänstern förespråkade – raskt håller
på att ta sig ur sin traditionella fattigdom, som ”stjäl” marknadsandelar
från Europa, konkurrerar ut våra fabriker och gör anspråk på en allt
större del av ändliga resurser som olja och andra naturtillgångar. Detta
är både legitimt och skapar fakta alla borde glädja sig åt. Världsbanken
har räknat fram att världens medelklass år 2030 kommer att ha vuxit
med ytterligare två miljarder människor, huvudsakligen bosatta i
Asien.
Alla utsagor om framtiden bör tas med en rejäl nypa salt. Men det kan
inte råda någon tvekan om att de små europeiska staterna (och alla är
små i ett globalt perspektiv) bara genom samarbete och radikala förändringar av sina samhällen och ekonomier kommer att ha en chans att
försvara sina ställningar, inte minst vad gäller välfärdsstat och levnadsstandard. Den nuvarande krisen i Europa kräver just detta: att spara
och samtidigt i grunden reformera, att förändra nära nog allting för att
det någorlunda ska kunna förbli som allting var förr.
Men klarar Europa av en sådan omställning? Ännu uppträder européerna som om globaliseringen pågick någon annanstans och inte berörde oss, ungefär som när vi västeuropéer trodde att kommunismens
fall var något som utspelade sig i Östeuropa utan konsekvenser också
för våra liv. Undantaget är tyskarna. Under Gerhard Schröder genomfördes det sparprogram och reformarbete som kostade honom hans
politiska karriär, men kvalificerade Tyskland för globaliseringens
högsta division.
Tio år senare står resten av Europa, inte minst Sydeuropa, inför samma
uppgift. Vill man – kan man – kvalificera sig? Om inte, är både eurons
och EU:s existens hotad; politisk fragmentisering, renationalisering
och lokala mjuk- och devalveringsvalutor lär då komma tillbaka.
Ett stort sydeuropeiskt land som Italien är fortfarande utan regering.
Parlamentsvalet i mars har mycket klart och tydligt demonstrerat att
italienarna vill leva som hittills, det vill säga över sina tillgångar. De
som förstår att det inte går – och vill ta konsekvenserna av vad de

förstått – är skrämmande få. Egentligen bara den lilla skara på 8 procent av väljarna som röstade på ekonomiprofessorn Mario Monti; hans
expertregering hade med Europas stöd ändå börjat att försiktigt ta itu
med grundläggande reformer. Till dem sade en förkrossande majoritet
italienare nej.
Frågan måste därför ställas om Italien överhuvud taget låter sig reformeras. Om inte olikartade, korporativistiskt organiserade samhällsintressen där ideligen blockerar varandra – och om därför inte ett fenomen som Beppe Grillo har mer med förtvivlan och vanmakt än med
cynisk populism att göra.
Den revolutionära och anarkistiska traditionen har i det latinska Europa säkert spelat en viktigare roll än den reformistiska. Ett land som
Frankrike är med rätta stolt över sitt revolutionära förflutna, men verkar ha betydligt svårare med reformer. Landet förlorar stadigt konkurrenskraft och håller nära nog på att försvinna från världsmarknaden. Samtidigt är alla ense om vad som är den värsta europeiska mardrömmen: att just Frankrike sällar sig till Italien, Spanien, Grekland
och de andra.
Under tiden växer vreden mot Tyskland. Berlin skulle sträva efter att
påtvinga alla andra sin modell, att åter härska över hela Europa. Men
att rita Hitlermustascher på Angela Merkel är inte bara en absurd anakronism utan också en provinsiell missuppfattning av orsak och verkan. Eller det är som att skjuta på pianisten när man inte gillar musiken. Pianisten är kanske tysk och pianot en europeisk uppfinning, men
de melodier som spelas på det kommer numera från en helt annan del
av världen.
Richard Swartz richard.swartz@chello.at “

DN 21 april 2013:
Ekonomi. Euroobligationer kan rädda EU.

“Så ska Europa vakna upp ur
mardrömmen”
“Ansvaret för att eurokrisen nu hotar hela idén om Europa faller
till stor del på Tyskland – åtstramningarna fungerar inte. Om
någon ska överge euron är det Tyskland, inte Italien. Det skriver
finansmannen George Soros.”
“Eurokrisen är långtifrån över. Den har redan förorsakat enorma finansiella och politiska skador och fått vittgående konsekvenser för mängder av människor. Den har också förvandlat den europeiska unionen
till något radikalt annorlunda än vad som ursprungligen avsågs – en
frivillig sammanslutning av jämbördiga stater har blivit en relation
mellan fordringsägare och gäldenärer som det inte finns någon enkel
väg ur.
Långivarna riskerar att förlora stora summor om en medlemsstat skulle
lämna unionen, ändå påtvingar de låntagarna en politik som förvärrar
depressionen, förstorar skulden och vidmakthåller deras underordnade
ställning. Följden är att eurokrisen nu hotar att förgöra hela unionen,
vilket vore en tragedi av historiska dimensioner. Det kan förhindras,
men bara om Tyskland axlar sitt ledarskap.
Hur hamnade Europa i den här soppan, och hur skulle en lösning kunna se ut? Svaret på den första frågan är extremt komplicerat eftersom
krisens orsaker är extremt komplicerade. Saken har både en politisk
och finansiell dimension med minst tre ingående komponenter: en
statsskuldskris, en bankkris och skillnader i konkurrenskraft. Alltihop
är rena mardrömmen.

I gengäld är svaret på den andra frågan extremt enkelt.
Grundfelet med euron var att medlemsländerna genom att skapa en
centralbank skuldsattes i en valuta de inte kunde kontrollera, vilket
gjorde nationella konkurser till en möjlighet. De så kallat perifera
länderna kom att likna stater i tredje världen som dragit på sig skulder
i utländsk valuta.
Trots det betraktade både myndigheter och marknadsaktörer statsobligationer som riskfria, vilket skapade ett bakvänt motiv för banker
att samla på sig svaga obligationer som de grekiska. Och eftersom
europeiska banker blev nedlusade med den sortens papper fördjupades
både den statliga skuldsättningen och bankkrisen.
I efterhand kom de utsatta länderna att behandlas som ensamt ansvariga för sina olyckor, medan de strukturella problemen med euron
förblev ojusterade.
Ansvaret för bristerna i Maastrichtavtalet är huvudsakligen Frankrikes
och Tysklands, medan ansvaret för händelseutvecklingen efter att krisen brutit ut främst faller på Tyskland. Bundesbank bidrog till en plan
för krishanteringen som i realiteten placerade Tyskland i förarsätet,
något som skapat två hoptvinnade problem, det ena politiskt, det andra
finansiellt.
Det politiska är att Tyskland inte eftersträvat sin dominanta position
och är ovilligt att axla de förpliktelser som följer med den. Av begripliga skäl vill landet inte vara eurons djupa plånbok och bidrar därför
bara med exakt så mycket som krävs för att undvika sammanbrott.
Det finansiella problemet är att Tyskland påtvingat eurozonen fel politik. Åtstramningar fungerar inte. Man kan inte minska skuldbördan
genom att krympa budgetunderskottet. Förbundskansler Angela Merkel skulle nog gärna ha lagt eurokrisen på is till efter parlamentsvalet i
september, men den har slagit till igen med full kraft. Och även om

Tyskland självt så här långt varit relativt opåverkat av depressionen i
eurozonen så förutser jag att även Tyskland vid tiden för valet kommer
att ha hamnat i en svacka, främst för att Europas monetära politik är ur
fas med övriga världsvalutor. En försvagad yen kommer med nödvändighet att påverka tysk export.
Om min analys är korrekt föreslår lösningen å andra sidan praktiskt
taget sig själv, och den kan sammanfattas i ett enda ord: euroobligationer.

Finanspakten ger tillräckliga garantier mot de risker som medföljer ett
solidariskt åtagande. Medlemsländerna skulle bara tillåtas att utfärda
nya obligationer i takt med att de gamla löper ut, och efter fem år
skulle den utestående skulden gradvis reduceras till 60 procent av
BNP. Om ett land inte följer regelverket skulle det straffas av finansmyndigheten genom en begränsning av mängden obligationer som får
utfärdas, det skulle då tvingas låna upp summan i eget namn och betala
höga riskpremier.

Euroobligationer är skuldförbindelser som alla medlemsländer tar på
sig solidariskt. Om finanspaktens länder tilläts att konvertera hela sin
statsskuld till euroobligationer skulle den positiva effekten bli närmast
mirakulös. Konkurshotet skulle försvinna, liksom riskpremierna.
Bankernas balansräkningar skulle omedelbart förbättras, liksom de
skuldsatta ländernas budgetar eftersom det skulle kosta dem mindre att
hantera sina statsskulder.

Tyskland motsätter sig euroobligationer eftersom ingen kan garantera
att de länder som redan brutit mot reglerna inte skulle kunna göra det
igen. Men att gå miste om privilegiet att utfärda euroobligationer och
tvingas betala höga riskpremier skulle vara ett kraftigt incitament för
att rätta in sig i ledet. Straffet skulle i själva verket vara så smärtsamt
att reglerna borde föreskriva låga doser för att inte situationen för det
syndande landet ska förvärras alltför brådstörtat.

Italien skulle exempelvis spara upp till fyra procent av BNP. Budgeten
skulle hamna på plus och i stället för åtstramningar skulle det bli möjligt med stimulans. Ekonomin skulle gå upp och skuldkvoten falla. De
flesta av de till synes hopplösa problemen skulle dunsta bort, och enbart skillnaden i konkurrensförmåga kvarstå. Enstaka länder skulle
fortfarande behöva genomföra strukturreformer, men grundfelet med
euron skulle rättas till.

Euroobligationer är förvisso inget universalmedel. Det uppsving de
medför är kanske inte tillräckligt för att garantera full återhämtning,
det kan bli nödvändigt med kompletterande finansiella och monetära
åtgärder – men den sortens problem är rena lyxen.

Det vore sannerligen att vakna upp ur mardrömmen.
Så här skulle mitt förslag fungera. Eurozonen inrättar en finansmyndighet som ansvarar för utfärdandet av euroobligationer. Styrelsen består av finansministrarna och en oberoende ordförande, tillsatt av
styrelsen. Röstandelarna viktas efter varje lands BNP. Länder som
bryter mot finanspaktens regler tillåts inte rösta.

Mer problematiskt är att EU då också skulle behöva en bankunion,
med tiden även en politisk union – men den största bristen med
euroobligationer är ändå att de inte jämnar ut skillnader i konkurrenskraft. Enskilda länder kommer ändå att behöva genomföra strukturreformer.
Men om Tyskland accepterade eurobonds skulle den politiska atmosfären förändras totalt, och det skulle förenkla genomförandet av nödvändiga förändringar. Reformarbete fungerar bättre när de agerande
parterna är välmående än mitt i ett allmänt förfall.

Tyvärr kvarstår faktum att en stor majoritet av den tyska opinionen
orubbligt motsätter sig euroobligationer. Naturligtvis har också Tyskland all rätt att bestämma om det är berett att acceptera euroobligationer – däremot inte att förhindra djupt skuldsatta länder att ta sig ur sitt
elände genom att själva gå samman och utfärda dem.
Med andra ord: om Tyskland är emot euroobligationer borde landet
fundera på att lämna euron och låta andra introducera dem.
Det märkliga med en sådan åtgärd är att obligationer som utfärdats av
en eurozon utan Tyskland faktiskt skulle kunna mäta sig med dem i
USA, Storbritannien och Japan. Nettoskulden i dessa tre länder i förhållande till BNP är faktiskt högre än den är i eurozonen utanför
Tyskland.
Den överraskande slutsatsen kan förklaras genom en jämförelse mellan följderna av att Tyskland lämnar euron och att ett djupt skuldsatt
land som Italien gör det. Om Tyskland hoppar av skulle euron devalveras och de skuldsatta länderna återfå sin konkurrenskraft. Deras
skulder skulle minska i reellt värde, och om de utfärdade euroobligationer skulle konkurshotet avvärjas. Den största anpassningsbördan
skulle falla på de länder som lämnar euron. Deras export och hemmamarknader skulle få hård konkurrens från euroområdet.
Om däremot Italien skulle träda ut skulle dess skuld, som räknas i
euro, bli ohållbar och tvinga landet till rekonstruktion. Det skulle kasta
ut övriga Europa och resten av världen i en finansiell härdsmälta som
det mycket väl kan övergå de internationella finansinstitutionernas
förmåga att tygla. Eurons kollaps skulle då sannolikt leda till en oordnad upplösning av EU och Europa skulle vara i ett sämre tillstånd än
innan det gav sig in på det storslagna experimentet med en europeisk
union.

Om någon ska överge euron borde det med andra ord vara Tyskland,
inte Italien.
Mina pro-europeiska vänner vägrar tro mig när jag säger att euroobligationer utan Tyskland skulle fungera. De kan inte tänka sig en
euro utan Tyskland. Jag tror att de förväxlar euron med EU. De två är
inte identiska. EU är målet och euron är ett medel att uppnå det. Därför
borde euron inte tillåtas att förstöra den europeiska unionen.
Det kan tänkas att min analys är alltför rationell. EU är ihopvävt med
euron inte bara i det allmänna medvetandet utan också i lag, och följden är att EU kanske inte kan överleva om Tyskland lämnar euron. I så
fall måste vi göra allt som står i vår makt för att övertala den tyska
opinionen om att överge sina ingrodda fördomar och missuppfattningar och godta euroobligationer.
Till sist vill jag understryka hur viktigt EU är inte bara för Europa,
utan för hela världen. EU var tänkt att förkroppsliga principerna om
det öppna samhället, något som bland annat handlar om vetskapen om
att perfekt kunskap är ouppnåelig. Ingen är utan fördomar och missuppfattningar, ingen ska heller skuldbeläggas för att ha begått misstag.
Skuld – i moralisk mening – uppstår först när misstaget eller missuppfattningen uppdagas men inte korrigeras. Då har de principer som
Europeiska unionen byggts på förråtts.
Det är utifrån den insikten Tyskland borde gå med på euroobligationer
och rädda EU.
George Soros “
“George Soros är finansman och ekonomisk debattör.
Översättning från engelska: Lars Linder. © Project Syndicate
2013.”

DN 23 april 2013:
Eurokrisen.

kurrenskraft och skulderna räknat i euro kosta mindre än i dag.
Simsalabim!

“Soros säger simsalabim”

Men själva utgångspunkten för det europeiska samarbetet var ju att
bädda in stora starka Tyskland. Om Berlin kastar loss skulle den politiska röran sannolikt bli total.

“ Finansmannen George Soros tankar om euron får stor uppmärksamhet i hela Europa. Det säger något om hur desperat jakten på lösningar
är och hur få svar på krisen de politiska ledarna verkar ha.
Åtstramningarna har blivit en ond cirkel av sjunkande tillväxt och stigande arbetslöshet och den bankunion som sades vara räddningen är
halvfärdig och skjuts på framtiden.
När Soros i detta förtvivlade läge förklarar att det bara finns två vägar
framåt, och att det gäller att välja vilken, låter det frestande enkelt.
I sin senaste artikel (publicerad i DN Kultur 21/4) argumenterar Soros
för att Tyskland antingen måste acceptera euroobligationer – eller
lämna valutaunionen. Men han underskattar de politiska problem som
följer av båda alternativen.
Euroobligationer innebär att medlemsländerna gemensamt står för
varandras skulder. Enligt Soros skulle den ”positiva effekten bli närmast mirakulös”: riskpremierna försvinna, skuldsatta länders lån kosta
mindre, statsbudgetarna förstärkas och ekonomin hamna i en god cirkel av återhämtning.
Men om Tyskland mot förmodan går med på att ta över Greklands och
andra länders skulder är det väl rimligt att Berlin får ha synpunkter på
hur ekonomierna sköts? En oundviklig följd av euroobligationer är att
centralstyrningen av finanspolitiken ökar ännu mer, vilket är en politiskt högst vansklig väg.
Utan euroobligationer överlever inte valutan, hävdar Soros och anser
att det i så fall är bäst om Tyskland hoppar av. Då skulle den kvarvarande euron devalveras, de skuldsatta länderna återfå sin kon-

Nej, det finns tyvärr inga mirakelkurer. Misstaget var att skapa en
gemensam valuta i ett ekonomiskt alltför splittrat område, och sedan
strunta i reglerna, men nu gäller det att lappa och laga så gott det går.
Och inte låtsas som om det är enkelt.
Annika Ström Melin annika.strom.melin@dn.se “

DN 10 maj 2013:

“Varning för enkla lösningar”
“Eurokrisen.
Att Europapolitik anses tråkigt har jag aldrig förstått. Fredrik Reinfeldt
och Stefan Löfven i all ära, men det är mer fart på diskussionerna i
Bryssel.
Ändå kunde jag nästan sakna det ljumma förnuftets företrädare under
en livlig debatt som arrangerades i Europaparlamentet häromdagen.
Diskussionen om den europeiska krisen dominerades av agitatorerna.
Och trots att det var underhållande att lyssna var det beklämmande att
se hur de högljudda speglar och förstärker varandra.
Enda vägen framåt är Europas förenta stater! utropade De grönas
Daniel Cohn-Bendit. Studentledaren från 1968 har bytt politisk färg
och kalufsen har blivit grå, men Röde Danny ser fortfarande världen i
svartvitt.
Försvara nationerna! pläderade i stället Nigel Farage. Ledaren för
brittiska UK Independence party har lyckats använda Bryssel som en
plattform för hets mot EU och politiska framgångar på hemmaplan,
vilket är en av alla paradoxer som präglar europeisk politik.
Nu hoppas både Cohn-Bendit och Farage på nästa års val till Europaparlamentet. Med tydliga alternativ ska väljarna lockas till valurnorna
och Europa därmed välja väg: politisk union eller upplösning?
Men styrkan med EU är att det aldrig har gått och fortfarande inte går
att svara ja eller nej på sådana frågor. Unionen erbjuder en mellanväg:
länderna avstår en bit suveränitet för att lösa vissa frågor tillsammans
men finns ändå kvar som självständiga demokratiska stater.

En fullt utvecklad federation – med president, beskattningsrätt och
gemensamt försvar – är politiskt omöjligt och inte heller önskvärt i
dagens Europa. Avveckling är också ett avskräckande alternativ som
snabbt skulle leda till nya gränser överallt.
Efter en upplösning skulle dessutom alla problem rörande till exempel
miljö, klimat och minskad konkurrenskraft finnas kvar. Försvinner EU
uppstår omedelbart ett nytt behov av samarbete.
Men Europas kris är djup och de enkla svaren lockar. Risken är att
valet 2014 förvandlas till en arena för politiker som inbillar begripligt
missnöjda medborgare att de har Lösningen på allt.
Annika Ström Melin annika.strom.melin@dn.se “

DN 5 maj 2013:
Världsekonomiskt forum för Afrika

”Positiv utveckling i Afrika bra också för
Sverige”
“Bistånd och handel. Ett nytt Afrika växer fram med stadig tillväxt i flera länder. Andelen extremt fattiga har minskat och de
auktoritära regimerna är på tillbakagång. Vi vill stärka och utveckla relationerna med Afrika. Därför åker vi i veckan till Sydafrika och deltar i World Economic Forum on Africa, skriver fyra
svenska ministrar. “
I veckan samlas världsledande aktörer inom näringsliv, politik, forskning och det civila samhället i Kapstaden, Sydafrika till World Economic Forum on Africa. Att vi fyra svenska ministrar deltar i mötet
skickar en tydlig signal om Sveriges intresse för den positiva utvecklingen i Afrika och vår önskan att stärka och utveckla relationerna.
I fokus för WEF är förutsättningarna för att upprätthålla den starka
afrikanska utvecklingen och tillväxten. Vi kommer att diskutera hur
politiker och näringsliv kan bidra till att stärka förutsättningarna för en
god och hållbar ekonomisk utveckling. För att öka tillväxten och
minska fattigdomen behöver Afrika fortsätta att främja handel. Det är
också nödvändigt att fortsätta genomföra strukturreformer och investeringar i infrastruktur och utbildning.
Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Svag
internationell konjunktur påverkar Sveriges öppna och exportorienterade ekonomi. Europa, USA och Japan brottas med svag tillväxt och
försvagade statsfinanser. Samtidigt håller ett nytt Afrika på att växa
fram, vilket återspeglas i stadig ekonomisk tillväxt i flertalet
afrikanska länder.

Tillväxten är hög i många afrikanska länder – i genomsnitt fem procent för hela Afrika söder om Sahara de senaste 15 åren. Även i år
räknar IMF med att fler än 15 länder växer med mer än sex procent.
Sju länder i Afrika väntas växa snabbare än Kina. Sveriges handel med
Afrika har vuxit och kommer att växa snabbt åren framöver
Andelen extremt fattiga har minskat även om det totala antalet människor som lever i fattigdom fortfarande är högt. Även flera sociala indikatorer pekar på att utvecklingen går åt rätt håll även om vägen mot en
hållbar utveckling alltjämt är lång.
Samtidigt behövs ökade finansiella flöden till regionen, bristen på
investeringar är enorm. Omfattande investeringar krävs i sektorer som
infrastruktur och för omvandling av jordbruket. En bidragande orsak
till den starka tillväxttakten under senare år har varit utvecklingen på
teknikområdet och den explosionsartade tillväxten inom mobil telefoni.
Detta har gjort det lättare för människor att inhämta information om så
vitt skilda frågor som tillgänglighet på sjukvård och aktuella jordbrukspriser för vissa råvaror. I flera afrikanska länder har mobila banksystem lanserats, där fattiga kan skaffa ett sparkonto och få tillgång till
lån, genom att ansöka med mobiltelefonen.
Det sker en rörelse mot ökade inslag av demokrati, även om allvarliga
problem med korruption och övergrepp mot mänskliga rättigheter
fortfarande förekommer på många håll. De auktoritära regimerna är på
tillbakagång. Regeringar skiftas allt oftare genom val, även om det
ofta finns skäl att resa invändningar mot hur de politiska systemen
fungerar.
Att tillväxten varit starkare beror också till del på den ekonomiska
politiken. Den offentliga skuldsättningen i Afrika ligger i genomsnitt
på cirkaa 35 procent av BNP. Delvis beror det på skuldavskrivningar,
men underskotten har också varit begränsade och uppgår i år till i

genomsnitt cirka två procent. På flera håll genomförs också viktiga
strukturreformer för ökad konkurrens vilket möjliggör högre tillväxt.
Teknologiska framsteg har också bidragit till den positiva
utvecklingen.

exempel. Det ger oss möjligheter att ta ett vidare ansvar för att flytta
fram positionerna vad gäller EU:s politik gentemot Afrika. Det gagnar
oss själva, det främjar strävan mot fred, frihet och försoning i världen
och det kan bidra till en demokratisk och hållbar utveckling.

Afrikas framtid är till stor del kopplad till dess unga och växande
befolkning. Enligt FN:s beräkningar kommer Afrikas befolkning att
fördubblas till 2050. Då kommer nästan var femte människa i världen
att leva på den afrikanska kontinenten. Det blir en utmaning att skapa
utbildnings- och arbetstillfällen till den stora unga befolkningen. Om
detta inte kan ske riskerar den demografiska puckeln att skapa politisk
och social oro. Samtidigt kan potentialen inte överskattas.
Andra länder, inte minst Kina och andra BRIC-länder, sätter allt mer
fokus på den afrikanska kontinenten. För oss är det självklart att
Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling. Ett starkare
Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda för en fortsatt
positiv utveckling. Sverige har intresse av att stödja och ta fasta på de
positiva utsikterna. Sverige har historiska och mångfacetterade band
med många afrikanska länder. Det utgör en god grund för ett förstärkt
och breddat framtida samarbete.
Listan med exempel på tidigare samarbeten mellan Sverige och afrikanska länder kan göras lång. Historiskt betingade relationer med
Afrika behöver nu finna nya former, ges ökad bredd och kraft om det
svenska inflytandet ska stärkas och uthålliga förbindelser byggas.
Sverige fortsätter att spela en viktig roll som biståndsgivare. Det samlade biståndet uppgår till en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, ett mål som ligger fast också framöver. Mellan 2006 och 2012
ökade biståndet från 28 miljarder kronor till närmare 36 miljarder
kronor. Biståndet till Afrika ökade under denna period från 6,5 miljarder kronor till 8 miljarder kronor.
Sverige är en trovärdig partner i många afrikanska länder, som står upp
för principer, värderingar och intressen, men som också utgör ett

Våra relationer med länder i Afrika tar avstamp i ett Afrika som förändras. En central utgångspunkt är att demokrati, investeringar och
frihandel är centrala för utveckling. Ett viktigt syfte med den svenska
regeringens politik och med vår resa är att bredda kontaktytorna
mellan Sverige och länder i Afrika samt att främja såväl svenska som
afrikanska intressen och samarbeten för ömsesidig nytta. Engagemanget inom utrikes- och säkerhetspolitiken, handelspolitiken och
biståndspolitiken vävs samman till en allt mer sammanhållen helhet.
På så sätt kan vi också i någon utsträckning bidra till att Afrika tar full
och aktiv del i det internationella politiska och ekonomiska samarbetet.
Sverige och EU behöver gemensamt stärka, förnya och modernisera
våra förbindelser och förväntningar på samverkan med ett Afrika i
förändring. Den svenska regeringen kommer att fortsätta vara en långsiktig partner till afrikanska länder för tillväxt och hållbar utveckling.
Vi ser fram emot att fördjupa vår förståelse och få breddade perspektiv
genom vårt deltagande i World Economic Forum on Africa. Temat för
mötet är ”Delivering on Africa’s promise”. Det är bara afrikanska
aktörer som kan säkerställa att utvecklingen går vidare framåt. Afrika
förändras. Det ligger tydligt i Sveriges intresse att fortsätta som samarbetspartner och medspelare.
Carl Bildt (M), utrikesminister
Anders Borg (M), finansminister
Gunilla Carlsson (M), biståndsminister
Ewa Björling (M), handelsminister “
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Vad behandlas inte i Socialdemokraternas biståndspolitik?
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place-rats in i de politikområden som finns i förslaget till meny
för partiets politik, huvudsakligen lika med de områden
regeringens statsråd har.
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Sammanfattningar o d om hela politiken.
	

Omvärlden
Demokrati
Välfärdssektor för individer och sociala miljöer
	

Välfärdssektor för fysiska miljöer
Materiell välfärdsservice
Samhällsekonomi, pengar

Förutsättningar för socialdemokraternas
världspolitik och biståndspolitik.
Världen har blivit både mindre och större på 100 år, fyra generationer.
För 100 år sedan var Sverige, kan man säga, världen för svenskarna.
Sveriges längd och litet till blir 200 mil. Avståndet till andra sidan av
jordklotet är 2000 mil. Nu kan man resa till andra sidan nära nog över
veckoslutet. Sett till res- och transporttid har jorden och världen
krympt.
Nu är vår värld hela jordklotet om man ser till delaktighet, världen har
blivit större. För 100 år sedan var Sveriges befolkning omkring 5 miljoner, nu är den nära det dubbla. Världens befolkning var för 100 år
sedan knappt 2 miljarder, är nu 7.
Sverige blev en demokrati i början av 1920-talet då kvinnorna fick
rösträtt och alltså alla vuxna då hade det. Då fanns det stumfilm och
man kunde se Chaplin, Greta Garbo och Karin Swanström. Ljudfilmen kom till Sverige 1929, till en början kompletterades stumfilmen
med grammofonskivor, som maskinskötaren för hand måste lägga på
så att det exakt passade till de rörliga bilderna. Man kunde gå på bio
och se och höra Al Jolson som Jazzsångaren.
Radion kom 1925 och Sven Jerring pratade i radion. På 1930-talet
hade Ahrenberg ett litet sjöflygplan som han gjorde uppstigningar med
för några få passagerare per tur, för 5 kronor, som bara förmöget folk
kunde kosta på sig. Bryggerierna körde ut ölet med häst. Det fanns
mycket personbilar , men inte många hade råd med det. Att resa utomlands var mest en fråga om att åka cykel till Köpenhamn. Att resa till
Kina var otänkbart för vanligt folk.

I radion på 1930-talet kom Dagsnyheter från TT och man hörde om
krig i Kina, långt bort ungefär som till månen. På bio kunde man i
journalfilmer i förspelen se Hitler och Mussolini och se reportage om
när Amerikabåten kom till Göteborg med kändisar. Var Garbo med var
det uppståndelse. Resan över Atlanten tog en vecka.
På 1930-talet kostade mjölken 21 öre litern och köttfärsen 2 kr per
kilo. En arbetare hade årslön på 3- 4000 kr, nu ska de ha 300 000.
Socialdemokraterna fick regeringsmakten 1932 och behöll den i 44 år
till 1976. Kriget kom 1939 och slutade nästan efter atombombena
1945. Per Albin var statsminister men dog plötsligt och efterträddes av
den okände Erlander.
Folk i jordbruket på landet fick svårt att försörja sig där, flyttade till
stan. Där blev det bostadsbrist och kommunerna satte upp bostadsköer
som man trodde skulle leda till att man fick bostad. Det visade sig bli
svårt, såsmåningom fick man klart för sig att ensamma och barnlösa
skulle få stå kanske 100 år för att få en bostad. Erlander ordnade i
mitten på 1960-talet med miljonprogrammet där man skulle bygga en
miljon bostäder på 10 år. Så blev det också men sedan gick luften ur
politiker-na och bostadspolitiken tynade.
Skrothandlaren hade tjänat bra med pengar under kriget, när det var
slut och civilflyget började, gjorde han en flygresa till USA som var
något nytt och som hela stan pratade om. Då började världen krypa för
vanligt folk.
TV och nya pensioner kom på 1950-talet. 1970 gjorde Sträng en
skattereform, sambeskattningen togs bort och särbeskattning infördes.
Sträng tog bort alla siffror om marginalskatter. Erlander avgick i slutet
av 1969 och följdes av Palme, som förlorade valet 1976.

Fälldin (c) blev statsminister och lovade att aldrig sitta i en regering
och införa kärnkraft, och gjorde det. Sedan kom Ullsten (fp). Socialdemokraterna kom tillbaka till regeringen 1982 och Palme sköts 1986.
Efterträddes av Ingvar Carlsson. En ny skattereform gjordes 1990.
Sedan kom Göran Persson och det blev kriser. Han kommunaliserade
skolan och förstörde för pensionärerna.

Socialdemokraterna om bistånd.

Datorerna, Internet och mobiltelefonerna kom och nu går nästan alla
från treårsåldern med en mobiltelefon och pratar högt för sig själva
som om de vore galna. Nu har vi platta TV-apparater som görs i Korea
och smarta telefoner som görs där borta. Alltför många knarkar, super
och slåss.

Socialdemokraterna har den 11 mars 2013 publicerat ett förslag om
socialdemokratisk biståndspolitik: “Agenda för global utveckling
- Fokus internationellt utvecklingssamarbete. “ Kopia av förslaget
visas i det följande, men här också kopior av delar som ger huvudsyftet och något om förslagets omvärld:

Barna lär sig inte mycket i skolorna, de kan inte läsa och räkna, kan
inte mycket om hur man klarar livet, och inte mycket om hur samhället
fungerar. Lärarnas tid går åt till att fylla i blanketter och de har för litet
betalt. Hälften av lärarna har inte behörighet att vara lärare, kommunerna anser sig inte ha råd att ha behöriga.

“Inledning.
Socialdemokraternas politik för internationellt utvecklingssamarbete
tar sin utgångspunkt i grunden för socialdemokratisk politik: Genom
människors möjlighet till arbete och egen försörjning skapas frihet och
välstånd. Det som har tagit vårt land från svält och förtryck till dagens
välstånd gäller också globalt. Alla människor i hela världen ska kunna
leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Den borgerliga regeringen vill ha väljare, har infört stora skattelättnader för dem med fast heltidsanställning och höga löner, vilket minskar
möjligheterna att betala för lärarna. Privata kapitalister får bidrag från
kommunera till att driva privata skolor och omsorgsföretag och genom
att sänka kvaliteten kan de få stora vinster som de placerar utomlands
utom räckhåll för skatteverket.
Persson förlorade valet 2006. Mona Sahlin följde efter och förlorade
valet 2010. Nu vill socialdemokraterna vinna valet 2014, men hur det
ska gå till är oklart. De har inte en färdig politik som säkert kan få
majoriteten av väljarna att tro att de är lämpliga.

Så som världen har förändrats sedan socialdemokraterna först fick
regeringsmakten 1932 behövs nu en politik som tar hänsyn till världens situation idag och framöver.

Socialdemokraterna arbetar nu med att utveckla politiken för utvecklingssamarbete och global utveckling. Vi är ett folkrörelseparti och det
traditionella svenska biståndsarbetet har en stark förankring i olika
folkrörelser. Det är viktigt för oss att framtidens socialdemokratiska
internationella utvecklingspolitik formas genom en aktiv diskussion i
vårt parti, med folkrörelser och med andra aktörer inom utvecklingssamarbetet både ute i världen och på hemmaplan.
Vi vill därför gärna få del av dina/era synpunkter på detta utkast till
socialdemokratisk agenda för global utveckling. Skicka förslag och
synpunkter till internationell.utveckling@socialdemokraterna.se - en

mailadress som är öppen till den 12 maj 2013. Därefter kommer vi att
presentera den socialdemokratiska agendan för internationell utveckling.
Vi hoppas att detta underlag kan bidra till en bra diskussion om
prioriteringarna och utmaningarna för framtidens utvecklingspolitik. “
“Bakgrund
Utvecklingen i världen går framåt. Fler länder har demokratiskt styrelseskick än tidigare, flera av FN:s millenniemål har redan uppnåtts och
några till kan hinna infrias fram till 2015. För första gången i historien
kan fattigdomen göras till historia – om den politiska viljan finns.
Samtidigt präglas världen av djupa orättvisor inom och mellan länder.
900 miljoner människor lägger sig hungriga varje kväll och miljarder
lever i fattigdom. Parallellt med snabb tillväxt har vi i flera år i världen
sett ökande sociala och ekonomiska klyftor samt allt värre hot mot klimat och miljö.
Utvecklingspolitiken handlar om att minska fattigdomen i världen och
främja utveckling. Politiken ska ta sin utgångspunkt i människors egna
drivkrafter att skapa utveckling.
I dag står utvecklingspolitiken inför nya utmaningar och möjligheter.
På flera områden görs framsteg och flera av FN:s millenniemål kommer att uppnås. Inom ramen för FN tas nya mål fram för att främja en
hållbar utveckling. Nya länder kliver fram som ekonomiska och politiska stormakter i världspolitiken. Fler aktörer kommer till i utvecklingssamarbetet och andra finansiella flöden än traditionellt bistånd
spelar allt större roll. Positiva trender måste tas tillvara samtidigt som
de negativa, exempelvis skatteflykt, måste bekämpas.

Majoriteten av världens fattiga människor lever idag i medelinkomstländer. Den gamla indelningen i utvecklingsländer respektive utvecklade länder räcker inte längre för att beskriva världen. Det internationella utvecklingsarbetet måste delas in i två huvuddelar; det som riktas
till att bekämpa fattigdomen i fattiga länder och det som riktas till
människor som lever i fattigdom i medelinkomstländer. Det finns stora
behov av solidaritetshandlingar för att bekämpa fattigdom och främja
utveckling. Men de måste formas olika beroende på situationen där
åtgärderna ska sättas in. Detta ställer krav på ett nytt utvecklingssamarbete där nya samarbetsformer spelar en viktig roll.
I de fattigaste länderna är huvuduppgiften att bidra till ländernas utveckling av livsmedelsförsörjning, sjukvård, utbildning, demokratifrågor och grundläggande samhällsstrukturer. I arbetet med de fattigaste i
medelinkomstländerna är huvuduppgiften att bidra till tillväxt och
jobbskapande, demokratiutveckling, jämställdhet och stöd till ländernas policyutveckling, exempelvis med institutioner och sociala trygghetssystem.”
“3.2 Enprocentmålet
Sverige tillhör den handfull länder i världen som satsar ca 1 procent av
sin BNI (bruttonationalinkomst) på internationellt utvecklingssamarbete. FN:s mål är att alla rika länder ska satsa minst 0,7 procent av
BNI.
Sveriges riksdag beslutade med bred enighet 1968 att anta 1-procentmålet. För att nå det behövde en ökning ske av ramen i statsbudgeten
under flera år i rad. Syftet var att nå målet budgetåret 1974/75. På
grund av oljekrisen dröjde det ytterligare ett år. Sedan dess har Sverige
upprätthållit enprocentmålet med undantag för ett antal år då den ekonomiska 1990-talskrisen bekämpades.

Det finns ett starkt folkligt stöd i Sverige för att fortsätta att avsätta en
procent till utvecklingssamarbete. För Socialdemokraterna ligger
enprocentmålet fast.
Från biståndsramen kan avräkningar göras. Socialdemokraterna
accepterar avräkningar enligt DAC:s regelverk (ett organ inom OECD
vars regelverk Sverige ska följa), exempelvis för flyktingmottagande,
vilket svenska regeringar har gjort sedan 1980-talet. För att behålla
förtroendet för hur dessa avräkningar görs är det dock av vikt att regelverket följs fullt ut och inte felanvänds. Så var fallet när regeringen lät
biståndet bekosta svensk diplomatisk verksamhet i västländer, vilket
DAC kritiserade Sverige för.
I ett fall säger Socialdemokraterna nej till avräkningar från biståndsramen: Skulder är ofta ett avgörande utvecklingshinder och vi välkomnar initiativ till skuldavskrivningar. Men vi avvisar den typ av avräkningsmetod för skuldavskrivningar som den borgerliga regeringen har
genomfört i stor skala. Istället ska skulderna avräknas krona för faktisk
krona vad skulden är värd den dag avräkningen görs. Då hade exempelvis den avräkning avseende Kongo som 2012 minskade biståndet
med närmare en miljard hamnat på betydligt lägre belopp. Vi vill också att regeringen redovisar för riksdagen hur avräknade medel uppfyller målen för biståndet.
Vidare menar Socialdemokraterna att de medel som räknas av från
biståndsramen måste uppfylla de mål som annars gäller för utvecklingssamarbetet och vi vill att regeringen återkommande redovisar
detta inför riksdagen. Användningen måste också, som påpekats, stå i
samklang med regelverket.
Summan som årligen avsätts till internationellt utvecklingssamarbete
har genom enprocentmålet växt. För att kunna upprätthålla kvaliteten

när kvantiteten ökar måste tillräckliga resurser sättas av för genomförandet samt uppföljning och analys.
De senaste åren har den svenska tillväxten varierat kraftigt. Vissa år
har slutat med negativ tillväxt. För att säkerställa de åtaganden som
Sverige gör på lång sikt och för förutsägbarheten i det svenska biståndet vill socialdemokraterna närmare studera vilka eventuella negativa
effekter som uppstår när biståndsramen svänger fram och tillbaka på
grund av förändringar upp och ned av BNI.
Socialdemokraterna vill:
• Sätta stopp för avräkningar av ”uppblåsta” skuldavskrivningar
• Att avräkningarna redovisas mot målen för utvecklingssamarbetet
• Utvärdera mekanismerna för att optimera enprocentmålet”
“4 Formerna för internationellt utvecklingssamarbete
4.1 Millenniemålen II
FN:s rapport 2012 om millenniemålen visar glädjande att fyra delmål
har uppnåtts: halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens
slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan samt
ökad tillgång till rent vatten.
För att värna gjorda framsteg och för att öka ansträngningarna att
uppnå resterande mål krävs att världens ledare håller fast vid de
åtaganden som millenniemålen innebär. Inte minst måste mål åtta om
globalt partnerskap med ökat bistånd, rättvisare handel och minskade
skuldbördor uppfyllas. Även om några av millenniemålen nu uppfyllts
innebär det bara att minst lika mycket arbete återstår för att bland
annat utrota fattigdomen. Just nu pågår arbetet med att formulera nya
mål för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, efter
2015. Socialdemokraterna anser dels att de nuvarande målen måste

förverkligas och ambitionerna därefter höjas väsentligt. De nya målen
måste också omfatta ökad demokrati och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.

demokraterna är positiva till denna modell och att kraven ökar på samarbetsländerna i takt med att samarbetet blir mer omfattande. Det är en
bra utgångspunkt även för svenskt bilateralt arbete.

Socialdemokraterna vill:
• Intensifiera arbetet med att uppfylla millenniemålen
• Att de nya målen omfattar demokrati och mänskliga rättigheter

Sammantaget utgör EU:s biståndspolitik en stor möjlighet för Europas
medlemsländer att gemensamt på ett kraftfullt och konstruktivt sätt
främja en mer rättvis och demokratisk värld och därmed spegla EU:s
grundläggande värderingar i en värld som riskerar att polariseras.

4.2 EU:s bistånd
EU är världens största biståndsgivare. EU är och ska vara en pådrivande aktör för att uppnå FN:s millenniemål. För att det ska lyckas krävs
att mer av EU-biståndet fokuseras på fattigdomsbekämpning och att
EU:s olika politikområden bättre samordnas och inte motverkar varandra, i enlighet med Policy Coherence for Development. Jordbruks-,
fiske- och handelspolitiken är centrala områden som måste reformeras
inom EU för att främja och inte bromsa utvecklingsländernas möjligheter.
Sverige ska vara pådrivande för att EU:s medlemsländer höjer sina
biståndsnivåer. I krisens spår har biståndet från EU-länderna minskat.
Sverige bör också verka för att politikområden också på det europeiska
planet strävar åt samma håll för en hållbar global utveckling.
EU har sedan en tid antagit grundläggande regler för EU:s budgetstöd
till samarbetsländer inom det internationella utvecklingssamarbetet. I
dessa regler finns tre olika typer av ”kontrakt”. Beroende på vilket
kontrakt det gäller är omfattningen på samarbetet olika stort och kraven på samarbetslandet olika höga. Ju närmare och mer omfattande
samarbete desto högre krav på samarbetslandet. De tre kontraktsnivåerna är (fritt översatt till svenska); God styrning och utvecklingskontrakt, sektorreformskontakt och samhällsbyggnadskontrakt. Social-

Socialdemokraterna vill:
• Reformera EU:s jordbruks-, fiske- och handelspolitik
• Driva på EU för ökad samstämmighet för hållbar global utveckling
4.3 Multilateralt bistånd
En betydande del av Sveriges pengar till internationellt utvecklingssamarbete går genom multilaterala samarbeten, FN och olika FNorgan samt EU. Det finns svårigheter med att utvärdera hur väl olika
multilaterala samarbetens verksamhet motsvarar de prioritering, mål
och resultat som Sverige ställer upp. Ett arbete med och uppföljning av
det multilaterala utvecklingssamarbetet har påbörjats sedan några år
men bör utvecklas och förbättras.
Sverige är en stor givare till organisationer inom FN–systemet och bör
arbeta för att inflytandegrad och påverkansmöjligheter är proportionellt stort. Detta bör vara en del av den FN-strategi Socialdemokraterna anser att regeringen bör ta fram. Svenskt utvecklingssamarbete
via multilaterala organ, fonder och program bör följa de prioriteringar
som sätts för det bilaterala utvecklingssamarbetet. Exempelvis är det
viktigt att Sveriges stöd till den sektor som arbetar för ökad jämställdhet och kvinnors rättigheter, inte minst på SRHR-området, får fortsatt
starkt stöd.

Socialdemokraterna vill:
• Öka utvärderingen av multilateralt bistånd
• Stärka Sveriges inflytande i FN
Avslutning
FN:s rapport 2012 om millenniemålen visar glädjande att fyra delmål
har uppnåtts: halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens
slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan samt
ökad tillgång till rent vatten. För att värna gjorda framsteg och för att
öka ansträngningarna att uppnå resterande mål krävs att världens ledare håller fast vid de åtaganden som millenniemålen innebär. Inte minst
måste mål åtta om globalt partnerskap med ökat bistånd, rättvisare
handel och minskade skuldbördor uppfyllas. Så kan också det globala
partnerskapet för utvecklingssamarbetet arbeta vidare.
Också FN-konferensen om hållbar utveckling som hölls i Rio framhåller vikten av hållbara utvecklingsmål som gäller såväl ekonomisk,
social och miljömässig utveckling.
Detta ska vara vägledande för socialdemokraternas agenda för internationellt utvecklingssamarbete och för såväl bi- som multilateralt
bistånd”

Kommentarer och om Sida
Som okunnig väljare har man under årens lopp då och då i tidningar,
radio och TV fått glimtar av biståndet, men några uttömmande rapporter har man inte fått, i valdebatter brukar biståndet knappast nämnas.
Behövs det bistånd? Vilka lämnar bistånd ?
Alla planeringar har fyra grundmomet:
Hur var det?
Hur är det?
Hur kan det bli?
Hur bör det bli?
De frågorna bör ställas om biståndet.
Sida handhar det svenska biståndet.
Kanske kan man finna svar där?
Hemsida för Sida:
Start - Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Webbplatsöversikt (7 maj 2013)
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Demokrati, mänskliga rättigheter och
jämställdhet
Ekonomisk utveckling
Kunskap, hälsa och social utveckling
Hållbar utveckling
Fred och säkerhet

Organisation
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 Styrelsen
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 GD/ÖD och generaldirektörens stab
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 Avdelningen för globalt samarbete
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 Avdelningen för internationella organisationer
och tematiskt stöd
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 Avdelningen för konflikt- och
postkonfliktsamarbete
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 Avdelningen för programsamarbete
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 Avdelningen för reform- och selektivt samarbete
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 Avdelningen för ekonomi och administration
▪	

 Avdelningen för juridik och upphandling
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 Kommunikationsavdelningen
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 Personalavdelningen
▪	

 Avdelningen för verksamhetsutveckling
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 Rådet för forskningssamarbete
Så styrs vi
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 Förordning med instruktion
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 Regleringsbrev och återrapportering
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 Policyer och strategier
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Våra åtgärdsplaner

Budget
Jobba med bistånd
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 Lediga jobb
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 Internationella tjänster
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 Anställda berättar
▪	

 Sommarjobb
▪	

 Länkar till organisationer och företag som Sida
samarbetar med
▪	

 Praktik på Sida
▪	

 Externa annonsörer av lediga tjänster - viktig
information
Stöd och stipendier
▪	

 Stöd och stipendier genom Sida
▪	

 Sida Alumni
Nyhetsarkiv
Publikationsdatabas
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 Publikationer

◦	
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 Tre politiska prioriteringar
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 Två sorters bistånd
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 Sveriges biståndsländer
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En dollar om dagen
Biståndsbudgeten
Budgetstöd
Statistik bilateralt bistånd
Svensk biståndshistoria

Biståndets resultat
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 Människan i centrum
▪	

 Program och projekt
▪	

 Utveckling- och biståndsgrafik
Internationellt samarbete
▪	

 Politik för global utveckling (PGU)
▪	

 Parisdeklarationen
▪	

 Busandeklarationen
▪	

 Millenniemålen
▪	

 Bistånd via FN
▪	

 Bistånd via EU
▪	

 Bistånd via Världsbanken
De svenska biståndsaktörerna
▪	

 Civilsamhället
Globala utmaningar - visste du detta?
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 Visste du detta om migration?
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 Visste du detta om klimatförändringar?
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 Visste du detta om mänskliga rättigheter?
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 Visste du detta om handel och världeskonomin?
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Visste du detta om vatten?
Visste du detta om urbanisering?
Visste du detta om världens konflikter?
Visste du detta om hungern i världen?
Visste du detta om läskunnighet?
Visste du detta om barn i världen?
Visste du detta om jobb och unga?
Visste du detta om ekosystem?

Engagera dig
▪	

 Olika vägar ut i världen
▪	

 Vanliga frågor
▪	

 Utbildningar
▪	

 Jobba med bistånd
▪	

 Volontärarbete
▪	

 Gå med i en förening
▪	

 Gör ett utbyte
▪	

 Praktik och stipendier
Lärarhandledningar
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 Värderingsövningar
▪	

 EXIT - en film om trafficking
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 Transit - en film om hiv/aids
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 Webbspel och handledning
▪	

 Den livsfarliga historien – kunskap för fred,
försoning och framtid
Den svenska opinionen
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Länder & regioner
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 Afrika
▪	

 Regionalt Samarbete
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 Botswana
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 Burkina Faso
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 Burundi
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 Demokratiska Republiken Kongo
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 Etiopien
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 Kenya
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 Liberia
▪	

 Mali
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 Mellanöstern och Nordafrika
▪	

 Moçambique
▪	

 Namibia
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 Sierra Leone
▪	

 Somalia
▪	

 Sudan och Sydsudan
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 Sydafrika
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 Tanzania
▪	

 Uganda
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 Zambia
▪	

 Zimbabwe
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 Asien
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 Regionalt samarbete
▪	

 Afghanistan
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Bangladesh
Myanmar (Burma)
Indien
Indonesien
Irak
Kambodja
Kina
Mellanöstern och Nordafrika
Vietnam
Västbanken och Gaza
Östtimor

Europa
▪	

 Region Europa
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 Albanien
▪	

 Bosnien-Hercegovina
▪	

 Georgien
▪	

 Kosovo
▪	

 Makedonien
▪	

 Moldavien
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 Ryssland
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 Serbien
▪	

 Turkiet
▪	

 Ukraina
▪	

 Vitryssland
Latinamerika
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 Regionalt samarbete
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Bolivia
Colombia
Guatemala
Katastrofen på Haiti

Globala utvecklingsinsatser
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 Projektexempel
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 Stöd till think tanks
Utfasning
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 Botswana
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 Burundi
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 Indien
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 Indonesien
▪	

 Information om utfasningsarbetet
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 Peru
▪	

 Ryssland
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Sierra Leone
Sri Lanka
Sydafrika
Vietnam
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För samarbetsparter
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 Aktörssamverkan
▪	

 Om aktörssamverkan
▪	

 Tips och råd inför slutrapportering av
aktörssamverkan
▪	

 Exempel och resultat
▪	

 Kontakta oss
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 Näringsliv
▪	

 Samverkan med näringslivet
▪	

 Samarbets-möjligheter
▪	

 Principer för samverkan
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 Så kontaktar du oss
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 Civila samhället / organisationer
▪	

 Om samarbetet med det civila samhället
▪	

 Så här gör du för att samarbeta
▪	

 Exempel och resultat
▪	

 Kontakta oss
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 Offentlig sektor
▪	

 Samarbete med offentlig sektor
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Millenniekommuner
Kommunalt partnerskapsprogram
Planeringsbidrag för offentlig sektor
EU-Twinning och TAIEX

Forskare & universitet
▪	

 Forskning för fattigdomsbekämpning
▪	

 Forskning som ger utdelning
▪	

 Ansöka om forskningsanslag
▪	

 Resurser
Kurser och utbildning
▪	

 Sida Partnership Forum, SPF
▪	

 Kurser på SPF
▪	

 Vanliga frågor till SPF
▪	

 International Training Programmes (ITP)
▪	

 Ytterligare kurser och vidareutbildning
▪	

 Kontakt
Upphandlingar
▪	

 Så fungerar upphandlingar hos Sida
▪	

 Vanliga frågor om upphandlingar
▪	

 Sida Procurement Guidelines
▪	

 Aktuella upphandlingar
Grafiska riktlinjer
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 Grafiska grundelement - logotyp etc
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 Sidas layout
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Publikationer
Profil och display
Bildspråk
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Kontakta oss
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 Sida i Sverige
▪	

 Karta till Sida Stockholm
▪	

 Karta till Sida Visby
▪	

 Karta till Sida Härnösand
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◦	

 Utlandsmyndigheterna
◦	

 Vanliga frågor
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 För medier
▪	

 Medieservice och presskontakt
▪	

 Aktuella beslut
▪	

 Pressinbjudan
▪	

 Sida i medierna
▪	

 Pressbilder
▪	

 Sidas bildbank
▪	

 Debattartiklar
▪	

 Presslänkar
▪	

 Pressmeddelanden
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 På gång
◦	

 Konferenser
▪	

 Development talks
▪	

 Avslutade konferenser
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 Anmäl misstankar om korruption och oegentligheter

“DETTA ÄR SVENSKT BISTÅND
Missionärer, folkrörelser och ”u-hjälp”
Publicerad: den 9 juni 2009 Uppdaterad: den 16 januari 2013
Med bistånd ska fattigdomen i världen minska. Det är det ursprungliga och alltjämt viktigaste skälet till att världens rika länder ger ekonomiskt stöd till fattiga länder.
Med hjälp av bistånd kan fattiga länder bygga upp sin ekonomi och sitt
näringsliv. Då kan människor börja tjäna pengar och leva på sina arbeten. En starkare ekonomi kan även bilda en grund för att stärka eller
bygga upp ett demokratiskt statsskick. När ett lands befolkning får
politiska rättigheter kan de vara med och påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning. Ekonomiskt bistånd kan även främja fred. När
fattiga länder utvecklar sin ekonomi minskar risken för interna och
externa konflikter.
Missionärer
De första svenska "biståndsarbetarna" var missionärer från Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som i mitten av 1800-talet var utsända till
Abessinien (nuvarande Etiopien). Deras uppgift var att sprida Guds
ord. Men de startade också skolor och byggde sjukstugor.
Folkrörelser
Det svenska organiserade biståndet inleddes 1952. Då bildades CK
(Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre utvecklade
områden) av 44 folkrörelseorganisationer. Etiopien och Pakistan hörde
till CK:s första biståndsländer. De första projekten handlade om
byggande och att utbilda yrkeslärare. 1955 startar CK kampanjen
Sverige hjälper för att bilda opinion för statligt bistånd till "underutvecklade" länder.

"Biståndsbibeln"
1962 läggs första regeringspropositionen om statligt utvecklingsbistånd. Den kallades "biståndsbibeln" och la fast fyra mål:
	

 •	

ekonomisk tillväxt
	

 •	

ekonomisk och social utjämning
	

 •	

ekonomiskt och politiskt oberoende
	

 •	

demokratisering
Sida efter NIB
Samma år, 1962, ersattes Centralkommittén med NIB, Nämnden för
Internationellt Bistånd. Det var ett statligt verk med folkrörelserepresentanter i styrelsen. Tre år senare, 1965, lades NIB ned och ersattes
med Sida, Swedish International Development Authority.
På mottagarnas villkor
Under 70-talet handlade "u-hjälp" mycket om att bygga skolor, sjukhus, elverk och fabriker. Samtidigt växte insikten om att västeuropeiska modeller inte enkelt kan överföras till andra länder och kulturer.
Ett nytt begrepp blev "bistånd på mottagarnas villkor". Begreppen
utvecklingssamarbete och samarbetsländer etablerades.
Resurserna koncentreras
Från slutet av 1980-talet ökade antalet biståndsländer snabbt till närmare 125 stycken. Men 2007 skar den svenska regeringen ned antalet
till 33 för att med färre länder kunna få bättre överblick över och samla
biståndsresurserna så att de gör mer nytta. För en utförligare beskrivning om hur antalet biståndsländer har koncentrerats, se
"Färre samarbetsländer" och "Olika länder - olika kategorier" på UD:s
webbplats.

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning
Historisk dokumentsamling
Svenskt bistånd har under femtio år genererat en stor mängd rapporter,
utvärderingar och andra dokument. En betydande del av detta finns
tillgängligt i fulltext på Biståndsdebatten.se. Biståndsdebattens arkiv
Mer om biståndets historia
Här finns förslag på vidareläsning om svenskt bistånd, dess historia
och resultat, för den som vill fördjupa sig. Böckerna finns på bibliotek.
Det framgångsrika biståndet / Jan Bjerninger (2013)
Svenskt utvecklingssamarbete 50 år / Lennart Wohlgemuth, pdf (2012)
Biståndets idéhistoria : från Marshallhjälp till millenniemål / Bertil
Odén (2006)
Biståndets nya spelregler : Parisdeklarationen och Sveriges roll för att
minska fattigdomen / Bertil Odén (2008)
Läs mer om folkrörelser på Sidas webbplats. Folkrörelser viktiga
aktörer “

“INTERNATIONELLT SAMARBETE
Samarbete över gränserna för hållbar utveckling
Publicerad: den 9 juni 2009 Uppdaterad: den 13 december 2012
Sverige ingår sedan länge i ett internationellt nätverk där världens
rika länder bedriver utvecklingssamarbete med världens fattiga
länder.
Grunden för detta nätverk har byggts kring två internationella överenskommelser:
	

 •	

År 2000 enades världens rika länder om de så kallade
millenniemålen. Det är åtta mål för att fram till år 2015 minska
fattigdomen i världen. Till exempel ska fattigdom och hunger
halveras, och alla barn gå i grundskola. I överenskommelsen
tar varje land ansvar för att förverkliga dessa mål.
	

 •	

Parisdeklarationen från 2005 är en överenskommelse mellan
givar- och mottagarländer om hur utvecklingssamarbetet ska
bli mer effektivt. Enligt deklarationen lovar mottagarländerna
att fortsätta genomföra ekonomiska och demokratiska reformer
för att kunna bekämpa fattigdomen mer effektivt.
”Paris II” i Ghana
Toppmötet i Paris 2005 följdes upp av ett toppmöte i Ghanas huvudstad Accra i september 2008. 150 regeringar och givarorganisationer
hade här till uppgift att mäta framstegen i genomförandet av Parisdeklarationen. Målet var också att klargöra de processer som leder till
bättre utvecklingsresultat.
Busan
I slutet av 2011 hölls ett nytt högnivåmöte runt biståndseffektivitet i
Busan i Korea. Just privatsektorns roll samt transparens var enligt
många två viktiga steg framåt som togs på mötet. Men samtidigt uteblev mer konkreta lösningar på de grundläggande problem som finns
inom biståndet.

Grundstenen PGU
Ett komplement till målen i det internationella samarbetet är ”Sveriges
politik för global utveckling” (PGU). Det är en grundsten i svensk utvecklingspolitik.

“INTERNATIONELLT SAMARBETE
Politik för global utveckling (PGU)
Publicerad: den 9 juni 2009 Uppdaterad: den 31 mars 2010

PGU innebär att de fattigas perspektiv och rättviseperspektivet ska
genomsyra allt arbete. Alla ”politikområden” i Sverige ska bidra till en
rättvis och hållbar global utveckling.

”Sveriges politik för global utveckling” (PGU) är en grundsten i
svensk utvecklingspolitik. PGU beskriver hur olika områden – till
exempel handel, miljö och energi – ska samverka för en god utveckling i hela världen.

PGU antogs av riksdagen 2003 och stöddes av samtliga riksdagspartier. PGU är idag grunden i regeringens biståndspolitik och styr inriktningen på Sidas arbete.
Viktiga utgångspunkter
Riksdagen slog 2003 också fast att två viktiga utgångspunkter ska
styra svensk politik för global utveckling:
	

 •	

Alla människor har rätt till ett värdigt liv, utan fattigdom.
	

 •	

Alla människor vill utvecklas och är inte bara
mottagare eller viljelösa offer.
Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning
Globala utvecklingsinsatser
Vi stödjer multilaterala organisationer och det internationella civilsamhället för att påverka arbetet med fattigdomsbekämpning och för
att få genomslag för Sveriges prioriteringar för att långsiktigt och
hållbart minska världens fattigdom.
Mer om globala utvecklingsinsatser
Läs mer
Informationsskrift från UD. Sveriges utvecklingssamarbete genom
multilaterala organisationer så som FN, utvecklingsbankerna och EU.
Sveriges utvecklingssamarbete genom multilaterala organisationer “

PGU klubbades igenom av Sveriges riksdag 2003 med stöd från alla
partier. Över blockgränserna enades de om en gemensam hållning för
att ge långsiktighet i utvecklingspolitiken. PGU är idag grunden i både
den föregående och den sittande regeringens utvecklingspolitik. Den
styr också biståndspolitiken och inriktningen på Sidas arbete.
En fråga för hela samhället
I PGU slår man fast att hela samhället ska engageras för att utveckla
idéer, bilda opinion och bidra till genomföra Sveriges politik för global
utveckling på ett konkret sätt. Myndigheter, kommuner, utbildningsväsendet, enskilda organisationer, folkrörelser och näringsliv har alla
viktiga roller att spela. De flesta verksamheter påverkar människor i
fattiga länder på något sätt - direkt eller indirekt.
Rättigheter och fattigas perspektiv
Riksdagen har också slagit fast två viktiga utgångspunkter som ska
styra svensk politik för global utveckling:
• Alla människor har rätt till ett värdigt liv, utan fattigdom.
• Alla människor vill utvecklas och är inte bara mottagare eller
viljelösa offer.

Varje lands ansvar
Biståndspolitiken ska utgå från fattiga människors verklighet, erfarenheter och prioriteringar. Huvudansvaret för att åstadkomma en rättvis
och hållbar utveckling ligger hos varje lands regering och befolkning.
Folkrörelser, religiösa samfund, fackföreningar och näringsliv som
verkar i landet kan spela viktiga roller i det arbetet.

Fler frågor och svar?

Biståndspolitik enligt PGU:n
Den nuvarande regeringen har utgått ifrån PGU:n när de tagit fram sin
biståndspolitik. Så här beskrivs PGU:n i en skrivelse till riksdagen.
PGU:n går ut på att svenska insatser ska koncentreras på färre länder
än tidigare. Den fattigdomsbekämpning som Sverige engagerar sig i
måste effektiviseras och koncentreras till länder där svenskt bistånd
verkligen kan göra nytta. Denna politik har påverkat Sidas arbete i
grunden. Och för att de svenska insatserna ska kunna vara mer effektiva har Sida gjort en omorganisation för att bättre kunna hantera de
nya uppgifterna enligt PGU:n och för att möta kraven på
resultatrapportering.

Utredarna vill ha kommentarer före 12 maj och ska sedan vidareutveckla förslaget och komma med slutgiltigt förslag vid midsommar.
Det är osäkert om utredarna kan och vill ta in något om det som här
beskrivits som önskvärt ifråga om biståndet, dvs behov av bistånd,
förhållandet till andra verksamheter, t ex handel och investeringar,
biståndens historia, hur andra länder gör o d.

Sidansvarig:
Sidas kommunikationsavdelning
Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling. PROP
2002/03:122
Skrivelse: Sveriges politik för global utveckling 2008
Sveriges politik för global utveckling - UD “

Det går att botanisera mera på Sidas hemsida och hitta intressanta
saker, men när socialdemokraterna håller på och utreder bistånd, på
skattebetalarnas bekostnad, är det lämpligt och utredarna tänker
igenom vad väljarna kan önska svar på, och berätta om det.

Socialdemokraterna bör inte räkna med att förslagen om biståndet
räcker som redovisning av socialdemokraternas världspolitik, det
behövs också, och där kan tas med något om biståndet, som dock bara
är en liten del av en världspolitik.

Socialdemokraternas världspolitik.
Behovet av en redovisning av socialdemokraternas världspolitik har
påpekats många gånger, men i samband med förslaget om biståndspolitik finns det anledning att påminna. Socialdemokraterna utrikesdeklaration 2012 räcker inte. När den är slut kommer de intressanta
frågorna som inte besvaras. Den är också för gammal.
Nyss har visats ett förslag till politikområden, som socialdemokraterna
bör behandla. Förslaget upptar 29 områden gjorda med hänsyn till
problem hos riksdagsutskotten, departementen och statsråden.
Politikområdena är lämpliga också när man ska redovisa politik för
EU och FN/världen.

Socialdemokraternas Biståndspolitik och
Världspolitik.
I avsnittet om skatter och bidrag har visats något om den svenska
fattigdomen. Mellan 2006 och 2013 har årsutfallet, med den statistik
som finns, för ungefär en tredjedel av ensamstående utan barn, de med
de lägsta inkomsterna, i åldrarna 20-64 år blivit sämre med uppemot
15 000 kr, medan det för tredjedelen med det högsta inkomsterna blivit
bättre med 15-50 000 kr. Socialdemokraterna och den politikpratande
klassen har hittills inte visat något intresse att förbättra för de lägsta
inkomsterna. Det rubbar förtroensdet för den socialdemokratiska
politiken.
Arbetslösheten är stor i Sverige och i Europa för övrigt bitvis uppemot
50%. Hur är det i världen utanför? Som samhällssystemen är nu är det
klart att arbetslösheten till största delen beror på de makthavande politikernas sätt att styra. Det finns mycket som behöver göras, men inte
blir gjort. Makthavarna i Europa har inte klarat av att ta tillvara den
lediga arbetskraften.
Förr i jordbrukssamhället kunde de fattiga med dålig tillgång till betalt
lönearbete klara sig med hjälp av närheten till naturen. I det moderna
industrisamhället, där hälften av världens befolkning bor i städer, ute i
världen till stor del i enorma storstäder med skyskrapor utan närmare
tillgång till natur, finns inte möjligheter att hanka sig fram med hjälp
av naturen. Utan fungerande trygghetssystem blir de fattiga tvungna
stjäla, gå på sophögar o sv.
I ett TV-program berättade en svensk arbetslös att han på allvar planerat ett rån som skulle ge 10 000 kr till mat och vanliga räkningar, men
som han inte satte i verket

I Sverige: Privata företag, branscher och organisationer vill inte anställa folk. Det blir nödvändigt att offentliga organ, företag och bolag anställer mer. De privata säger att konkurrens från det offentliga inte bör
få förekomma därför att syftet för de privata är att ge vinst. Men de
privata har gett sig in på områden som ligger under offentligt ansvar,
t ex skolor och äldrevård, där syftet inte är vinst utan utbildning och
vård.
Arbetsförmedlingen har många och långa regler. Den är upplagd på att
ge service till företagen. Den måste mer utgå från de arbetslösas situation, deras hopplöshet, ha personal som förstår hur det är att vara arbetslös, ha uppgift och förmåga att leta upp arbetsmöjligheter i den
offentlig sektorn.
Den borgerliga ideologin går ut på att staten och det offentliga ska
göra så litet som möjligt och att marknadskrafterna ska utföra det som
behövs. Den fungerar i vissa fall, men fungerar på det hela taget inte
bra. Den håller sig kvar vid det gamla systemet med överklass och
underklass, som inte passar in i ett demokratiskt samhälle.
Vänsterpartiet och miljöpartiet är förträffliga i många avseenden, men
har drag som gör att de inte är lämpliga att leverera en statsminister.
Det är bara socialdemokraterna som i en regering kan bli bättre än de
borgerliga. Det är därför det är viktigt att socialdemokraternas politik
blir tillräckligt bra, och fullständig.
Det första nödvändiga är att socialdemokraterna levererar en världspolitik som förklarar hur partiet ser på situationen i världen, hur den
förändras, kan bli och bör bli, i väsentliga avseenden. Partiet har då
åtminstone tre stora politikområden att berätta om. Politik för världen,
Europa och biståndet.

Europapolitiken: Vi hör ihop med Finland, Norge och Island. Danmark hör också ihop med oss, men danskar är danskar och kanske mer
Europeer än vi. Europa är det som ligger nedanför Östersjön. Tyskar
är tyskar, fransmän är fransmän, italienare är italienare, spanjorer är
spanjorer. Engelsmän är engelsmän, men polackerna, vad är de?
Och östeuropeerna? Ryssarna är ett euoropeiskt folk som borde gå
med i EU, misshandlat under tsarerna och sovjetpamparna, nu andra
klassens stormakt sedan Kina vuxit till sig.

I socialdemokraternas bistånspolitikstår det: “Majoriteten av världens
fattiga människor lever idag i medelinkomstländer. Den gamla indelningen i utvecklingsländer respektive utvecklade länder räcker inte
längre för att beskriva världen. Det internationella utvecklingsarbetet
måste delas in i två huvuddelar; det som riktas till att bekämpa fattigdomen i fattiga länder och det som riktas till människor som lever i
fattigdom i medelinkomstländer. Det finns stora behov av solidaritetshandlingar för att bekämpa fattigdom och främja utveckling. “

USA är det synd om, religiöst och i händerna på högerkrafterna. När
presidenten ville minska medborgarnas vapen, sedan en skola skjutits
ned, blev svaret från höger att det behövs mer vapen för att skjuta på
skyttarna. I USA vill mördades anhöriga vara med när mördarna avrättas. Kapitalismens kris och oförmåga har framstått då stora finansbolag gått i konkurs.

Tankarna går till Sverige: de fattiga i Sverige kan kanske få bistånd
från biståndsbudgetens 30 miljarder kr.? Även fattiga i Europa kan behöva bistånd.

Kina har minskat sin kommunism och infört också kapitalism. En
ledare sa att det inte spelar någon roll om katter är svarta eller vita, det
viktiga är att de kan fånga möss. Ett kapitalistiskt synsätt där katterna
ger vinst. Det låter kanske bra, men det viktigaste med katter är kanske att katterna får vara katter, och att de får sällskap med människor
som vill ha dem intill sig och klappa dem.

Man läser ibland i tidningen om fattigdomsgränsen. Till fattiga räknas
dem med inkomster under en eller par dollar per dag, säg 10-15 kr.
(Sida 23 maj 2012: en dollar, över en miljard människor i världen
lever under dessa förhållanden). Hur går det till att leva på det?
Hjälper statsledningarna till och hur? Hjälper privata? Det vore bra om
man fick det förklarat för sig. I Sverige behöver en ensam 20-64 år
utan barn ungefär 400 kr per dag och de som tjänar 2000 kr per dag
och har årligt överskott i hushållsbudgeten på mer än 300 000 kr vill
ha lägre skatt.

Japan: en gång i tiden känt för sin förmåga att stjäla västerländsk teknologi och exportera tändsticksaskar med text utan prickar “tanda
andast mot ladans plan. ”

Man vill veta var i världen det finns fattiga, hur de lever och vad det
beror på, vilka är orsakerna till fattigdomen? Hur fördelar sig orsakerna över världen?

Hur är det i övriga Sydostasien, Sydasien, Indien, Centralasien,
Mellanöstern och Nordafrika, Västra, Östra och Södra Afrika, Mellanamerika, Sydamerika, Australien och övriga Oceanien?

Orsakerna kan ligga hos individerna: hälsa och sjukvård, ärvda fördomar och ideologier, för dålig utbildning om sättet att leva och om
samhällets sätt att fungera o s v,
hos det privata näringslivet, kapitalismen, marknadskrafterna, reklam

och propagande, företagen ger för dåliga löner och tar för mycket
betalt för sina produkter, handelns sätt att fungera, jordbruket, industrierna, naturresurserna, utsläpp av avfall o s v,
hos de offentliga organen och företagen: för dålig organisation, för
inkompetenta ledare, för litet pengar, för låga skatter, för mycket
korruption, krig och revolutioner och kostnader för det, kampen mot
miljöförstöringen, dåliga eller inga trygghetssystem o s v.
Vilka är orsakerna och hur fördelar de sig över världen?
Hur utses de som får svenskt bistånd? Vilka får till slut de svenska 30
miljarderna, de fattiga, överklassen, affärsmännen, aktieägare, konsulter, utlänningar?
När man undersöker allt detta kan man följa de 129 verksamhetsområdena i “Samhällsplaneringens problem” eller de 29 politikområdena
i förslaget om socialdemokratisk skuggregering. Det blir för långt att
nu gå igenom de listorna och beskriva för varje område.
Biståndsutredarna måste tänka litet själva också.
Kort sagt behöver biståndsförslaget kompletteras med förhistoria och
biståndsprocesser, fördelning över världen av behov, orsaker, biståndssätt o d. Om det inte kommer med i biståndsförslaget måste det komma med i socialdemokraternas förslag till världspolitik.
Se även:
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

“Samhällsplaneringens problem. Hur ska men kunna
förbättra världen”
Områdena 1-5: Förutsättningar (Här 14 del områden)
1	

10	

11-19
	


Psykologiska och filosofiska verksamheter.
Samhällenas samlade kunskaper och värderingar o d.
Individernas inre verkligheter: kunskaper och värderingar,
uppfattningar om samhället, psykologi och moral od.

2 	


Religiösa verksamheter.

3	

31 	

32	

33	

34 	

	

351 	

352 	

353 	

354 	

36-39

Politiska vetenskaper och verksamheter.
Politiska vetenskaper: statistik, demografi,
statskunskap, 	

nationalekonomi och internationell ekonomi.
Lagtolkning, domstolar o d.
Politiska verksamheter:
Sveriges riksdag.
Kommun- och landstingsfullmäktige.
Sveriges regering.
Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).
Politiska krav och politiska planeringar. Partier o d.

4 	


Sambandsforskningsverksamheter.

5

Naturforskning. Matematikverksamheter

Område 6: Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
(Här 28 områden)
.
60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter.
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske.
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning. Även kollektiva.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
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 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter.
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
65 Administration, 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 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
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.

Områdena 7-9 Kulturella verksamheter (Här 27 områden)
7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur.
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
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.
78 Musik ( konserter o d 792).
79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport.
7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
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
795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
7951 Socialvård o d.
7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
7957 Undervisning o d. Forskning.
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet, migration o d.
7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d.
796/799 Sport, idrott o d.
8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk. Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819 motsvarar 82/89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk.
9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik o d.
91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

Socialdemokraterna bör på sin hemsida inrätta en meny eller menyer för partiets
politik inför valet 2014..
Sammanfattningar o d om hela politiken.
Partiprogram o d.
Planering av politiken, inklusive världsplanering

Omvärlden:
Utrikespolitik och världspolitik
Försvarspolitik
Biståndspolitik
Europapolitik

Demokrati och juridik:
Demokratipolitik
Justitiepolitik

Välfärdssektor för fysiska miljöer:
Miljöpolitik
Plan- och byggpolitik,	

bostadspolitik
	


	


Materiell välfärdsservice:
Arbetsmarknadspolitik
Näringspolitik
Jordbruks- och landsbygdspolitik
Handelspolitik
IT- och informationspolitik
Transport-och infrastrukturpolitik

Samhällsekonomi, pengar:
Finanspolitik
Finansmarknadspolitik
Skattepolitik
Socialförsäkringspolitik

Välfärdssektor för individer och sociala miljöer:
Utbildnings- och forskningspolitik
Socialpolitik
Barn- och äldrepolitik
Jämställdhetspolitik
Integrationspolitik
Migrationspolitik
Kultur-och idrottspolitik	

 	

Hem- och konsumentpolitik
Energipolitik

Listan med 29 delområden är gjord med hänsyn till
ärendefördelningen mellan de 13 regeringsdepartementen, de 24 statsråden i den nuvarande regeringen
och mellan de 17 utskotten i riksdagen.
Listan kan användas när man gör en EU-politik, Världspolitik
och Biståndspolitik.

Från socialdemokraterna. Stockholm 2013-03-11

Agenda för
global utveckling
- Fokus internationellt utvecklingssamarbete
Varmt välkommen med synpunkter och förslag på detta utkast!
Maila oss: internationell.utveckling@socialdemokraterna.se
senast den 12 maj 2013.
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Inledning
Socialdemokraternas politik för internationellt utvecklingssamarbete
tar sin utgångspunkt i grunden för socialdemokratisk politik: Genom
människors möjlighet till arbete och egen försörjning skapas frihet och
välstånd. Det som har tagit vårt land från svält och förtryck till dagens
välstånd gäller också globalt. Alla människor i hela världen ska kunna
leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.
Socialdemokraterna arbetar nu med att utveckla politiken för utvecklingssamarbete och global utveckling. Vi är ett folkrörelseparti och det
traditionella svenska biståndsarbetet har en stark förankring i olika
folkrörelser. Det är viktigt för oss att framtidens socialdemokratiska
internationella utvecklingspolitik formas genom en aktiv diskussion i
vårt parti, med folkrörelser och med andra aktörer inom utvecklingssamarbetet både ute i världen och på hemmaplan.
Vi vill därför gärna få del av dina/era synpunkter på detta utkast till

socialdemokratisk agenda för global utveckling. Skicka förslag och
synpunkter till internationell.utveckling@socialdemokraterna.se - en
mailadress som är öppen till den 12 maj 2013. Därefter kommer vi att
presentera den socialdemokratiska agendan för internationell utveckling.
Vi hoppas att detta underlag kan bidra till en bra diskussion om prioriteringarna och utmaningarna för framtidens utvecklingspolitik.

Bakgrund
Utvecklingen i världen går framåt. Fler länder har demokratiskt styrelseskick än tidigare, flera av FN:s millenniemål har redan uppnåtts och
några till kan hinna infrias fram till 2015. För första gången i historien
kan fattigdomen göras till historia – om den politiska viljan finns.
Samtidigt präglas världen av djupa orättvisor inom och mellan länder.
900 miljoner människor lägger sig hungriga varje kväll och miljarder
lever i fattigdom. Parallellt med snabb tillväxt har vi i flera år i världen
sett ökande sociala och ekonomiska klyftor samt allt värre hot mot
klimat och miljö.
Utvecklingspolitiken handlar om att minska fattigdomen i världen och
främja utveckling. Politiken ska ta sin utgångspunkt i människors egna
drivkrafter att skapa utveckling.
I dag står utvecklingspolitiken inför nya utmaningar och möjligheter.
På flera områden görs framsteg och flera av FN:s millenniemål kommer att uppnås. Inom ramen för FN tas nya mål fram för att främja en
hållbar utveckling. Nya länder kliver fram som ekonomiska och politiska stormakter i världspolitiken. Fler aktörer kommer till i utvecklingssamarbetet och andra finansiella flöden än traditionellt bistånd

spelar allt större roll. Positiva trender måste tas tillvara samtidigt som
de negativa, exempelvis skatteflykt, måste bekämpas.
Majoriteten av världens fattiga människor lever idag i medelinkomstländer. Den gamla indelningen i utvecklingsländer respektive utvecklade länder räcker inte längre för att beskriva världen. Det internationella utvecklingsarbetet måste delas in i två huvuddelar; det som riktas
till att bekämpa fattigdomen i fattiga länder och det som riktas till
människor som lever i fattigdom i medelinkomstländer. Det finns stora
behov av solidaritetshandlingar för att bekämpa fattigdom och främja
utveckling. Men de måste formas olika beroende på situationen där
åtgärderna ska sättas in. Detta ställer krav på ett nytt utvecklingssamarbete där nya samarbetsformer spelar en viktig roll.
I de fattigaste länderna är huvuduppgiften att bidra till ländernas utveckling av livsmedelsförsörjning, sjukvård, utbildning, demokratifrågor och grundläggande samhällsstrukturer. I arbetet med de fattigaste i medelinkomstländerna är huvuduppgiften att bidra till tillväxt
och jobbskapande, demokratiutveckling, jämställdhet och stöd till
ländernas policyutveckling, exempelvis med institutioner och sociala
trygghetssystem.

1 Socialdemokraternas mål för
internationell utveckling
Socialdemokraternas agenda för internationellt utvecklingssamarbete
syftar till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen samt bidra
till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar demokratisk utveckling. Alla politikområden måste sträva åt samma håll för att skapa

global hållbar utveckling. Detta slås tydligt fast i den svenska politiken för en hållbar global utveckling, PGU.

2 Globala utmaningar

Det långsiktiga målet för det svenska internationella utvecklingssamarbetet måste vara en värld som består av öppna, fria, demokratiska,
socialt och ekonomiskt utvecklade stater.

2.1 Fattigdomsbekämpning, tillväxt och jobb

Vår politik för global utveckling bygger på solidaritet, inte välgörenhet. Det handlar om att bidra till en bättre värld eftersom det ligger i
allas vårt intresse, vi tjänar alla på att en mer fredlig och utvecklad
värld. Vi vill arbeta i partnerskap. Socialdemokraterna är ett reformistiskt parti och vet av egen erfarenhet att beståendeförändringar och
utveckling tar tid. Men får det ta tid blir också resultatet starkt och
varaktigt.
Utvecklingssamarbetet ska vara ambitiöst, hålla hög kvalitet och ge
resultat. Svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI. Tillsammans med insatser på andra områden skapar bistånd förutsättningar för
utveckling. Det svenska utvecklingssamarbetet ska kraftsamla och
kännetecknas av de områden där Sverige har stor erfarenhet och kunnande att bidra med, såsom jämställdhet, jämlikhet och dialog. Utvecklingssamarbetet är endast en del av den samlade politiken för
global utveckling men detta dokument beskriver närmare hur just det
politikområdet kan utvecklas.
Socialdemokraterna vill:
• Att en procent av BNI ska gå till internationellt utvecklingssamarbete
och humanitärt bistånd
• Att olika politikområden ska samverka för att bidra till hållbar global
utveckling

Socialdemokraterna har en grundläggande tro på dialog, samarbete och
handelsrelationer som något positivt i internationella relationer. Ekonomisk utveckling och kontakter mellan människor, företag och myndigheter leder till att mänskliga rättigheter stärks och demokratisträvanden främjas.
En fri och rättvis handel är en nyckel till utveckling. Handelshinder
måste undanröjas och exempelvis bör EU:s tullar och handelshinder
mot fattiga länder tas bort. Vi vill också belysa utvecklingssamarbetets
roll för att bidra till kapacitetsförstärkning med mera.
Fattigdomsbekämpning handlar till stor del om att bidra till ekonomisk
tillväxt. Självklart är detta centralt, men Socialdemokraterna vill också
fokusera på vikten av fördelningen av tillväxten. Den måste komma
alla till del och för det krävs en medveten politik i partnerländerna.
Sverige kan bidra genom att främja exempelvis framväxt av institutioner, korruptionsbekämpande, kapacitetsbyggande och infrastruktur.
Socialdemokraterna vill:
• Intensifiera arbetet för en fri och rättvis handel
• Att utvecklingssamarbetet bidrar till kapacitetsförstärkning
2.1.1 Goda jobb
Det behövs investeringar för att skapa nya jobb både i de fattigaste
länderna och i medelinkomstländerna. De investeringarna behöver
spänna över hela skalan från mikrokrediter till kapitalintensiva stora
projekt. Gemensamt för alla dessa investeringar måste vara att de har

en tydlig utvecklingsagenda och sker på ett socialt,ekonomiskt och
miljömässigt hållbart sätt.
Swedfund är ett viktigt verktyg i arbetet med nya investeringar. Efter
flera år av kritik mot verksamheten vill vi se över denna. Det är viktigt
att exempelvis förstärka Swedfunds verksamhet gällande utvecklingsperspektiv och mål.
Näringslivet spelar en viktig roll också som aktör inom utvecklingspolitiken med fokus på jobb och tillväxt. Socialdemokraterna välkomnar detta, även om det är på sin plats att påpeka att kvalificerade
krav på transparens, resultat och uppfyllande av utvecklingsmål måste
gälla även på detta område.
Vidare vill vi understryka vikten av mänskliga rättigheter i arbetslivet,
vikten av organisering och anständiga förhållanden för att möta globaliseringens utmaningar och använda den som en positiv kraft för att
människor ska kunna lyfta sig ur fattigdom. På detta område kan
Sverige göra betydligt mer. Vi vill att grundläggande mänskliga
rättigheter i arbetslivet förs in i internationella handelsavtal. Sverige
ska hävda arbetstagarnas rättigheter i internationella organisationer
som Internationella valutafonden, IMF och Världsbanken genom
bilaterala kontakter och med upphandlingsregler på alla samhällsnivåer såväl globalt som nationellt. Vi vill stärka den sociala dimensionen i de multilaterala organisationerna.
I många länder ökar den informella sektorns andel av ekonomin. Det
innebär att ett växande antal människor lever och verkar under oreglerade förhållanden och ofta utnyttjas och far illa. Vi vill verka för
ökad reglering av arbetsmarknad och ekonomiska sektorer för ordnade
förhållanden som motverkar exploatering.

Socialdemokraterna vill stärka arbetstagarnas rättigheter och den
sociala dialogen för att motverka globaliseringens negativa effekter.
Social dialog i utvecklingsprojekt och program måste få en mer framträdande roll. Den globala arbetsrätten måste få en starkare roll i
utvecklingssamarbetet. Stöd måste ges till att utveckla arbetsrätten i
utvecklingsländerna. De mänskliga rättigheterna i arbetslivet är ett
viktigt samarbetsområde i utvecklingspolitiken, inte minst när det
gäller fattiga människor i medelinkomstländer.
Fria fackföreningar och fackliga rättigheter är viktiga i kampen för
global rättvisa. Världen behöver en ”New Global Deal” mellan kapital
och arbete, ett globalt samarbete, för att främja en ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbar utveckling och se till att alla får del av ökat
välstånd. Detta kräver ett bättre samarbete mellan och insatser av såväl
näringslivet och regeringar som löntagare.
Socialdemokraterna vill:
• Satsa på mänskliga rättigheter i arbetslivet
• Stärka transparensen och utvecklingsmålen i utvecklingssamarbetets
bidrag till jobb och tillväxt
• Se över Swedfunds verksamhet
2.1.2 Skatteflykt
För varje biståndskrona försvinner många gånger fler kronor i kapitalflykt – medel som utvecklingsländerna behöver använda till fattigdomsbekämpning och samhällsservice. Inom OECD och inom EU
pågår olika arbeten kring detta, exempelvis krav på att land-till-landrapportering som ett verktyg mot skatteflykt och korruption. Ökad
öppenhet skulle göra det lättare att följa upp företagens verksamhet
och skulle leda till skärpta förhållningssätt. Det är självfallet något vi
socialdemokrater välkomnar. Sverige har också alla förutsättningar att

vara ett föregångsland för skatteuppbörd och skatteförvaltning och bör
därför vara pådrivande i det internationella arbetet på detta område.
Socialdemokraterna vill:
• Verka för tydliga EU-regler för företagens agerande i tredje land
• Att Sverige arbetar aktivt med att stödja uppbyggnaden av skatteförvaltningar
2.1.3 Entreprenörskap
Av världens samlade bistånd går bara en liten del till mikrolån.
Människor har idéer och drivkraft till att förändra och förbättra sin
situation, men alltför ofta saknas de små ekonomiska resurserna för
den inledande investeringen. Utgångspunkten måste vara människors
egen initiativförmåga och kraft att skapa möjligheter att komma ur
fattigdomen.
Vi vill därför stödja entreprenörskap och kooperation i utvecklingsländer. Det handlar också om att stärka fattiga människors, inte minst
kvinnors, möjligheter att äga och driva företag och stärka deras rättigheter. I sammanhanget vill vi understryka vikten av facklig organisering och respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Socialdemokraterna vill:
• Satsa på entreprenörskap, kooperation och mikrolån
• Stärka kvinnors möjligheter att arbeta i och driva företag
2.1.4 Livsmedelsförsörjning
Det finns redan idag av allt att döma tillräckligt med livsmedel för att
inte svält ska behöva förekomma. Det akuta problemet för livsmedelsförsörjningen är möjligheterna att lagra och distribuera samt ett jordbruk som är outvecklat och vars skördar varierar stort på grund av

väderförhållandena.
Majoriteten av jordens fattiga människor lever på landsbygden som
småskaliga bönder. Investeringar i sådana jordbruk är mycket effektiva
när det gäller att skapa tillväxt som verkligen bekämpar fattigdomen.
Fattigas ägande-, avtals- och arbetsrätt skapar möjlighet till tillväxt
och fattigdomsbekämpning. Rätt till den jord man brukar är central för
att få till stånd ett fungerande jordbruk och fungerande livsmedelsförsörjning. Särskilt viktigt är det att förbättra kvinnors juridiska rättigheter liksom andra frågor som kreditmöjligheter och tillgång till utbildning.
Åtgärder för att underlätta handel såväl på lokala marknader, handel
med grannländer och internationell handel är viktiga. Under EU-avsnittet behandlas den viktiga frågan om behovet av att reformera EU:s
jordbrukspolitik så att den inte utgör ett utvecklingshinder.
Sverige bör stödja utvecklingen och uppbyggnaden av kapacitet för
lagring, distribution och förädling av livsmedel.
Socialdemokraterna vill:
• Stödja utveckling av metoder för bättre livsmedelsförsörjning
2.1.5 Trygghetssystem
Sverige har en lång erfarenhet av att successivt bygga upp både sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, föräldraförsäkring, pensioner och
sjukvårdsfinansiering. Just nu finns ett ökande intresse i många länder,
även sådana som inte nått så hög ekonomisk utveckling, att börja
bygga trygghetssystem. Vi socialdemokrater vet att trygga människor

både vågar och kan satsa på framtiden. Sverige har en viktig uppgift i
att sprida kunskaper och erfarenheter om uppbyggnaden av socialförsäkringssystem.
Socialdemokraterna vill:
• Främja uppbyggnaden av sociala trygghetssystem såsom barnbidrag,
sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pensioner

2.2 Samhällsinstitutioner och rättssamhälle
Utvecklingssamarbetet ställer krav på mottagarländerna. Huvudansvaret för en positiv utveckling ligger hos varje land. Vi vill understryka vikten av god samhällsstyrning, rättssäkerhet, ansvarsutkrävande samt meborgarnas möjlighet till insyn och deltagande. Detta är en
förutsättning för utveckling. Korruption i alla dess former måste bekämpas.
I framför allt de allra fattigaste länderna måste arbetet med att stödja
uppbyggnaden av samhällsinstitutioner och institutionella ramverk
bedrivas. Det gäller allt från kontraktsrätt och lagfartssystem till
skattemyndigheter, revisionsmyndighet och hela rättsväsendet.
Socialdemokraterna vill:
• Att Sverige ökar sitt stöd till utvecklingen av skatteförvaltningar,
rättsväsende och revisionsmyndigheter

2.3 Demokrati och mänskliga rättigheter
Utvecklingssamarbetet är ett bidrag till att bryta den maktlöshet som
tvingar människor i den fattiga världen kvar i hunger och hopplöshet.
Därför är frågor om demokrati och mänskliga rättigheter grundläggande också i biståndet.

Sverige ska arbeta för ett brett rättighetsperspektiv. Fattigdom är inte
endast en fråga om livsvillkor eller hunger, det är också en fråga om
brist på inflytande och diskriminering. Sverige ska driva på för en
aktiv utvecklingspolitik och främja demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet.
Partier och partisystem är viktiga delar av en fungerande demokrati.
Sedan ett antal år tillbaka har riksdagens partier och dess partinära
organisationer utvecklat kompetens för att stödja uppbyggnaden och
funktionen av partier i odemokratiska ellerdemokratiskt svaga länder.
Vi menar att stödet för dessa insatser bör öka.
Socialdemokrater vill öka Sveriges demokratistöd, inte minst till
länder i Nordafrika och i Mellanöstern. Socialdemokraterna menar att
det svenska demokratistödet måste utgå från insikten om vikten av
kvinnors delaktighet samt främja demokratiarbete genom det civila
samhället. Vi skriver också om civilsamhällets betydelse för demokratin i avsnitt 3.4.
Socialdemokraterna är positiva till regeringens satsningar på demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, exempelvis inom ny
teknik, som en del i det totala demokratistödet.
Bistånd ska inte ges till stater som inte har ett genuint intresse av
demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. I fall med stater som
varken är demokratiska eller vill utveckla demokrati bör biståndet
istället kanaliseras till demokratifrämjande arbete via det civila
samhället eller andra lämpliga aktörer. Det finns också fall där ett
lands utveckling i ekonomisk mening passerat stadiet för traditionellt
bistånd men där demokratisträvanden fortfarande måste stödjas.

Socialdemokraterna menar att ett samhälles och dess individers frihet
ökar med kulturen. Med kultur som verktyg kan yttrandefrihet, folkbildning, demokratiska samtal och deltagande i samhällsdiskussionen
stärkas. Kulturen utgör en viktig del av utvecklingssamarbetet, inte
minst för folkbildning och demokratifrämjande arbete. Kulturbiståndets andel av det totala biståndet har kraftigt minskat under den
borgerliga regeringen. Kulturens roll i demokratifrämjandet bör användas bättre.
Socialdemokraterna vill:
• Öka demokratistödet, inte minst till Nordafrika och arabvärlden med
fokus på kvinnor och det civila samhället
• Öka det partinära stödet och stöd genom civilsamhället
• Använda kulturen bättre i demokratifrämjandet
• Bekämpa korruption

2.4 Jämställdhet och kvinnors rättigheter
Jämställdhet, arbetet för att stärka kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet har länge varit en hörnsten i socialdemokratisk politik, såväl
inrikes som utrikes. Vi vet att jämställdhet lönar sig för såväl kvinnor
som samhället. Världsbankens rapport, World Development Report
2012: Gender Equality and Development, visar just på detta faktum;
en politik som stärker kvinnors rättigheter är ekonomiskt lönsam.
Kvinnors rättigheter är en viktig fråga för hela samhället. Det är positivt att Världsbanken ger ytterligare argument för förändring i de
länder där kvinnornas rättigheter fortsatt är under förtryck.
Kvinnor är ofta de fattigaste bland de fattiga och de mest utsatta.
Maktrelationen mellan könen resulterar i att flickor inte får gå i skola i
samma utsträckning som pojkar, att lagstiftning kring äganderätt
gynnar män, att kvinnor har sämre löner, sämre arbetsvillkor och i

högre grad än män saknar inflytande över samhällsutvecklingen.
Svenskt utvecklingssamarbete ska bidra till att öka kvinnors möjlighet
att styra sina liv och påverka det egna landets utveckling. Ökad jämställdhet ger minskad fattigdom.
Kampen mot mödradödlighet samt för kvinnors och flickors sexuella
och reproduktiva hälsa och rättigheter måste intensifieras. Bristen på
dessa rättigheter är förödande. Varje år dör närmare 300 000 kvinnor
av graviditets- eller förlossningsrelaterade orsaker och många fler
skadas. Genom tillgång till preventivmedel, läkarvård, sexualundervisning och tillgång till säkra aborter skulle de flesta dödsfall kunna
undvikas. I ökad jämställdhet och ökat självbestämmande, inte minst
över den egna kroppen, ligger också den kanske viktigaste enskilda
faktorn för att hejda spridningen av hiv/aids. Andelen av biståndet som
går till SRHR-arbetet bör öka. Trots att frågan sägs vara prioriterad i
svensk biståndspolitik har andelen minskat sedan 2006. Enligt en
rapport från RFSU har biståndet som främjar SRHR minskat med
cirka 2 procent mellan 2006 och 2010.
FN:s befolkningsorgan UNFPA gör viktiga insatser och vi socialdemokrater anser att Sverige fortsatt ska stödja dess arbete liksom exempelvis UN Women.
Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen är ett av regeringens
prioriterade teman – ändå är det besvärligt att redovisa hur mycket av
svenskt utvecklingssamarbete som riktas till kvinnor, något som uppmärksammas i olika sammanhang. Vi vill säkerställa att prioriteringen
får önskvärt genomslag i budgeten och då måste redovisningen förfinas så att prioriteringen bättre går att följa upp. En viktig faktor att
följa är hur stor andel av utvecklingssamarbetet som når kvinnor men
framför allt lägger vi vikt vid vilken förändringseffekt utvecklings-

samarbetet har för fattiga kvinnor. Dethandlar om att i högre grad rikta
insatser till kvinnor och jämställdhetsarbetet generellt men också att
öka andelen bistånd till stöd för kvinnors sexuella och reproduktiva
hälsa och rättigheter samt öka och inrikta demokratistöd med fokus på
kvinnor och civilsamhället.
Socialdemokraterna vill:
• Prioritera jämställdhet och kvinnors rättigheter i utvecklingssamarbetet
• Förbättra redovisningen för att möjliggöra uppföljning
• Öka andelen bistånd till främjande av SRHR

2.5 Klimat och energi
Klimatförändringarna drabbar redan idag många utvecklingsländer vissa länder med torka och svält och andra med översvämningar och
förstörda hem. Insatser för att klara konsekvenserna och hejda klimatförändringarna kräver omfattande internationella åtgärder och samarbete.
Sverige ska agera pådrivande för att få andra att vidta åtgärder men
också ta det egna ansvaret. Sverige bör öka ansträngningarna för att
ställa om mot ett hållbarare samhälle.
Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor och en viktig beståndsdel för hållbar utveckling. Sverige har hög kunskap inom miljöteknikområdet och lång erfarenhet av att distribuera rent vatten och rena
avloppsvatten. Den kunskapen och tekniken är viktig att sprida för att
bidra till bättre hälsa och minskad dödlighet.
Socialdemokraterna vill inrätta en mekanism för miljöteknik- samt
kunskapsöverföring till utvecklingsländerna. Därtill ska svenskt

utvecklingssamarbete vara klimatsäkrat.
Vi anser att Sverige ska vara pådrivande för att skapa nya internationella finansieringskällor för klimatomställningsåtgärder.
Det går inte att undvika att ökat välstånd innebär ökad energiåtgång.
Ska detta kunna ske på ett miljömässigt hållbart sätt måste dels ny
energiteknik utvecklas och gamla tekniker få en renare produktion.
Sveriges kunskap och arbete med att utveckla gröna energikällor kan
vara en viktig resurs i den utvecklingen.
Socialdemokraterna vill:
• Inrätta en mekanism för miljöteknik samt kunskapsöverföring till
utvecklingsländerna
• Svenskt utvecklingssamarbete ska vara klimatsäkrat
• Sverige ska vara pådrivande för att skapa nya internationella
finansieringskällor för klimatomställningsåtgärder

2.6 Konflikthantering
Konflikter och krig för med sig katastrofala följder både för enskilda
människor och som ett hinder för utveckling och kamp mot fattigdom.
Fred och säkerhet är en förutsättning för utveckling samtidigt som
utvecklingssamarbetet bidrar till att stärka säkerheten.
Sverige har genom sin utrikes- och utvecklingspolitik över tiden byggt
upp en stor trovärdighet och svenska insatser är efterfrågade. Vi
socialdemokrater vill stärka arbetet för fred och säkerhet och göra en
särskild satsning på medling, konflikthantering och förebyggande
fredsarbete.

Sverige ska vara en stark röst i världen för fred och vara en viktig
aktör i fredsarbete och konflikthantering. Sverige ska utveckla sin egen
kapacitet på området men också arbeta tillsammans med andra nordiska och internationella aktörer.
Socialdemokraterna anser att utvecklingssamarbetet ska vara en central del i Sveriges arbete för fred och konfliktförebyggande åtgärder.
Kopplingen mellan säkerhet och utveckling på både kort och lång sikt
är odiskutabel. Men i en värld som upprustar alltmer och där många
gånger större summor läggs på försvarsutgifter jämfört med utvecklingssamarbete är det inte fattigdomsbekämpningen som behöver
mindre resurser. Socialdemokrater accepterar inte att biståndet urholkas genom att militära kostnader får räknas som bistånd.
Socialdemokraterna vill:
• Stärka arbetet för fred och säkerhet
• Satsa särskilt på medling, konflikthantering och förebyggande
fredsarbete

2.7 Vatten, sanitet och hälsa
Ökad tillgång till rent vatten och sanitet är livsviktiga faktorer. Detta är
också grundläggande för att kunna bekämpa ohälsa och har även betydelse för möjligheten till utveckling på andra områden. Tillgång till
rent vatten och är centrala inte minst för att uppfylla millenniemålen.
Kampen om vatten skapar motsättningar mellan länder redan i dag och
riskerar att leda till framtida konflikter. Rätten till rent vatten utmanas
också av krafter som vill privatisera vattentillgången. Vi socialdemokrater kommer att ta strid för allas rätt till rent vatten. Grundläggande
behov för enskilda och samhället, såsom hälsovård och utbildning, bör

vara offentliga åtaganden i varje samhälle.
Socialdemokraterna vill:
• Öka tillgången till rent vatten och sanitet
• Motverka privatisering av tillgång till vatten

3 Formerna för svenskt utvecklingssamarbete
3.1 Politik för global utveckling
Politiken för global utveckling, PGU, som antogs 2003 var på sin tid
banbrytande. PGU innebär högt ställda krav på att alla politikområden
strävar mot samma mål – en hållbar global utveckling.
PGU utgår från rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling. Själva kärnan är att en samstämmig politik på alla
områden ska bidra till en hållbar utveckling i världen. Den bygger på
insikten att utvecklingssamarbete är en viktig del, och att den politik
som förs på exempelvis miljö-, jordbruks- och handelsområdena är
minst lika viktig för fattigdomsbekämpning och global utveckling.
Utöver vikten av internationell samverkan är det också viktigt att olika
aktörer i samhället medverkar – fackföreningar, organisationer,
näringslivet, kommuner med flera.
Tyvärr verkar regeringen ha tryckt på paus-knappen gällande PGUarbetet. I många stycken har regeringens politik medfört en oroande
perspektivförskjutning där solidaritet och det lokala ägarskapet som
förutsättning för förändring är starkt nedtonat till förmån för en övertro
på marknadslösningar och kortsiktig jakt på resultat.

Nu är det snart ett decennium sedan politiken antogs och Socialdemokraterna hadeönskat att regeringen tog detta tillfälle i akt att flytta fram
positionerna för PGUarbetet ett par steg. Socialdemokraterna vill att
det skapas en samordningsfunktion i Regeringskansliet som ska svara
för att regeringens agerande samfällt strävar mot målet om hållbar
global utveckling. Det råder brist på samordning, gemensam styrning
och återkoppling. Även riksdagen kan bli bättre på att arbeta med PGU
inom olika politikområden. Men regeringen måste ta ledningen, och
bland annat säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet för uppföljning
och analys av genomförandet av PGU.
Socialdemokraterna vill:
• Öka engagemanget kring PGU
• Skapa en samordningsfunktion i regeringskansliet

3.2 Enprocentmålet
Sverige tillhör den handfull länder i världen som satsar ca 1 procent av
sin BNI (bruttonationalinkomst) på internationellt utvecklingssamarbete. FN:s mål är att alla rika länder ska satsa minst 0,7 procent av
BNI.
Sveriges riksdag beslutade med bred enighet 1968 att anta 1-procentmålet. För att nå det behövde en ökning ske av ramen i statsbudgeten
under flera år i rad. Syftet var att nå målet budgetåret 1974/75. På
grund av oljekrisen dröjde det ytterligare ett år. Sedan dess har Sverige
upprätthållit enprocentmålet med undantag för ett antal år då den ekonomiska 1990-talskrisen bekämpades.
Det finns ett starkt folkligt stöd i Sverige för att fortsätta att avsätta en
procent till utvecklingssamarbete. För Socialdemokraterna ligger
enprocentmålet fast.

Från biståndsramen kan avräkningar göras. Socialdemokraterna
accepterar avräkningar enligt DAC:s regelverk (ett organ inom OECD
vars regelverk Sverige ska följa), exempelvis för flyktingmottagande,
vilket svenska regeringar har gjort sedan 1980-talet. För att behålla
förtroendet för hur dessa avräkningar görs är det dock av vikt att
regelverket följs fullt ut och inte felanvänds. Så var fallet när regeringen lät biståndet bekosta svensk diplomatisk verksamhet i
västländer, vilket DAC kritiserade Sverige för.
I ett fall säger Socialdemokraterna nej till avräkningar från biståndsramen: Skulder är ofta ett avgörande utvecklingshinder och vi välkomnar initiativ till skuldavskrivningar. Men vi avvisar den typ av
avräkningsmetod för skuldavskrivningar som den borgerliga regeringen har genomfört i stor skala. Istället ska skulderna avräknas krona
för faktisk krona vad skulden är värd den dag avräkningen görs. Då
hade exempelvis den avräkning avseende Kongo som 2012 minskade
biståndet med närmare en miljard hamnat på betydligt lägre belopp. Vi
vill också att regeringen redovisar för riksdagen hur avräknade medel
uppfyller målen för biståndet.
Vidare menar Socialdemokraterna att de medel som räknas av från
biståndsramen måste uppfylla de mål som annars gäller för utvecklingssamarbetet och vi vill att regeringen återkommande redovisar
detta inför riksdagen. Användningen måste också, som påpekats, stå i
samklang med regelverket.
Summan som årligen avsätts till internatio-nellt utvecklingssamarbete
har genom enprocentmålet växt. För att kunna upprätthålla kvaliteten
när kvantiteten ökar måste tillräckliga resurser sättas av för genomförandet samt uppföljning och analys.

De senaste åren har den svenska tillväxten varierat kraftigt. Vissa år
har slutat med negativ tillväxt. För att säkerställa de åtaganden som
Sverige gör på lång sikt och för förutsägbarheten i det svenska biståndet vill socialdemokraterna närmare studera vilka eventuella negativa
effekter som uppstår när biståndsramen svänger fram och tillbaka på
grund av förändringar upp och ned av BNI.
Socialdemokraterna vill:
• Sätta stopp för avräkningar av ”uppblåsta” skuldavskrivningar
• Att avräkningarna redovisas mot målen för utvecklingssamarbetet
• Utvärdera mekanismerna för att optimera enprocentmålet

3.3 Se över organisation, roller och hantering
Under de senaste åren har en förskjutning skett av hur anslagen till
internationell utveckling kanaliseras. En betydande del av biståndet
hanteras idag direkt via UD. I en förstudie, gjord av Riksrevisionen,
där UD:s hantering av biståndspengar granskas riktas stark kritik mot
UD för bland annat att styrdokumenten är svagare än de som gäller för
Sida, alltför knapphändig dokumentation, processer och underutvecklade rutiner för riskbedömning och riskhantering samt att det verkar
saknas allsidig uppföljningsprocess. Vissa åtgärder har sedan dess
vidtagits, men tyvärr avslutades den här förstudien 2010 och någon
genomgripande utredning har inte gjorts senare heller.
Socialdemokraterna menar att det ska vara höga krav på ordning och
reda samt resultat i den internationella utvecklingsverksamheten.
Samma höga krav och mål ska gälla för samtliga aktörer; UD, Sida,
folkrörelser, näringsliv osv. En och samma måttstock ska gälla för alla.
Därför vill vi genom en översyn skapa klarhet i vilka krav som ställs
och vilka resultat som förväntas samt hur detta ska redovisas. Det
behöver göras en genomlysning över bland annat hur UD klarar sin

idag växande roll samt över Sida. Samtidigt måste också granskning
ske av den växande byråkratisering som många upplever. Med fakta
klarlagda kan det finnas anledning att exempelvis renodla UD:s roll
och arbetsuppgifter när det gäller det internationella utvecklingsarbetet.
Socialdemokraterna vill:
• Göra en översyn av utvecklingssamarbetets organisation, roller och
hantering
• Att den växande byråkratiseringen granskas

3.4 Det civila samhällets utvecklingssamarbete
Internationellt sett lägger vi stor vikt vid folkrörelsers och det civila
samhällets roll för demokrati och ansvarsutkrävande. Men även på
hemmaplan lägger vi vikt vid det civila samhällets organisationer som
viktiga och kompetenta aktörer i svenskt utvecklingssamarbete.
Socialdemokraterna anser att det är viktigt med en mångfald av röster
och aktörer i utvecklingssamarbetet, liksom att informations- och
opinionsbildande arbete kring utvecklingspolitiken bör bedrivas av
olika aktörer.
Anslaget för informationsarbete har minskat och dessutom har syftet
ändrats. Socialdemokraterna menar att den andel som går till informations- och kommunikationsverksamhet bör höjas till nivån före minskningarna. Vi menar också att informationsarbete inte bara kan utan
också bör innehålla opinionsbildande arbete. Opinionsbildning innebär
att organisationen som har tagit ställning i olika frågor ska kunna driva
dessa ställningstaganden, oavsett om frågorna är partiskiljande eller
inte. Detta vill socialdemokraterna inte inskränka.

Socialdemokraterna vill:
• Stärka människors kraft att driva förändrings- och demokratiseringsarbete genom det civila samhället i världen
• Stärka civilsamhällets roll i svenskt utvecklingssamarbete
• Förbättra användandet av ett ökat informationsanslag i Sverige

bör prägla beslutsprocesser, utvecklingsdebatten och reformarbetet
inom det internationella utvecklingssamarbetet.

3.5 Resultat, effektivitet och uppföljning

Det finns ett behov av oberoende utvärderingar av utvecklingssamarbetet och därför startades den oberoende utvärderingsmyndigheten
Sadev som regeringen avvecklade vid årsskiftet 2012/2013. En ny
utvärderingsverksamhet ska nu byggas upp i kommittéform. Socialdemokraterna är positiva till att en oberoende utvärderingsverksamhet
kommer på plats men är mycket kritiska till hur regeringen hanterat
processen kring frågan.

Det svenska utvecklingssamarbetet håller god kvalitet och åstadkommer resultat. Vi ska vara stolta över det och socialdemokraterna
vill utveckla och förbättra det ytterligare. Styrningen måste vara tydlig
och rätt saker ska mätas och utvärderas. Jakten på kortsiktiga resultat
får inte överskugga hållbarhet och långsiktighet. Höga krav ska ställas
på alla aktörer och gälla lika oavsett sektor. Dubbla måttstockar får
inte tillämpas.
Givare och mottagare är tillsammans partners i utvecklingsarbetet och
därför behöver mottagarnas ägarskap och inflytande över utvecklingssamarbetet öka. Budgetstöd bör fortsatt vara en av de former Sverige
använder i utvecklingssamarbetet. Rätt utformat och med rätt partner
främjar budgetstödet mottagarens ägarskap, ökad parlamentarisk och
medborgerlig insyn samt bidrar till transparens i statsbudgeten.
Utvecklingssamarbetet verkar ofta i svåra miljöer. Många gånger uppnås resultat efter en lång process av ibland flera samverkande faktorer
och Sverige måste därför våga och orka tänka långsiktigt för att utvecklingssamarbetet ska kunna vara en faktor som förändrar på djupet.
Vi vill gå bort från dagens trend med tyngdpunkt på ensidigt givarstyrd
kontroll och kortsiktigt mätbara faktorer snarare än långsiktiga
resultat.
För att öka tydligheten i biståndspolitiken vill vi förbättra redovisningen av hur utvecklingsmedel fördelas och används. Socialdemokraterna anser vidare att öppenhet och transparens i högre grad än idag

Samma krav på ordning och reda samt öppenhet måste naturligtvis
gälla för alla delar av biståndsverksamheten.

Socialdemokraterna vill:
• Att hållbarhet och långsiktighet inte överskuggas av jakt på
kortsiktiga resultat. Rätt saker ska mätas och utvärderas
• Att höga krav ska ställas på alla aktörer och gälla lika
• Avsätta tillräckliga resurser för genomförande samt uppföljning och
analys och att det säkerställs att den nya utvärderingsverksamheten får
deförutsättningar som behövs för att fullgöra uppdraget
• Att budgetstöd fortsatt kan vara en av de former man arbetar med i
utvecklingssamarbetet
• Öka öppenhet och transparens i utvecklingssamarbetet och i
beslutsprocesserna
• Att biståndsmedel inte investeras i skatteparadis

4 Formerna för internationellt
utvecklingssamarbete
4.1 Millenniemålen II
FN:s rapport 2012 om millenniemålen visar glädjande att fyra delmål
har uppnåtts: halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens
slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan samt
ökad tillgång till rent vatten.

EU:s olika politikområden bättre samordnas och inte motverkar varandra, i enlighet med Policy Coherence for Development. Jordbruks-,
fiske- och handelspolitiken är centrala områden som måste reformeras
inom EU för att främja och inte bromsa utvecklingsländernas möjligheter.
Sverige ska vara pådrivande för att EU:s medlemsländer höjer sina
biståndsnivåer. I krisens spår har biståndet från EU-länderna minskat.
Sverige bör också verka för att politikområden också på det europeiska
planet strävar åt samma håll för en hållbar global utveckling.

För att värna gjorda framsteg och för att öka ansträngningarna att uppnå resterande mål krävs att världens ledare håller fast vid de åtaganden
som millenniemålen innebär. Inte minst måste mål åtta om globalt
partnerskap med ökat bistånd, rättvisare handel och minskade skuldbördor uppfyllas. Även om några av millenniemålen nu uppfyllts innebär det bara att minst lika mycket arbete återstår för att bland annat
utrota fattigdomen. Just nu pågår arbetet med att formulera nya mål
för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, efter 2015.
Socialdemokraterna anser dels att de nuvarande målen måste förverkligas och ambitionerna därefter höjas väsentligt. De nya målen måste
också omfatta ökad demokrati och ökad respekt för de mänskliga
rättigheterna.

EU har sedan en tid antagit grundläggande regler för EU:s budgetstöd
till samarbetsländer inom det internationella utvecklingssamarbetet. I
dessa regler finns tre olika typer av ”kontrakt”. Beroende på vilket
kontrakt det gäller är omfattningen på samarbetet olika stort och
kraven på samarbetslandet olika höga. Ju närmare och mer omfattande
samarbete desto högre krav på samarbetslandet. De tre kontraktsnivåerna är (fritt översatt till svenska); God styrning och utvecklingskontrakt, sektorreformskontakt och samhällsbyggnadskontrakt. Socialdemokraterna är positiva till denna modell och att kraven ökar på
samarbetsländerna i takt med att samarbetet blir mer omfattande. Det
är en bra utgångspunkt även för svenskt bilateralt arbete.

Socialdemokraterna vill:
• Intensifiera arbetet med att uppfylla millenniemålen
• Att de nya målen omfattar demokrati och mänskliga rättigheter

Sammantaget utgör EU:s biståndspolitik en stor möjlighet för Europas
medlemsländer att gemensamt på ett kraftfullt och konstruktivt sätt
främja en mer rättvis och demokratisk värld och därmed spegla EU:s
grundläggande värderingar i en värld som riskerar att polariseras.

4.2 EU:s bistånd
EU är världens största biståndsgivare. EU är och ska vara en pådrivande aktör för att uppnå FN:s millenniemål. För att det ska lyckas krävs
att mer av EU-biståndet fokuseras på fattigdomsbekämpning och att

Socialdemokraterna vill:
• Reformera EU:s jordbruks-, fiske- och handelspolitik
• Driva på EU för ökad samstämmighet för hållbar global utveckling

4.3 Multilateralt bistånd
En betydande del av Sveriges pengar till internationellt utvecklingssamarbete går genom multilaterala samarbeten, FN och olika FNorgan samt EU. Det finns svårigheter med att utvärdera hur väl olika
multilaterala samarbetens verksamhet motsvarar de prioritering, mål
och resultat som Sverige ställer upp. Ett arbete med utvärdering och
uppföljning av det multilaterala utvecklingssamarbetet har påbörjats
sedan några år men bör utvecklas och förbättras.
Sverige är en stor givare till organisationer inom FN–systemet och bör
se arbeta för att inflytandegrad och påverkansmöjligheter är proportionellt stort. Detta bör vara en del av den FN-strategi Socialdemokraterna anser att regeringen bör ta fram. Svenskt utvecklingssamarbete
via multilaterala organ, fonder och program bör följa de prioriteringar
som sätts för det bilaterala utvecklingssamarbetet. Exempelvis är det
viktigt att Sveriges stöd till den sektor som arbetar för ökad jämställdhet och kvinnors rättigheter, inte minst på SRHR-området, får fortsatt
starkt stöd.
Socialdemokraterna vill:
• Öka utvärderingen av multilateralt bistånd
• Stärka Sveriges inflytande i FN

Avslutning
FN:s rapport 2012 om millenniemålen visar glädjande att fyra delmål
har uppnåtts: halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens
slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan samt
ökad tillgång till rent vatten. För att värna gjorda framsteg och för att
öka ansträngningarna att uppnå resterande mål krävs att världens
ledare håller fast vid de åtaganden som millenniemålen innebär. Inte

minst måste mål åtta om globalt partnerskap med ökat bistånd, rättvisare handel och minskade skuldbördor uppfyllas. Så kan också det
globala partnerskapet för utvecklingssamarbetet arbeta vidare.
Också FN-konferensen om hållbar utveckling som hölls i Rio framhåller vikten av hållbara utvecklingsmål som gäller såväl ekonomisk,
social och miljömässig utveckling.
Detta ska vara vägledande för socialdemokraternas agenda för internationellt utvecklingssamarbete och för såväl bi- som multilateralt
bistånd.
Socialdemokraterna Riksdagen 100 12 Stockholm T: 08-700 26 00
www.socialdemokraterna.se

Vad behandlas inte i Socialdemokraternas
biståndspolitik?
Texten i socialdemokraternas biståndspolitik har placerats in i de
politikområden som finns i förslaget till meny för partiets politik,
huvudsakligen lika med de områden regeringens statsråd har.
Följande politikområden behandlas inte i biståndsförslaget:
Utbildnings- och forskningspolitik
Socialpolitik
Barn- och äldrepolitik
Integrationspolitik
Migrationspolitik
Kultur-och idrottspolitik
Plan- och byggpolitik, bostadspolitik
Energipolitik
Nämns i Miljöpolitik
Näringspolitik
Nämns i Arbetsmarknadspolitik
Handelspolitik
Nämns i Hem-och konsumentpolitik
IT- och informationspolitik
Transport-och infrastrukturpolitik
Det är områden som i Sverige anses så viktiga att de har fått egna
statsråd.

I det följande har texten i socialdemokraternas biståndspolitik placerats in i de politikområden som finns i förslaget till meny för partiets politik, huvudsakligen lika
med de områden regeringens statsråd har.

Sammanfattningar o d om hela
politiken.
Partiprogram o d.
Inledning
Socialdemokraternas politik för internationellt utvecklingssamarbete
tar sin utgångspunkt i grunden för socialdemokratisk politik: Genom
människors möjlighet till arbete och egen försörjning skapas frihet och
välstånd. Det som har tagit vårt land från svält och förtryck till dagens
välstånd gäller också globalt. Alla människor i hela världen ska kunna
leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.
Socialdemokraterna arbetar nu med att utveckla politiken för utvecklingssamarbete och global utveckling. Vi är ett folkrörelseparti och det
traditionella svenska biståndsarbetet har en stark förankring i olika
folkrörelser. Det är viktigt för oss att framtidens socialdemokratiska
internationella utvecklingspolitik formas genom en aktiv diskussion i
vårt parti, med folkrörelser och med andra aktörer inom utvecklingssamarbetet både ute i världen och på hemmaplan.
Vi vill därför gärna få del av dina/era synpunkter på detta utkast till
socialdemokratisk agenda för global utveckling. Skicka förslag och
synpunkter till internationell.utveckling@socialdemokraterna.se - en
mailadress som är öppen till den 12 maj 2013. Därefter kommer vi att
presentera den socialdemokratiska agendan för internationell utveckling.
Vi hoppas att detta underlag kan bidra till en bra diskussion om prioriteringarna och utmaningarna för framtidens utvecklingspolitik.

Bakgrund
Utvecklingen i världen går framåt. Fler länder har demokratiskt styrelseskick än tidigare, flera av FN:s millenniemål har redan uppnåtts och
några till kan hinna infrias fram till 2015. För första gången i historien
kan fattigdomen göras till historia – om den politiska viljan finns.
Samtidigt präglas världen av djupa orättvisor inom och mellan länder.
900 miljoner människor lägger sig hungriga varje kväll och miljarder
lever i fattigdom. Parallellt med snabb tillväxt har vi i flera år i världen
sett ökande sociala och ekonomiska klyftor samt allt värre hot mot
klimat och miljö.
Utvecklingspolitiken handlar om att minska fattigdomen i världen och
främja utveckling. Politiken ska ta sin utgångspunkt i människors egna
drivkrafter att skapa utveckling.
I dag står utvecklingspolitiken inför nya utmaningar och möjligheter.
På flera områden görs framsteg och flera av FN:s millenniemål kommer att uppnås. Inom ramen för FN tas nya mål fram för att främja en
hållbar utveckling. Nya länder kliver fram som ekonomiska och politiska stormakter i världspolitiken. Fler aktörer kommer till i utvecklingssamarbetet och andra finansiella flöden än traditionellt bistånd
spelar allt större roll. Positiva trender måste tas tillvara samtidigt som
de negativa, exempelvis skatteflykt, måste bekämpas.
Majoriteten av världens fattiga människor lever idag i medelinkomstländer. Den gamla indelningen i utvecklingsländer respektive utvecklade länder räcker inte längre för att beskriva världen. Det internationella utvecklingsarbetet måste delas in i två huvuddelar; det som riktas
till att bekämpa fattigdomen i fattiga länder och det som riktas till
människor som lever i fattigdom i medelinkomstländer. Det finns stora

behov av solidaritetshandlingar för att bekämpa fattigdom och främja
utveckling. Men de måste formas olika beroende på situationen där
åtgärderna ska sättas in. Detta ställer krav på ett nytt utvecklingssamarbete där nya samarbetsformer spelar en viktig roll.
I de fattigaste länderna är huvuduppgiften att bidra till ländernas utveckling av livsmedelsförsörjning, sjukvård, utbildning, demokratifrågor och grundläggande samhällsstrukturer. I arbetet med de fattigaste i medelinkomstländerna är huvuduppgiften att bidra till tillväxt
och jobbskapande, demokratiutveckling, jämställdhet och stöd till
ländernas policyutveckling, exempelvis med institutioner och sociala
trygghetssystem.

1 Socialdemokraternas mål för internationell utveckling
Socialdemokraternas agenda för internationellt utvecklingssamarbete
syftar till att minska fattigdomen och orättvisorna i världen samt bidra
till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar demokratisk utveckling. Alla politikområden måste sträva åt samma håll för att skapa
global hållbar utveckling. Detta slås tydligt fast i den svenska politiken för en hållbar global utveckling, PGU.
Det långsiktiga målet för det svenska internationella utvecklingssamarbetet måste vara en värld som består av öppna, fria, demokratiska,
socialt och ekonomiskt utvecklade stater.
Vår politik för global utveckling bygger på solidaritet, inte välgörenhet. Det handlar om att bidra till en bättre värld eftersom det ligger i
allas vårt intresse, vi tjänar alla på att en mer fredlig och utvecklad
värld. Vi vill arbeta i partnerskap. Socialdemokraterna är ett reformistiskt parti och vet av egen erfarenhet att beståendeförändringar och
utveckling tar tid. Men får det ta tid blir också resultatet starkt och
varaktigt.

Utvecklingssamarbetet ska vara ambitiöst, hålla hög kvalitet och ge
resultat. Svenskt bistånd ska uppgå till en procent av BNI. Tillsammans med insatser på andra områden skapar bistånd förutsättningar för
utveckling. Det svenska utvecklingssamarbetet ska kraftsamla och
kännetecknas av de områden där Sverige har stor erfarenhet och kunnande att bidra med, såsom jämställdhet, jämlikhet och dialog. Utvecklingssamarbetet är endast en del av den samlade politiken för
global utveckling men detta dokument beskriver närmare hur just det
politikområdet kan utvecklas.
Socialdemokraterna vill:
• Att en procent av BNI ska gå till internationellt utvecklingssamarbete
och humanitärt bistånd
• Att olika politikområden ska samverka för att bidra till hållbar global
utveckling

Planering av politiken
3.1 Politik för global utveckling
Politiken för global utveckling, PGU, som antogs 2003 var på sin tid
banbrytande. PGU innebär högt ställda krav på att alla politikområden
strävar mot samma mål – en hållbar global utveckling.
PGU utgår från rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv på utveckling. Själva kärnan är att en samstämmig politik på alla
områden ska bidra till en hållbar utveckling i världen. Den bygger på
insikten att utvecklingssamarbete är en viktig del, och att den politik
som förs på exempelvis miljö-, jordbruks- och handelsområdena är
minst lika viktig för fattigdomsbekämpning och global utveckling.
Utöver vikten av internationell samverkan är det också viktigt att olika
aktörer i samhället medverkar – fackföreningar, organisationer,
näringslivet, kommuner med flera.
Tyvärr verkar regeringen ha tryckt på paus-knappen gällande PGUarbetet. I många stycken har regeringens politik medfört en oroande
perspektivförskjutning där solidaritet och det lokala ägarskapet som
förutsättning för förändring är starkt nedtonat till förmån för en övertro
på marknadslösningar och kortsiktig jakt på resultat.
Nu är det snart ett decennium sedan politiken antogs och Socialdemokraterna hade önskat att regeringen tog detta tillfälle i akt att flytta
fram positionerna för PGUarbetet ett par steg. Socialdemokraterna vill
att det skapas en samordningsfunktion i Regeringskansliet som ska
svara för att regeringens agerande samfällt strävar mot målet om hållbar global utveckling. Det råder brist på samordning, gemensam styrning och återkoppling. Även riksdagen kan bli bättre på att arbeta med
PGU

inom olika politikområden. Men regeringen måste ta ledningen, och
bland annat säkerställa att det finns tillräcklig kapacitet för uppföljning
och analys av genomförandet av PGU.
Socialdemokraterna vill:
• Öka engagemanget kring PGU
• Skapa en samordningsfunktion i regeringskansliet

3.3 Se över organisation, roller och hantering
Under de senaste åren har en förskjutning skett av hur anslagen till
internationell utveckling kanaliseras. En betydande del av biståndet
hanteras idag direkt via UD. I en förstudie, gjord av Riksrevisionen,
där UD:s hantering av biståndspengar granskas riktas stark kritik mot
UD för bland annat att styrdokumenten är svagare än de som gäller för
Sida, alltför knapphändig dokumentation, processer och underutvecklade rutiner för riskbedömning och riskhantering samt att det verkar
saknas allsidig uppföljningsprocess. Vissa åtgärder har sedan dess
vidtagits, men tyvärr avslutades den här förstudien 2010 och någon
genomgripande utredning har inte gjorts senare heller.
Socialdemokraterna menar att det ska vara höga krav på ordning och
reda samt resultat i den internationella utvecklingsverksamheten.
Samma höga krav och mål ska gälla för samtliga aktörer; UD, Sida,
folkrörelser, näringsliv osv. En och samma måttstock ska gälla för alla.
Därför vill vi genom en översyn skapa klarhet i vilka krav som ställs
och vilka resultat som förväntas samt hur detta ska redovisas. Det
behöver göras en genomlysning över bland annat hur UD klarar sin
idag växande roll samt över Sida. Samtidigt måste också granskning
ske av den växande byråkratisering som många upplever. Med fakta
klarlagda kan det finnas anledning att exempelvis renodla UD:s roll
och arbetsuppgifter när det gäller det internationella utvecklingsarbetet.

Socialdemokraterna vill:
• Göra en översyn av utvecklingssamarbetets organisation, roller och
hantering
• Att den växande byråkratiseringen granskas

3.4 Det civila samhällets utvecklingssamarbete
Internationellt sett lägger vi stor vikt vid folkrörelsers och det civila
samhällets roll för demokrati och ansvarsutkrävande. Men även på
hemmaplan lägger vi vikt vid det civila samhällets organisationer som
viktiga och kompetenta aktörer i svenskt utvecklingssamarbete.
Socialdemokraterna anser att det är viktigt med en mångfald av röster
och aktörer i utvecklingssamarbetet, liksom att informations- och
opinionsbildande arbete kring utvecklingspolitiken bör bedrivas av
olika aktörer.
Anslaget för informationsarbete har minskat och dessutom har syftet
ändrats. Socialdemokraterna menar att den andel som går till informations- och kommunikationsverksamhet bör höjas till nivån före minskningarna. Vi menar också att informationsarbete inte bara kan utan
också bör innehålla opinionsbildande arbete. Opinionsbildning innebär
att organisationen som har tagit ställning i olika frågor ska kunna driva
dessa ställningstaganden, oavsett om frågorna är partiskiljande eller
inte. Detta vill socialdemokraterna inte inskränka.
Socialdemokraterna vill:
• Stärka människors kraft att driva förändrings- och demokratiseringsarbete genom det civila samhället i världen
• Stärka civilsamhällets roll i svenskt utvecklingssamarbete
• Förbättra användandet av ett ökat informationsanslag i Sverige

3.5 Resultat, effektivitet och uppföljning
Det svenska utvecklingssamarbetet håller god kvalitet och åstadkommer resultat. Vi ska vara stolta över det och socialdemokraterna
vill utveckla och förbättra det ytterligare. Styrningen måste vara tydlig
och rätt saker ska mätas och utvärderas. Jakten på kortsiktiga resultat
får inte överskugga hållbarhet och långsiktighet. Höga krav ska ställas
på alla aktörer och gälla lika oavsett sektor. Dubbla måttstockar får
inte tillämpas.
Givare och mottagare är tillsammans partners i utvecklingsarbetet och
därför behöver mottagarnas ägarskap och inflytande över utvecklingssamarbetet öka. Budgetstöd bör fortsatt vara en av de former Sverige
använder i utvecklingssamarbetet. Rätt utformat och med rätt partner
främjar budgetstödet mottagarens ägarskap, ökad parlamentarisk och
medborgerlig insyn samt bidrar till transparens i statsbudgeten.
Utvecklingssamarbetet verkar ofta i svåra miljöer. Många gånger uppnås resultat efter en lång process av ibland flera samverkande faktorer
och Sverige måste därför våga och orka tänka långsiktigt för att utvecklingssamarbetet ska kunna vara en faktor som förändrar på djupet.
Vi vill gå bort från dagens trend med tyngdpunkt på ensidigt givarstyrd
kontroll och kortsiktigt mätbara faktorer snarare än långsiktiga
resultat.
För att öka tydligheten i biståndspolitiken vill vi förbättra redovisningen av hur utvecklingsmedel fördelas och används. Socialdemokraterna anser vidare att öppenhet och transparens i högre grad än idag
bör prägla beslutsprocesser, utvecklingsdebatten och reformarbetet
inom det internationella utvecklingssamarbetet.
Samma krav på ordning och reda samt öppenhet måste naturligtvis
gälla för alla delar av biståndsverksamheten.

Det finns ett behov av oberoende utvärderingar av utvecklingssamarbetet och därför startades den oberoende utvärderingsmyndigheten
Sadev som regeringen avvecklade vid årsskiftet 2012/2013. En ny
utvärderingsverksamhet ska nu byggas upp i kommittéform. Socialdemokraterna är positiva till att en oberoende utvärderingsverksamhet
kommer på plats men är mycket kritiska till hur regeringen hanterat
processen kring frågan.
Socialdemokraterna vill:
• Att hållbarhet och långsiktighet inte överskuggas av jakt på
kortsiktiga resultat. Rätt saker ska mätas och utvärderas
• Att höga krav ska ställas på alla aktörer och gälla lika
• Avsätta tillräckliga resurser för genomförande samt uppföljning och
analys och att det säkerställs att den nya utvärderingsverksamheten får
deförutsättningar som behövs för att fullgöra uppdraget
• Att budgetstöd fortsatt kan vara en av de former man arbetar med i
utvecklingssamarbetet
• Öka öppenhet och transparens i utvecklingssamarbetet och i
beslutsprocesserna
• Att biståndsmedel inte investeras i skatteparadis

Omvärlden:
Utrikespolitik och världspolitik
4.3 Multilateralt bistånd
En betydande del av Sveriges pengar till internationellt utvecklingssamarbete går genom multilaterala samarbeten, FN och olika FNorgan samt EU. Det finns svårigheter med att utvärdera hur väl olika
multilaterala samarbetens verksamhet motsvarar de prioritering, mål
och resultat som Sverige ställer upp. Ett arbete med utvärdering och
uppföljning av det multilaterala utvecklingssamarbetet har påbörjats
sedan några år men bör utvecklas och förbättras.
Sverige är en stor givare till organisationer inom FN–systemet och bör
arbeta för att inflytandegrad och påverkansmöjligheter är proportionellt stort. Detta bör vara en del av den FN-strategi Socialdemokraterna anser att regeringen bör ta fram. Svenskt utvecklingssamarbete
via multilaterala organ, fonder och program bör följa de prioriteringar
som sätts för det bilaterala utvecklingssamarbetet. Exempelvis är det
viktigt att Sveriges stöd till den sektor som arbetar för ökad jämställdhet och kvinnors rättigheter, inte minst på SRHR-området, får fortsatt
starkt stöd.
Socialdemokraterna vill:
• Öka utvärderingen av multilateralt bistånd
• Stärka Sveriges inflytande i FN

Försvarspolitik

Biståndspolitik

2.6 Konflikthantering

4.1 Millenniemålen II

Konflikter och krig för med sig katastrofala följder både för enskilda
människor och som ett hinder för utveckling och kamp mot fattigdom.
Fred och säkerhet är en förutsättning för utveckling samtidigt som
utvecklingssamarbetet bidrar till att stärka säkerheten.
Sverige har genom sin utrikes- och utvecklingspolitik över tiden byggt
upp en stor trovärdighet och svenska insatser är efterfrågade. Vi
socialdemokrater vill stärka arbetet för fred och säkerhet och göra en
särskild satsning på medling, konflikthantering och förebyggande
fredsarbete.
Sverige ska vara en stark röst i världen för fred och vara en viktig
aktör i fredsarbete och konflikthantering. Sverige ska utveckla sin egen
kapacitet på området men också arbeta tillsammans med andra nordiska och internationella aktörer.
Socialdemokraterna anser att utvecklingssamarbetet ska vara en central del i Sveriges arbete för fred och konfliktförebyggande åtgärder.
Kopplingen mellan säkerhet och utveckling på både kort och lång sikt
är odiskutabel. Men i en värld som upprustar alltmer och där många
gånger större summor läggs på försvarsutgifter jämfört med utvecklingssamarbete är det inte fattigdomsbekämpningen som behöver
mindre resurser. Socialdemokrater accepterar inte att biståndet urholkas genom att militära kostnader får räknas som bistånd.
Socialdemokraterna vill:
• Stärka arbetet för fred och säkerhet
• Satsa särskilt på medling, konflikthantering och förebyggande
fredsarbete

FN:s rapport 2012 om millenniemålen visar glädjande att fyra delmål
har uppnåtts: halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens
slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan samt
ökad tillgång till rent vatten.
För att värna gjorda framsteg och för att öka ansträngningarna att uppnå resterande mål krävs att världens ledare håller fast vid de åtaganden
som millenniemålen innebär. Inte minst måste mål åtta om globalt
partnerskap med ökat bistånd, rättvisare handel och minskade skuldbördor uppfyllas. Även om några av millenniemålen nu uppfyllts innebär det bara att minst lika mycket arbete återstår för att bland annat
utrota fattigdomen. Just nu pågår arbetet med att formulera nya mål
för hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling, efter 2015.
Socialdemokraterna anser dels att de nuvarande målen måste förverkligas och ambitionerna därefter höjas väsentligt. De nya målen måste
också omfatta ökad demokrati och ökad respekt för de mänskliga
rättigheterna.
Socialdemokraterna vill:
• Intensifiera arbetet med att uppfylla millenniemålen
• Att de nya målen omfattar demokrati och mänskliga rättigheter

Avslutning
FN:s rapport 2012 om millenniemålen visar glädjande att fyra delmål
har uppnåtts: halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens
slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan samt
ökad tillgång till rent vatten. För att värna gjorda framsteg och för att
öka ansträngningarna att uppnå resterande mål krävs att världens

ledare håller fast vid de åtaganden som millenniemålen innebär. Inte
minst måste mål åtta om globalt partnerskap med ökat bistånd, rättvisare handel och minskade skuldbördor uppfyllas. Så kan också det
globala partnerskapet för utvecklingssamarbetet arbeta vidare.
Också FN-konferensen om hållbar utveckling som hölls i Rio framhåller vikten av hållbara utvecklingsmål som gäller såväl ekonomisk,
social och miljömässig utveckling.
Detta ska vara vägledande för socialdemokraternas agenda för internationellt utvecklingssamarbete och för såväl bi- som multilateralt
bistånd.

Europapolitik
4.2 EU:s bistånd
EU är världens största biståndsgivare. EU är och ska vara en pådrivande aktör för att uppnå FN:s millenniemål. För att det ska lyckas krävs
att mer av EU-biståndet fokuseras på fattigdomsbekämpning och att
EU:s olika politikområden bättre samordnas och inte motverkar varandra, i enlighet med Policy Coherence for Development. Jordbruks-,
fiske- och handelspolitiken är centrala områden som måste reformeras
inom EU för att främja och inte bromsa utvecklingsländernas möjligheter.
Sverige ska vara pådrivande för att EU:s medlemsländer höjer sina
biståndsnivåer. I krisens spår har biståndet från EU-länderna minskat.
Sverige bör också verka för att politikområden också på det europeiska
planet strävar åt samma håll för en hållbar global utveckling.
EU har sedan en tid antagit grundläggande regler för EU:s budgetstöd
till samarbetsländer inom det internationella utvecklingssamarbetet. I
dessa regler finns tre olika typer av ”kontrakt”. Beroende på vilket
kontrakt det gäller är omfattningen på samarbetet olika stort och
kraven på samarbetslandet olika höga. Ju närmare och mer omfattande
samarbete desto högre krav på samarbetslandet. De tre kontraktsnivåerna är (fritt översatt till svenska); God styrning och utvecklingskontrakt, sektorreformskontakt och samhällsbyggnadskontrakt. Socialdemokraterna är positiva till denna modell och att kraven ökar på
samarbetsländerna i takt med att samarbetet blir mer omfattande. Det
är en bra utgångspunkt även för svenskt bilateralt arbete.
Sammantaget utgör EU:s biståndspolitik en stor möjlighet för Europas
medlemsländer att gemensamt på ett kraftfullt och konstruktivt sätt

främja en mer rättvis och demokratisk värld och därmed spegla EU:s
grundläggande värderingar i en värld som riskerar att polariseras.

Demokrati och juridik:

Socialdemokraterna vill:
• Reformera EU:s jordbruks-, fiske- och handelspolitik
• Driva på EU för ökad samstämmighet för hållbar global utveckling

Demokratipolitik
2.3 Demokrati och mänskliga rättigheter
Utvecklingssamarbetet är ett bidrag till att bryta den maktlöshet som
tvingar människor i den fattiga världen kvar i hunger och hopplöshet.
Därför är frågor om demokrati och mänskliga rättigheter grundläggande också i biståndet.
Sverige ska arbeta för ett brett rättighetsperspektiv. Fattigdom är inte
endast en fråga om livsvillkor eller hunger, det är också en fråga om
brist på inflytande och diskriminering. Sverige ska driva på för en
aktiv utvecklingspolitik och främja demokrati och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet.
Partier och partisystem är viktiga delar av en fungerande demokrati.
Sedan ett antal år tillbaka har riksdagens partier och dess partinära
organisationer utvecklat kompetens för att stödja uppbyggnaden och
funktionen av partier i odemokratiska ellerdemokratiskt svaga länder.
Vi menar att stödet för dessa insatser bör öka.
Socialdemokrater vill öka Sveriges demokratistöd, inte minst till
länder i Nordafrika och i Mellanöstern. Socialdemokraterna menar att
det svenska demokratistödet måste utgå från insikten om vikten av
kvinnors delaktighet samt främja demokratiarbete genom det civila
samhället. Vi skriver också om civilsamhällets betydelse för demokratin i avsnitt 3.4.

Socialdemokraterna är positiva till regeringens satsningar på demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, exempelvis inom ny
teknik, som en del i det totala demokratistödet.

Justitiepolitik

Bistånd ska inte ges till stater som inte har ett genuint intresse av
demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. I fall med stater som
varken är demokratiska eller vill utveckla demokrati bör biståndet
istället kanaliseras till demokratifrämjande arbete via det civila
samhället eller andra lämpliga aktörer. Det finns också fall där ett
lands utveckling i ekonomisk mening passerat stadiet för traditionellt
bistånd men där demokratisträvanden fortfarande måste stödjas.
Socialdemokraterna menar att ett samhälles och dess individers frihet
ökar med kulturen. Med kultur som verktyg kan yttrandefrihet, folkbildning, demokratiska samtal och deltagande i samhällsdiskussionen
stärkas. Kulturen utgör en viktig del av utvecklingssamarbetet, inte
minst för folkbildning och demokratifrämjande arbete. Kulturbiståndets andel av det totala biståndet har kraftigt minskat under den
borgerliga regeringen. Kulturens roll i demokratifrämjandet bör användas bättre.

Utvecklingssamarbetet ställer krav på mottagarländerna. Huvudansvaret för en positiv utveckling ligger hos varje land. Vi vill understryka vikten av god samhällsstyrning, rättssäkerhet, ansvarsutkrävande samt meborgarnas möjlighet till insyn och deltagande. Detta är en
förutsättning för utveckling. Korruption i alla dess former måste bekämpas.

Socialdemokraterna vill:
• Öka demokratistödet, inte minst till Nordafrika och arabvärlden med
fokus på kvinnor och det civila samhället
• Öka det partinära stödet och stöd genom civilsamhället
• Använda kulturen bättre i demokratifrämjandet
• Bekämpa korruption

(Bl a lagar om institutioner)

2.2 Samhällsinstitutioner och rättssamhälle

I framför allt de allra fattigaste länderna måste arbetet med att stödja
uppbyggnaden av samhällsinstitutioner och institutionella ramverk
bedrivas. Det gäller allt från kontraktsrätt och lagfartssystem till
skattemyndigheter, revisionsmyndighet och hela rättsväsendet.
Socialdemokraterna vill:
• Att Sverige ökar sitt stöd till utvecklingen av skatteförvaltningar,
rättsväsende och revisionsmyndigheter

Välfärdssektor för individer och
sociala miljöer:
Utbildnings- och forskningspolitik
Socialpolitik
Barn- och äldrepolitik

Jämställdhetspolitik
2.4 Jämställdhet och kvinnors rättigheter
Jämställdhet, arbetet för att stärka kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet har länge varit en hörnsten i socialdemokratisk politik, såväl
inrikes som utrikes. Vi vet att jämställdhet lönar sig för såväl kvinnor
som samhället. Världsbankens rapport, World Development Report
2012: Gender Equality and Development, visar just på detta faktum;
en politik som stärker kvinnors rättigheter är ekonomiskt lönsam.
Kvinnors rättigheter är en viktig fråga för hela samhället. Det är positivt att Världsbanken ger ytterligare argument för förändring i de
länder där kvinnornas rättigheter fortsatt är under förtryck.
Kvinnor är ofta de fattigaste bland de fattiga och de mest utsatta.
Maktrelationen mellan könen resulterar i att flickor inte får gå i skola i
samma utsträckning som pojkar, att lagstiftning kring äganderätt

gynnar män, att kvinnor har sämre löner, sämre arbetsvillkor och i
högre grad än män saknar inflytande över samhällsutvecklingen.
Svenskt utvecklingssamarbete ska bidra till att öka kvinnors möjlighet
att styra sina liv och påverka det egna landets utveckling. Ökad jämställdhet ger minskad fattigdom.
Kampen mot mödradödlighet samt för kvinnors och flickors sexuella
och reproduktiva hälsa och rättigheter måste intensifieras. Bristen på
dessa rättigheter är förödande. Varje år dör närmare 300 000 kvinnor
av graviditets- eller förlossningsrelaterade orsaker och många fler
skadas. Genom tillgång till preventivmedel, läkarvård, sexualundervisning och tillgång till säkra aborter skulle de flesta dödsfall kunna
undvikas. I ökad jämställdhet och ökat självbestämmande, inte minst
över den egna kroppen, ligger också den kanske viktigaste enskilda
faktorn för att hejda spridningen av hiv/aids. Andelen av biståndet som
går till SRHR-arbetet bör öka. Trots att frågan sägs vara prioriterad i
svensk biståndspolitik har andelen minskat sedan 2006. Enligt en
rapport från RFSU har biståndet som främjar SRHR minskat med
cirka 2 procent mellan 2006 och 2010.
FN:s befolkningsorgan UNFPA gör viktiga insatser och vi socialdemokrater anser att Sverige fortsatt ska stödja dess arbete liksom exempelvis UN Women.
Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen är ett av regeringens
prioriterade teman – ändå är det besvärligt att redovisa hur mycket av
svenskt utvecklingssamarbete som riktas till kvinnor, något som uppmärksammas i olika sammanhang. Vi vill säkerställa att prioriteringen
får önskvärt genomslag i budgeten och då måste redovisningen förfinas så att prioriteringen bättre går att följa upp. En viktig faktor att
följa är hur stor andel av utvecklingssamarbetet som når kvinnor men

framför allt lägger vi vikt vid vilken förändringseffekt utvecklingssamarbetet har för fattiga kvinnor. Dethandlar om att i högre grad rikta
insatser till kvinnor och jämställdhetsarbetet generellt men också att
öka andelen bistånd till stöd för kvinnors sexuella och reproduktiva
hälsa och rättigheter samt öka och inrikta demokratistöd med fokus på
kvinnor och civilsamhället.
Socialdemokraterna vill:
• Prioritera jämställdhet och kvinnors rättigheter i utvecklingssamarbetet
• Förbättra redovisningen för att möjliggöra uppföljning
• Öka andelen bistånd till främjande av SRHR

Integrationspolitik
Migrationspolitik
Kultur-och idrottspolitik

Hem- och konsumentpolitik.
(Med hushållsekonomi)

2.7 Vatten, sanitet och hälsa
Ökad tillgång till rent vatten och sanitet är livsviktiga faktorer. Detta är
också grundläggande för att kunna bekämpa ohälsa och har även betydelse för möjligheten till utveckling på andra områden. Tillgång till
rent vatten och är centrala inte minst för att uppfylla millenniemålen.
Kampen om vatten skapar motsättningar mellan länder redan i dag och
riskerar att leda till framtida konflikter. Rätten till rent vatten utmanas
också av krafter som vill privatisera vattentillgången. Vi socialdemokrater kommer att ta strid för allas rätt till rent vatten. Grundläggande
behov för enskilda och samhället, såsom hälsovård och utbildning, bör
vara offentliga åtaganden i varje samhälle.
Socialdemokraterna vill:
• Öka tillgången till rent vatten och sanitet
• Motverka privatisering av tillgång till vatten

2.1 Fattigdomsbekämpning, tillväxt och jobb
Socialdemokraterna har en grundläggande tro på dialog, samarbete och
handelsrelationer som något positivt i internationella relationer. Ekonomisk utveckling och kontakter mellan människor, företag och myndigheter leder till att mänskliga rättigheter stärks och demokratisträvanden främjas.
En fri och rättvis handel är en nyckel till utveckling. Handelshinder
måste undanröjas och exempelvis bör EU:s tullar och handelshinder
mot fattiga länder tas bort. Vi vill också belysa utvecklingssamarbetets
roll för att bidra till kapacitetsförstärkning med mera.

Fattigdomsbekämpning handlar till stor del om att bidra till ekonomisk
tillväxt. Självklart är detta centralt, men Socialdemokraterna vill också
fokusera på vikten av fördelningen av tillväxten. Den måste komma
alla till del och för det krävs en medveten politik i partnerländerna.
Sverige kan bidra genom att främja exempelvis framväxt av institutioner, korruptionsbekämpande, kapacitetsbyggande och infrastruktur.
Socialdemokraterna vill:
• Intensifiera arbetet för en fri och rättvis handel
• Att utvecklingssamarbetet bidrar till kapacitetsförstärkning

Energipolitik
Nämns i Miljöpolitik

Välfärdssektor för fysiska
miljöer:
Miljöpolitik
2.5 Klimat och energi
Klimatförändringarna drabbar redan idag många utvecklingsländer vissa länder med torka och svält och andra med översvämningar och
förstörda hem. Insatser för att klara konsekvenserna och hejda klimatförändringarna kräver omfattande internationella åtgärder och samarbete.
Sverige ska agera pådrivande för att få andra att vidta åtgärder men
också ta det egna ansvaret. Sverige bör öka ansträngningarna för att
ställa om mot ett hållbarare samhälle.
Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste frågor och en viktig beståndsdel för hållbar utveckling. Sverige har hög kunskap inom miljöteknikområdet och lång erfarenhet av att distribuera rent vatten och rena
avloppsvatten. Den kunskapen och tekniken är viktig att sprida för att
bidra till bättre hälsa och minskad dödlighet.
Socialdemokraterna vill inrätta en mekanism för miljöteknik- samt
kunskapsöverföring till utvecklingsländerna. Därtill ska svenskt
utvecklingssamarbete vara klimatsäkrat.
Vi anser att Sverige ska vara pådrivande för att skapa nya internationella finansieringskällor för klimatomställningsåtgärder.

Det går inte att undvika att ökat välstånd innebär ökad energiåtgång.
Ska detta kunna ske på ett miljömässigt hållbart sätt måste dels ny
energiteknik utvecklas och gamla tekniker få en renare produktion.
Sveriges kunskap och arbete med att utveckla gröna energikällor kan
vara en viktig resurs i den utvecklingen.

Materiell välfärdsservice:
Arbetsmarknadspolitik

Socialdemokraterna vill:
• Inrätta en mekanism för miljöteknik samt kunskapsöverföring till
utvecklingsländerna
• Svenskt utvecklingssamarbete ska vara klimatsäkrat
• Sverige ska vara pådrivande för att skapa nya internationella
finansieringskällor för klimatomställningsåtgärder

2.1.1 Goda jobb
Det behövs investeringar för att skapa nya jobb både i de fattigaste
länderna och i medelinkomstländerna. De investeringarna behöver
spänna över hela skalan från mikrokrediter till kapitalintensiva stora
projekt. Gemensamt för alla dessa investeringar måste vara att de har
en tydlig utvecklingsagenda och sker på ett socialt,ekonomiskt och
miljömässigt hållbart sätt.

Plan- och byggpolitik,
bostadspolitik

Swedfund är ett viktigt verktyg i arbetet med nya investeringar. Efter
flera år av kritik mot verksamheten vill vi se över denna. Det är viktigt
att exempelvis förstärka Swedfunds verksamhet gällande utvecklingsperspektiv och mål.
Näringslivet spelar en viktig roll också som aktör inom utvecklingspolitiken med fokus på jobb och tillväxt. Socialdemokraterna välkomnar detta, även om det är på sin plats att påpeka att kvalificerade
krav på transparens, resultat och uppfyllande av utvecklingsmål måste
gälla även på detta område.
Vidare vill vi understryka vikten av mänskliga rättigheter i arbetslivet,
vikten av organisering och anständiga förhållanden för att möta globaliseringens utmaningar och använda den som en positiv kraft för att
människor ska kunna lyfta sig ur fattigdom. På detta område kan
Sverige göra betydligt mer. Vi vill att grundläggande mänskliga
rättigheter i arbetslivet förs in i internationella handelsavtal. Sverige
ska hävda arbetstagarnas rättigheter i internationella organisationer

som Internationella valutafonden, IMF och Världsbanken genom
bilaterala kontakter och med upphandlingsregler på alla samhällsnivåer såväl globalt som nationellt. Vi vill stärka den sociala dimensionen i de multilaterala organisationerna.

Näringspolitik

I många länder ökar den informella sektorns andel av ekonomin. Det
innebär att ett växande antal människor lever och verkar under oreglerade förhållanden och ofta utnyttjas och far illa. Vi vill verka för
ökad reglering av arbetsmarknad och ekonomiska sektorer för ordnade
förhållanden som motverkar exploatering.

2.1.4 Livsmedelsförsörjning
Det finns redan idag av allt att döma tillräckligt med livsmedel för att
inte svält ska behöva förekomma. Det akuta problemet för livsmedelsförsörjningen är möjligheterna att lagra och distribuera samt ett jordbruk som är outvecklat och vars skördar varierar stort på grund av
väderförhållandena.

Socialdemokraterna vill stärka arbetstagarnas rättigheter och den
sociala dialogen för att motverka globaliseringens negativa effekter.
Social dialog i utvecklingsprojekt och program måste få en mer framträdande roll. Den globala arbetsrätten måste få en starkare roll i
utvecklingssamarbetet. Stöd måste ges till att utveckla arbetsrätten i
utvecklingsländerna. De mänskliga rättigheterna i arbetslivet är ett
viktigt samarbetsområde i utvecklingspolitiken, inte minst när det
gäller fattiga människor i medelinkomstländer.
Fria fackföreningar och fackliga rättigheter är viktiga i kampen för
global rättvisa. Världen behöver en ”New Global Deal” mellan kapital
och arbete, ett globalt samarbete, för att främja en ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbar utveckling och se till att alla får del av ökat
välstånd. Detta kräver ett bättre samarbete mellan och insatser av såväl
näringslivet och regeringar som löntagare.
Socialdemokraterna vill:
• Satsa på mänskliga rättigheter i arbetslivet
• Stärka transparensen och utvecklingsmålen i utvecklingssamarbetets
bidrag till jobb och tillväxt
• Se över Swedfunds verksamhet

Nämns i Arbetsmarknadspolitik

Jordbruks- och landsbygdspolitik

Majoriteten av jordens fattiga människor lever på landsbygden som
småskaliga bönder. Investeringar i sådana jordbruk är mycket effektiva
när det gäller att skapa tillväxt som verkligen bekämpar fattigdomen.
Fattigas ägande-, avtals- och arbetsrätt skapar möjlighet till tillväxt
och fattigdomsbekämpning. Rätt till den jord man brukar är central för
att få till stånd ett fungerande jordbruk och fungerande livsmedelsförsörjning. Särskilt viktigt är det att förbättra kvinnors juridiska rättigheter liksom andra frågor som kreditmöjligheter och tillgång till utbildning.
Åtgärder för att underlätta handel såväl på lokala marknader, handel
med grannländer och internationell handel är viktiga. Under EU-avsnittet behandlas den viktiga frågan om behovet av att reformera EU:s
jordbrukspolitik så att den inte utgör ett utvecklingshinder.
Sverige bör stödja utvecklingen och uppbyggnaden av kapacitet för
lagring, distribution och förädling av livsmedel.
Socialdemokraterna vill:
• Stödja utveckling av metoder för bättre livsmedelsförsörjning

Handelspolitik
Nämns i Hem-och konsumentpolitik

IT- och informationspolitik
Transport-och infrastrukturpolitik

Samhällsekonomi, pengar:
Finanspolitik
3.2 Enprocentmålet
Sverige tillhör den handfull länder i världen som satsar ca 1 procent av
sin BNI (bruttonationalinkomst) på internationellt utvecklingssamarbete. FN:s mål är att alla rika länder ska satsa minst 0,7 procent av
BNI.
Sveriges riksdag beslutade med bred enighet 1968 att anta 1-procentmålet. För att nå det behövde en ökning ske av ramen i statsbudgeten
under flera år i rad. Syftet var att nå målet budgetåret 1974/75. På
grund av oljekrisen dröjde det ytterligare ett år. Sedan dess har Sverige
upprätthållit enprocentmålet med undantag för ett antal år då den ekonomiska 1990-talskrisen bekämpades.
Det finns ett starkt folkligt stöd i Sverige för att fortsätta att avsätta en
procent till utvecklingssamarbete. För Socialdemokraterna ligger
enprocentmålet fast.
Från biståndsramen kan avräkningar göras. Socialdemokraterna
accepterar avräkningar enligt DAC:s regelverk (ett organ inom OECD
vars regelverk Sverige ska följa), exempelvis för flyktingmottagande,
vilket svenska regeringar har gjort sedan 1980-talet. För att behålla
förtroendet för hur dessa avräkningar görs är det dock av vikt att
regelverket följs fullt ut och inte felanvänds. Så var fallet när regeringen lät biståndet bekosta svensk diplomatisk verksamhet i
västländer, vilket DAC kritiserade Sverige för.

I ett fall säger Socialdemokraterna nej till avräkningar från biståndsramen: Skulder är ofta ett avgörande utvecklingshinder och vi välkomnar initiativ till skuldavskrivningar. Men vi avvisar den typ av
avräkningsmetod för skuldavskrivningar som den borgerliga regeringen har genomfört i stor skala. Istället ska skulderna avräknas krona
för faktisk krona vad skulden är värd den dag avräkningen görs. Då
hade exempelvis den avräkning avseende Kongo som 2012 minskade
biståndet med närmare en miljard hamnat på betydligt lägre belopp. Vi
vill också att regeringen redovisar för riksdagen hur avräknade medel
uppfyller målen för biståndet.
Vidare menar Socialdemokraterna att de medel som räknas av från
biståndsramen måste uppfylla de mål som annars gäller för utvecklingssamarbetet och vi vill att regeringen återkommande redovisar
detta inför riksdagen. Användningen måste också, som påpekats, stå i
samklang med regelverket.
Summan som årligen avsätts till internationellt utvecklingssamarbete
har genom enprocentmålet växt. För att kunna upprätthålla kvaliteten
när kvantiteten ökar måste tillräckliga resurser sättas av för genomförandet samt uppföljning och analys.
De senaste åren har den svenska tillväxten varierat kraftigt. Vissa år
har slutat med negativ tillväxt. För att säkerställa de åtaganden som
Sverige gör på lång sikt och för förutsägbarheten i det svenska biståndet vill socialdemokraterna närmare studera vilka eventuella negativa
effekter som uppstår när biståndsramen svänger fram och tillbaka på
grund av förändringar upp och ned av BNI.
Socialdemokraterna vill:
• Sätta stopp för avräkningar av ”uppblåsta” skuldavskrivningar
• Att avräkningarna redovisas mot målen för utvecklingssamarbetet
• Utvärdera mekanismerna för att optimera enprocentmålet

Finansmarknadspolitik
2.1.3 Entreprenörskap
Av världens samlade bistånd går bara en liten del till mikrolån.
Människor har idéer och drivkraft till att förändra och förbättra sin
situation, men alltför ofta saknas de små ekonomiska resurserna för
den inledande investeringen. Utgångspunkten måste vara människors
egen initiativförmåga och kraft att skapa möjligheter att komma ur
fattigdomen.
Vi vill därför stödja entreprenörskap och kooperation i utvecklingsländer. Det handlar också om att stärka fattiga människors, inte minst
kvinnors, möjligheter att äga och driva företag och stärka deras rättigheter. I sammanhanget vill vi understryka vikten av facklig organisering och respekt för mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Socialdemokraterna vill:
• Satsa på entreprenörskap, kooperation och mikrolån
• Stärka kvinnors möjligheter att arbeta i och driva företag

Skattepolitik
2.1.2 Skatteflykt
För varje biståndskrona försvinner många gånger fler kronor i kapitalflykt – medel som utvecklingsländerna behöver använda till fattigdomsbekämpning och samhällsservice. Inom OECD och inom EU
pågår olika arbeten kring detta, exempelvis krav på att land-till-landrapportering som ett verktyg mot skatteflykt och korruption. Ökad
öppenhet skulle göra det lättare att följa upp företagens verksamhet
och skulle leda till skärpta förhållningssätt. Det är självfallet något vi
socialdemokrater välkomnar. Sverige har också alla förutsättningar att

vara ett föregångsland för skatteuppbörd och skatteförvaltning och bör
därför vara pådrivande i det internationella arbetet på detta område.
Socialdemokraterna vill:
• Verka för tydliga EU-regler för företagens agerande i tredje land
• Att Sverige arbetar aktivt med att stödja uppbyggnaden av skatteförvaltningar

Socialförsäkringspolitik
2.1.5 Trygghetssystem
Sverige har en lång erfarenhet av att successivt bygga upp både sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, föräldraförsäkring, pensioner och
sjukvårdsfinansiering. Just nu finns ett ökande intresse i många länder,
även sådana som inte nått så hög ekonomisk utveckling, att börja
bygga trygghetssystem. Vi socialdemokrater vet att trygga människor
både vågar och kan satsa på framtiden. Sverige har en viktig uppgift i
att sprida kunskaper och erfarenheter om uppbyggnaden av socialförsäkringssystem.
Socialdemokraterna vill:
• Främja uppbyggnaden av sociala trygghetssystem såsom barnbidrag,
sjukpenning, arbetslöshetsersättning och pensioner

Slut på avsnittet om biståndspolitiken.
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Något av det som hänt 2013 behandlas i det följande.

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 på
Internet och 1998 lades där in Sven Wimnells hemsida:
http://wimnell.com
“Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. “

Sidorna 139-147 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf 1 mars 2013:

Något om vad Sverige innehåller och
planerar.
På Sven Wimnells hemsida, http://wimnell.com , ges en relativt
kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln:
” 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 som formar världens framtid. De
129 dokumenten är numrerade 10-99 (tvåsifferområden), i en del fall
uppdelade på underområden med tre siffror eller fler.
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)

Hemsidan är inlagd på Internet våren 1998. Uppgifter är daterade och
omdateras när de vartefter revideras eller kompletteras. Web-innehavare som hänvisas till ändrar innehåll och adresser ibland. Det är inte
möjligt att ständigt kontrollera och införa deras ändringar. Men även
om adresserna är felaktiga bidrar de till att förklara områdenas principiella innehåll.
I det följande ska göras ett försök att sammanfatta de kompletterande
utredningarna..
De första fem åren på hemsidan och de kompletterande dokumenten
då fram till den 20 oktober 2003 (sidan 24 i förteckningen 40zf) innehåller mycket om att förklara samhällsplaneringens problem och
klassifikationssystemet, bl a i samarbete med den statliga IT-kommissionen, som sedan lades ner .
Bland dokumenten före oktober 2003 finns mycket intressant, men de
är nu cirka tio år gamla och ska inte kommenteras i det följande. De
som fått med innehållsförteckningar är vanligen läsvärda.
Dokumenten fr o m 20 oktober 2003 är i förteckningen 40zf till en
början uppdelade på två kategorier:
* Innehållet i vissa utredningar 031020 och senare av Sven Wimnell
om den mjuka infostrukturen mm.
* Utredningar om skatter o d. (Även i föregående utredningar)
Från och med 8 april 2011 förtecknas de i en kategori i kronologisk
ordning, varvid den senaste läggs underst.
I det följande beskrivs och kommenteras utredningarna gjorda
efter den 20 oktober 2003.

De särskilda utredningarna har i det följande ordnats i
tre kategorier:
* Sådana som gäller enstaka problem.
* Sådana som gäller många problem och som förts in under rubriken“Stora sammanställningar om samhällsplaneringen sproblem”
* Sådana som samlats under rubriken “Politik från maj 2005 till
maj 2012” och i stor utsträckning gäller skatter o d. Rubrikerna
antyder innehållen.
I denna kategori finns också med dokument som nämnts i de två första
kategorierna, men har då försetts med en röd stjärna.
Efter förteckningarna för de tre kategorierna inläggs innehållsförteckningarna för utredningarna i de två första kategorierna. Vill
man veta mer om innehållet i utredningarna i tredje kategorin får man
klicka fram hela dokumenten, detta av utrymmesskäl.
Sammanställningarna i kategorin nr två är vanligen mycket stora och
det kan vara skäl att klicka fram hela dokumenten.
På hemsidan kan finnas saker som inte finns i de särskilda dokumenten. Länkarna till de särskilda utredningarna ska finnas på hemsidan.
De särskilda utredningarna som nämns här i det följande är vanligen
mer aktuella och mer omfattande än det som finns på hemsidan. Därför nämns inte hemsidans innehåll i redovisningen nu.

I den första kategorin som gäller enstaka problem är det
ordnat sålunda:
* Statistik och standarder från SCB.
* Klassifikationssystem som berör samhällsplaneringens problem.
* Fackföreningar och arbetsgivareföreningar. Arbetsförmedling.
* Statliga myndigheter mm.
* Skolor alla stadier.
* Massmedier. TV, radio, tidningar. Informationssystem.
* Historia. Sverige, världen, EU.
* Folkhälsa, välfärd, mänskliga rättigheter, sociala miljöer, fattigdom, kultur.
* Fysisk planering, fysiska miljöer, boverket, världsarvet, klimat.
Alla andra problem finns behandlade i de två andra kategorierna.
Sammantaget ger de tre kategorierna tillsammans en tämligen
fullständig bild av samhällsplaneringens problem och kategorierna två och tre ger också en bild av utvecklingen den senaste
tioårsperioden.
Efter redovisningen av de tre kategorierna och deras innehållsförteckningar ska innehållen kommenteras.

Sammanställningar som gäller enstaka
problem.
* Statistiska centralbyråns statistik, SCBs webbkarta med länkar till
alla statistikområden. 19 januari 2013.
* SCB. Klassifikationer & standarder. 19 januari 2013.
* Några klassifikationssystem. för yrken, näringar, utbildning m m
Inlagt i klassifikationssystemet för verksamheter: Alla yrken, näringsgrenar och utbildningar, varor och tjänster mm. Libris/SAB, Forskningsämnen, Statistisk årsbok för Sverige, Samhällsguiden, Sverige.se
1998. Några äldre sammanställningar nämns.
* Fackföreningar och arbetsgivareföreningar m m. Statistik om
arbete och näringar. Arbetsförmedlingen.(658f) 2010+2013.
* Statliga myndigheter mm och deras webbkartor på Internet. Och
inlagda i klassifikationssystemet för verksamheter.(40zg) April 2011.
Några äldre sammanställningar nämns.
* Universitet och högskolor. Utbildning och forskning. Och inlagt i
klassifikationssystemet för verksamheter. (40zh) April 2012.
* Om grundskolan och gymnasiet mm. Hänvisningar till 6 st stora
sammanställningar. Skolämnen inlagda i klassifikationssystemet för
verksamheter. (36-39zc-zh) Mars- december 2010.
Några äldre sammanställningar om skolor o d nämns.

* Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med
en kollektivavgift betald av riksdagen. Med förslag om hur kollektivavgiften ska betalas med hänsyn till välfärdsfördelningen.(36-39zr)
Oktober 2012. Några äldre sammanställningar om TV-avgiften nämns.
* Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet
(SNS). (907a). Juni 2005.
* Av IT-kommissionens arbeten med informationssystem blev
intet, kommissionen lades ner. Kvar står förslaget om klassifikationssystemet för verksamheter och dess planeringsfilosofi enligt forskningsprojektet om samhällsplaneringens problem. (40b).Oktober 2003.
* Sveriges och omvärldens historia. (93c). Februari 2008.
* Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska ITgruppen. (40e). Mars 2004.
* Om EU 2005. Politikområden. Kommissionen. Parlamentet. Utskott.
Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia.mm. Förslag till ny konstitution.
Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. Junilistan. (32a). Okt.2005.
* Världshistorien och framtiden. Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? (40y). Maj 2005.
* Folkhälsopolitik med nytt målområde: Kunskaper, förmåga,
erfarenheter, vilja. (61a). Oktober 2005.
* Det viktigaste problemet är välfärden och välfärdsfördelningen.
(40za). November 2005.
* Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt

Urikesdepartementets utredningar. Det finns senare uppgifter för några
länder, se utrikesdepartementets hemsida. (103a). Maj 2011.
* Något om sociala miljöer, våldet i världen, mänskliga rättigheter,
mobbning, diskriminering o d. (7952-7956d). Juni 2012.
* Barnfattigdom och annan fattigdom. (36-39zm) Maj 2011
* Kulturutredningar och kulturbudgetar. (70c). Januari 2012.
* Fysisk planering i Sverige. Planeringshistoria och nuvarande planering. Klimatanpassning av byggande, men ej stor klimatplanering.
(71l). Juni 2011.
* Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d. Stadsplanering,
glesbygd. Artiklar, beskrivningar o d före 2009. (71j). Juni 2011.
Några andra dokument om fysisk planering nämns.
* Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en organisation för
den som är intresserad av planering för framtidens boende och arbete,
infrastruktur, miljö, lokal- och regional utveckling, stadsbyggnad.
Utger tidskriften PLAN med artiklar om samhällsplanering.
* Boverket: Regelsamling för hushållning, planering, byggande.
Lagar med förordningar och föreskrifter. Plan- och bygglag. Miljöbalken m m. (71k). Maj 2011.
* Världsarvslistan. (91b). Januari 2012.
* Planering, klimat och välfärdsfördelning. (36-39za). Januari 2010
.

Stora sammanställningar om
samhällsplaneringens problem:
Innehållsförteckningar finns i det följande.
December 2003:
Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
(http://wimnell.com/omr40d.pdf)
November 2004:
Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om
samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)
Februari 2005:
Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap.
Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)
November 2005:
Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar
utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
(http://wimnell.com/omr40z.pdf)
Januari 2006:
Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati
med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar.
Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap.
(http://wimnell.com/omr40zc.pdf)

Februari 2006:
Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem.
Klassifikationssystemet för verksamheter.
(http://wimnell.com/omr40zd.pdf)
Februari 2007:
Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för
mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och
deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en
gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)
Februari 2008:
Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för
välfärdsfördelning och koldioxid.
(http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)
Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf
(http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)
Januari 2009:
Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på
2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)
Januari 2010:
Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsfördelning. http://wimnell.com/omr36-39za.pdf
Sven Wimnell 8 mars 2010 : Politik i början på 2010. Skolverkets
förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter.
En fortsättning på 36-39za. http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

Sven Wimnell 10 april 2010 : En fortsättning på 36-39zc. Politik
mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd.
Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni
2010. http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze.
Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten
2010. http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
Sven Wimnell 30 november 2010 : En fortsättning på omr 36-39zf.
Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, skatterna,
s-problemen, framtids-planeringen, hälsa och jämlikhet mm.
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
Sven Wimnell 20 dec 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i
skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf
December 2010:
Sven Wimnell 30 dec 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering
och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya
politik. http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
Februari 2011:
Sven Wimnell 18 feb 2011+21 mars : Till socialdemokraternas
valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater om kongressmaterial och framtidsplanering
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf

April 2011:
Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress
och början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i
Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf
Maj 2011:
Sven Wimnell 26 maj 2011:Något om socialdemokrater och politik
april-maj 2011. http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf
Januari 2012:
Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det
behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden. http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf
Februari 2012.
Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter
i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf
Jämställdhetsminister Sabuni har 21 januari 2013 meddelat att hon
lämnar regeringen och riksdagen.Ny minister Maria Arnholm. Den
visade skuggregeringen kan ha blivit ändrad.
Maj 2012:
Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf
Observera isynnerhet sidorna 22-45 Inledning om skatter, bidrag,
hushållskostnader, löner od. Och sidorna 93-105 Förbättringar för
låginkomster.

Politik från maj 2005 till maj 2012.
Här är ej med stora sammanställningar om samhällsplaneringens
problem, enligt föregående lista.
Mycket om skatter o d. Rubrikerna antyder innehållen.
Innehållsförteckningar är ej med här av utrymesskäl. Men det går att
klicka på länkarna. Somliga, märkta *, finns med i det föregående och
då ibland med innehållsförteckning.

* Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112.
Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör
slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll,
betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)
Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006.
Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med
låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.
(http://wimnell.com/omr36-39m.pdf)

2005:

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de
höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas
skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral.
Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell/omr36-39h.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran
Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt.
(http://wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006.
(http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

2006:

2007:

Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen
moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006.
(http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter
och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf .
Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens
skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre
skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift.
(http:/wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen.
Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)
Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39s.pdf)

2008:
* Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för
välfärdsfördelning och koldioxid.
(http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)
* Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf
(http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)
Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna.
(http//wimnell.com/omr36-39v.pdf
Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
http://wimnell.com/omr36-39x.pdf
Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)
Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)
Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008.
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)
2009:
* Sven Wimnell 090131: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på
2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutredningar och andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bidrag och välfärdsfördelning. http://wimnell.com/omr36-39z.pdf
2010:
* Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och
välfärdsfördelning. http://wimnell.com/omr36-39za.pdf
Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk årsbok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi
och skatter o d. http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf
* Sven Wimnell 8 mars 2010 :Politik i början på 2010. Skolverkets
förslag. Demonstration av klassifikationssystem för verksamheter.
En fortsättning på 36-39za. http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
*Sven Wimnell 10 april 2010 : En fortsättning på 36-39zc. Politik
mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
Sven Wimnell 24 april+ 6 juni 2010 : Hushållsekonomi och
skatter 2006, 2009 och 2010.
(http://wimnell.com/omr36-39ze647.pdf)
* Sven Wimnell 25 juni 2010 : En fortsättning på 36-39zd. Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 2010.
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
* Sven Wimnell 25 oktober 2010 : En fortsättning på 36-39ze.
Sam-hällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten
2010. http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

* Sven Wimnell 30 november 2010 :En fortsättning på omr
36-39zf. Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna,
skatterna, s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet
mm. http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
* Sven Wimnell 20 dec 2010 : Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av länkkataloger för Samhällskunskapen i
skolan. Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf
* Sven Wimnell 30 dec 2010 : Samhällskunskap, framtidsplanering
och hjälpmedel för socialdemokraterna när de ska forma sin nya
politik. http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
2011:
* Sven Wimnell 18 feb 2011+21 mars : Till socialdemokraternas
valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemokrater om kongressmaterial och framtidsplanering
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf
* Sven Wimnell 20 april 2011: En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. Socialdemokraternas extrakongress
och början på ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i
Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf
* Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs
(http://wimnell.com/omr71e.pdf)
* Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i
Strängnäs om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf

* Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och
byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i
Strängnäs. http://wimnell.com/omr71m.pdf
* Sven Wimnell 10+12 maj 2011+ 7 feb 2013:Barnfattigdom och
annan fattigdom. http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
* Sven Wimnell 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och
politik april-maj 2011. http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf
2012:
* Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det
behövs ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio huvudområden. http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf
* Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf
* Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf
* Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas
för privathushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av
riksdagen. http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf
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Sammanställningar som gäller enstaka problem:
Innehållsförteckningar.
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Statistiska centralbyråns statistik.
SCB. Klassifikationer & standarder.
Några klassifikationssystem. för yrken, näringar, m m
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar m m..
Statliga myndigheter mm.
Universitet och högskolor. Utbildning och forskning..
Om grundskolan och gymnasiet mm.
TV-avgiften
Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet
Av IT-kommissionens arbeten med informationssystem
	

blev intet, kommissionen lades ner..
Sveriges och omvärldens historia. .
Mellanöstern, hela världen och Sverige
Om EU 2005.
Världshistorien och framtiden.
Folkhälsopolitik
Det viktigaste välfärden och välfärdsfördelningen.
Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder
Något om sociala miljöer,
Barnfattigdom och annan fattigdom.
Kulturutredningar och kulturbudgetar.
Fysisk planering i Sverige.
Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d.
Boverket: Regelsamling för hushållning, planering o d
Världsarvslistan.
Planering, klimat och välfärdsfördelning.
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Stora sammanställningar: innehållsförteckningar.
2003-2012.
Några sammanställningar från tiden före 20
oktober 2003.
Kommentarer till de särskilda utredningarna.

I utredningarna som det hänvisas till kan finnas länkar med
adresserna
http://web.telia.com/~u86105430/omr00.pdf
http://web.telia.com/~u86107412/
http://web.telia.com/~u86119281/
http://web.telia.com/~u86119282/
http://web.telia.com/~u86119283/
eller liknande
Dessa adresser ska ändras till: http://wimnell.com/omr00.pdf

Branschorganisationer: http://wimnell.com/omr658f.pdf

Tillkommit sedan ovanstående
redovisning gjordes.
Det senaste överst.

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

Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk
skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zszx http://wimnell.com/omr36-39zy.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

Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad
1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning,
diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.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. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf

Något av det som hänt 2013 behandlas i det
följande.
Det behandlas under följande rubriker:
Opinionsundersökningar, statistik o d
Hälsa, sjukvård, räddningstjänst, mänskliga rättigheter o d.
Utbildning.
Arbete och näringsliv.
Fysiska miljöer.
Sociala miljöer.
Borgerlighetens förslag
S-kongressen och Socialdemokraternas politik.
Socialdemokrateras vårmotion.
Vårpropositionen 2013 och andra partiers vårmotioner.
Partiprogram, Riksdagsdebatter, Statsbudget från regeringen,
partiledartal o d.

Opinionsundersökningar,
statistik o d

Innehåll
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SOM-INSTITUTET. SAMHÄLLE OPINION MEDIER.
Ökat missnöje med socialförsäkringarna.
Presentationer.
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 Statistisk årsbok för Sverige 2013
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 Klassifikationssystem för verksamheter.
	

	

 Innehållet i Statistisk årsbok 2013 har här ordnats enligt detta
system.

Från SOM-institutet 21 april 2013

starkt och är nästan lika stor som när det gäller miljön.

SOM-INSTITUTET.

Att oron för terrorism hade en höjdpunkt år 2001 är närmast självklart.
Sedan dess har den sjunkit i stort sett konstant för att år 2012 vara nere
på ungefär samma nivå som året före attacken mot World Trade
Center.

SAMHÄLLE OPINION MEDIER

Ökat missnöje med socialförsäkringarna
NYHET: 2013-04-17
Nu ökar missnöjet med socialförsäkringarna, det framgår av den
senaste nationella SOM-undersökningen, som presenterades vid
ett seminarium på Göteborgs universitet den 16 april.
Socialförsäkringarnas funktion och utformning hör till de mest brännande politiska frågorna. Nivåerna och kvalificeringskraven i sjukförsäkring, pensioner och a-kassa diskuteras ständigt och hör till de frågor
som kan bli avgörande i valet 2014.
Hur socialförsäkringarna värderas har i ökande utsträckning ideologiserats, sambandet mellan ståndpunkt och ideologisk position på högervänsterskalan har blivit starkare. Socialdemokratiska sympatisörer har
under perioden 2004 till 2012 gått från att vara nöjda till att vara missnöjda med socialförsäkringarna. Moderata sympatisörer är avsevärt
mycket mer nöjda med försäkringarnas nuvarande utformning, men
när det gäller pensionerna finns även bland dem ett sedan 2008 ökat
missnöje.
Hur befolkningen förhåller sig till en rad andra tänkbara anledningar
till oro än eventuella brister i socialförsäkringssystemen har också
ingått i SOM-undersökningen. Dit hör sådant som terrorism, miljöförstöring och förändringar i jordens klimat.
Oron för miljöförstöring har ett alldeles speciellt toppår, 1986, då
Tjernobylkatastrofen ägde rum, och fortfarande ligger oron för miljön
högst bland de kategorier som förekommer i undersökningen. Högt
ligger också oron för klimatförändringar och försämrad havsmiljö. En
anmärkningsvärd förändring är att oron för stor artbetslöshet ökat

När det gäller mer personliga förhållanden kan man notera att det som
oroar mest är att man inte ska få en tillräckligt stor pension när den
tiden kommer, likaså finns en betydande oro för att bli allvarligt sjuk.
Oron följer ett mönster, så att de som har en objektivt större risk att
drabbas av något också är mer oroliga, exempelvis är unga mest oroliga för arbetslöshet, äldre inte alls, äldre för att bli sjuka osv.
Mer information:
Socialförsäkringssystemen: docent Maria Oskarson,
Maria.Oskarson@pol.gu.se, tfn 031-786 4687
Samhällsoro: professor Lena Wängnerud,
Lena.Wangnerud@pol.gu.se, tfn 031-786 1868
Ladda ner presentationerna från SOM-seminariet 2013
SOM-undersökningen för övrigt:
Henrik Oscarsson, professor och föreståndare, SOM-insitutet,
Henrik.Oscarsson@pol.gu.se, tfn 031-786 4095
Annika Bergström, docent och undersökningsledare, SOM-institutet,
Annika.Bergstrom@jmg.gu.se, tfn 031-786 5178
Jonas Ohlsson, FD, undersökningsledare, SOM-institutet,
Jonas.Ohlsson@jmg.gu.se, tfn 031-786 6125
Resultaten från den nationella SOM-undersökningen redovisas i
boken Vägskäl (redaktörer Lennart Weibull, Henrik Oscarsson
och Annika Bergström) som presenteras i slutet av juni 2013.
De nationella SOM-undersökningarna har genomförts sedan 1986.
År 2012 utgjordes undersökningen av fyra parallella
riksrepresentativa undersökningar, vilka baserade på ett urval om
vardera 3000 personer, alltså totalt 12000 personer.
AV: CHRISTIAN SWALANDER

Presentationer
Vid sidan av SOM-institutets olika publikationer deltar
medverkande forskare ofta på olika seminarier, för att presentera
sina analyser på aktuella teman.
Varje vår anordnar SOM-institutet ett seminarium där forskare knutna
till SOM-institutet presenterar aktuella resultat från årets nationella
undersökning. SOM-seminariet äger normalt sett rum i Göteborg under april månad. År 2013 var temat för det nationella SOM-seminariet
”Åt rätt håll eller åt fel håll?”.
SOM-institutet anordnar också ett motsvarande seminarium under
Göteborgs årliga Vetenskapsfestival, där vi presenterar ett urval resultat från den senaste Väst-SOM-undersökningen.
Dessutom presenteras SOM-data i många andra sammanhang. De
senaste åren har medverkande forskare gjort presentationer bland
annat för Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, Region Skåne och
IOGT-NTO.

Presentationsförteckning
Presentationer sorterade efter presentationsdatum:
2013| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |

Presenterat 2013
Presenterat vid SOM-seminariet "Åt rätt håll eller åt fel håll?"
den 17 april 2013
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Statistiska centralbyrån 2013
Delar av innehållet i denna publikation ingår i Sveriges officiella
statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga
innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt:
Källa: SCB, Statistisk årsbok för Sverige 2013.
Förord
Statistisk årsbok för Sverige har funnits sedan 1914. Boken erbjuder
dig som läsare ett smakprov av den statistik som produceras i Sverige.
Vill du fördjupa dig i något område hänvisar vi till de webbplatser och
databaser där Sveriges officiella statistik finns tillgänglig.
Bokens innehåll presenteras ämnesvis i texter, tabeller, diagram och
kartor. Tabell- och diagramrubriker är översatta till engelska, liksom
det utförliga sakregistret där du lätt kan hitta tabellen du söker. Källhänvisningarna leder vidare till ytterligare statistikpublicering. Kapitlet
Internationella översikter finns på sidorna med blå kant i slutet av
boken.
Årsboksredaktionen består av ett stort antal personer som på olika sätt
bidragit till framställningen av 2013 års bok. Personer från SCB:s
olika ämnesavdelningar har bidragit med statistikunderlag och värdefulla synpunkter.
SCB vill framföra ett stort tack till alla de myndigheter och organisationer som också bistått med underlag till årsboken. Ett speciellt tack
riktas även till Kim Huuhko vid Statistikcentralen i Finland för hjälp
med de internationella tabellerna.
Statistiska centralbyrån, november 2012
Cecilia Westström
	

	

	

	

	

Christine Uhrlander	


Innehåll
Förord 3
Teckenförklaring 5
Kvalitet och jämförbarhet 6
1 Geografiska uppgifter 7
2 Väder 21
3 Miljö 33
4 Befolkning 59
5 Jordbruk, skogsbruk och fiske 105
6 Näringsverksamhet 127
7 Energi 145
8 Boende, byggande och bebyggelse 159
9 Handel med varor och tjänster 171
10 Transporter och kommunikationer 187
11 Informations- och kommunikationsteknik 217
12 Arbetsmarknad 231
13 Hushållens ekonomi 265
14 Priser och konsumtion 285
15 Nationalräkenskaper 303
16 Offentlig ekonomi 319
17 Finansmarknad 337
18 Socialförsäkring 351
19 Socialtjänst 363
20 Hälso- och sjukvård 375
21 Rättsväsende 399
22 Utbildning och forskning 427
23 Kultur och fritid 469
24 Demokrati 499
25 Medelsvensson och topplistor 517
26 Internationella översikter 539
Förkortningar 574
Tabellanmärkningar 575
Statistiska standarder 586
Mått och vikt 588
Engelskt sakregister 590
Svenskt sakregister 597
Redaktion 608

Klassifikationssystem för verksamheter.
Innehållet i Statistisk årsbok 2013 har i det följande ordnats enligt detta system.
Röda områden finns med i det följande.
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

Opinionsundersökningar	

 	


omr 11-19

Opiniondundersökningar ingår ej i Statistisk årsbok för Sverige.
Områdena 11 -19 gäller “De inre verkligheterna” och där finns tycken
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Statistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet för
den officiella statistiken och för annan statlig statistik. I den egenskapen har SCB ansvar för samordning av den statliga statistiken och för
samordning mellan statlig och annan statistik. Samordningen avser att
åstadkomma jämförbarhet och konsistens mellan statistiska material
och över tiden samt en rationell insamling, bearbetning, redovisning
och användning av statistisk information. Standarder för klassifikationer och indelningar, begrepp och definitioner är grundläggande instrument för sådan statistiksamordning.
Statistiska standarder fastställs av SCB efter utredning och remissbehandling av förslag. På många områden finns av EU, FN eller andra
internationella organ utarbetade standarder till vilka motsvarande
svenska standarder anknytes direkt eller genom en till svenska förhållanden anpassad standard kopplad till den internationella förlagan.
Standarder och andra instrument för samordning av svensk statistikproduktion publiceras som regel i Meddelanden i samordningsfrågor
(MIS). Serien utges av SCB.
I föreliggande upplaga av Statistisk årsbok har hänvisningar gjorts till
följande standarder:
a. SNI: Standard för svensk näringsgrensindelning
b. SPIN: Standard för svensk produktindelning efter näringsgren
c. SITC Rev. 3 och 4: Standard International Trade Classification,
Revision 3 and 4.
d. HS/KN: Harmonized System (Harmonized Commodity Description
and Coding System) samt från denna utbyggd varuförteckning,
Kombinerade nomenklaturen

e. SSYK: Standard för svensk yrkesklassificering, 1996. Nedan ges en
kort redogörelse för respektive standard.
a. Standard för svensk näringsgrensindelning, SNI
SNI är avsedd för klassificering av produktionsenheter till näringsgrenar/branscher. Produktionsenheter är dels arbetsställen, vilka är lokalt
och funktionellt avgränsade enheter, dels företag, inklusive organisationer, myndigheter o. dyl. Vid jämförelse mellan olika redovisningar
bör observeras att en statistikgren i sin tillämpning av standarden kan
välja såväl indelningsnivå i standarden som typ av produktionsenhet.
SNI 2007, Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, infördes 1
januari 2008. SNI 2007 har som bas EU:s näringsgrensstandard NACE
(Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les Communautés Européennes) i dess reviderade version, NACE Rev.2, som
fastställdes i december 2006. Revisionen av NACE har varit samordnad med en samtidig revision av FN:s ISIC (International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities). Den senaste
versionen av ISIC benämns ISIC Rev.4.
SNI 2007 är en hierarkisk indelning med fem nivåer. Integreringen
med NACE innebär att de fyra första nivåerna i SNI 2007 är identiska
med NACE Rev.2 vad gäller innehåll, benämningar och koder. Därtill
har SNI 2007 en femte nivå, som är en svensk tilläggsnivå.
Revisionen av bl.a. SNI 2007 och NACE Rev. 2 har strävat efter att
balansera:
a. kontinuitet med föregående versioner
b. relevans till den globala ekonomin
c. ökad jämförbarhet till andra klassifikationer

Strävan att bättre återspegla dagens ekonomi har därför medfört att
antalet klasser inom tjänstesektorn har ökat. SNI 2007 ersätter den
tidigare standarden kallad SNI 2002 som var resultatet av en mindre
revision av SNI 92. Gällande standard före SNI 92 benämndes SNI 69.
SNI 2007 har publicerats i MIS 2007:2 vilket innehåller struktur med
koder och benämningar, innehållsbeskrivningar av detaljgrupperna på
femsiffernivå samt nycklar mellan SNI 2007 och SNI 2002. SNI 2002
och SNI 92 finns publicerade i MIS 2003:2 respektive MIS1992:6.
Övergången från SNI 2002 till SNI 2007 sker successivt för olika
statistikgrenar. I de tabeller som publiceras i Statistisk årsbok finns
därför SNI-uppgifter avseende SNI 2002 eller SNI 2007.
b. SPIN: Standard för svensk produktindelning efter näringsgren
SPIN är en heltäckande produktindelning som omfattar både varor och
tjänster. Produkterna är grupperade efter ursprung i produktionen såsom denna avgränsas i SNI 2007. SPIN 2007 ersätter den tidigare använda produktindelningen SPIN 2002. Dessförinnan fanns en inofficiell standard kallad Prod-SNI. En liknande produktindelning, men
begränsad till att endast omfatta transportabla varor, utarbetades redan
i anknytning till SNI 69. Den gick under namnet ”Varu-SNI”. Den
uppfattades då som en del av SNI och inte som en fristående standard.
SPIN grundar sig på EU:s produktindelning, Classification of Products
by Activity, CPA, och är utom på detaljnivå identisk med denna. Den
senaste versionen av CPA heter CPA 2008 och är knuten till NACE
Rev.2. Tidigare versioner av CPA utkom 1994, 1996 och 2003.
SPIN 2007 fastställdes år 2008 och togs i bruk retroaktivt fr.o.m. 2008.
SPIN 2008 har publicerats i MIS 2009:1 vilket innehåller strukturen

med SPIN:s uppbyggnad, innehållsbeskrivningar och nyckel till CPA
på lägsta nivå.
c. FN:s varugruppering för utrikeshandelsstatistik, SITC
I sin ursprungliga form antogs SITC (Standard International Trade
Classification) av FN:s statistiska kommission år 1950. SITC har reviderats fyra gånger. Nu gällande version, SITC Rev. 4, fastställdes
2006 och används i den svenska statistiken fr.o.m. statistiken för
2007. Föregående version, SITC Rev. 3, användes i den svenska statistiken under åren 1988 t.o.m. 2006.
SITC Rev. 4 är liksom sina föregångare en varuklassificering avsedd
för ekonomisk-statistiska rapporter, i första hand utrikeshandelsstatistiken. Standarden är hierarkiskt uppbyggd från 1-siffrig ned till 5siffrig detaljeringsnivå.
Ändringarna i SITC Rev. 4 jämfört med föregångaren SITC, Rev. 3 är
på högre nivåer mycket små. På 1-, 2- och 3-siffernivåerna har varugrupperna oförändrade översiktliga varubenämningar och varukoder
(en varukod, 599, har dock tillkommit). Trots detta har för ett femtiotal
3- siffergrupper (av flera hundra) enstaka varor tillkommit från eller
flyttats till annan 3-siffergrupp vilket i någon mån kan påverka jämförelser mellan perioder t.o.m. 2006 och perioder fr.o.m. 2007 för berörda 3-siffergrupper och de 2- siffergrupper dessa ingår i. Ändringarna på 4- och 5-siffernivå är däremot mer omfattande. Den mest detaljerade indelningsnivån i SITC Rev. 4 omfattar ca 3 000 varuposter. På
3-siffernivån finns 262 grupper, på 2- siffernivån 67 grupper och på 1siffernivån 10 grupper. Genom samarbete mellan FN och Tullsamarbetsrådet i Bryssel har etablerats en entydig övergång på detaljerad
varupostnivå från SITC till HS (se avsnitt d) och vice versa. Utifrån
denna har Eurostat skapat en nyckel mellan KN (se avsnitt d) och

SITC, som används för att bygga upp SITCredovisningen i den svenska statistiken.
SITC Rev. 4 publicerades av FN år 2006 som ”Statistical Papers,
Series M No. 34/Rev. 4”.
d. WCO:s varunomenklatur, HS, och EU:s utbyggnad av denna
till KN
En internationell varunomenklatur används som grund för den svenska
tulltaxan och den mest detaljerade varuförteckningen för utrikeshandelsstatistiken. Denna varunomenklatur, kallad Harmonized System
(HS; eg. Harmonized Commodity Description and Coding System),
har, liksom sin föregångare, utarbetats inom WCO, World Customs
Organization i Bryssel. Antalet varuposter på detaljerad nivå är ca
5 000. HS med tillhörande regler för varuklassificering föreligger i en
konvention, till vilken Sverige har anslutit sig. Den senaste versio-nen
av HS gäller i den svenska statistiken fr.o.m. år 2007. En ny version av
HS infördes i den svenska statistiken fr. o. m. år 2012.
Inom EU har en från HS utbyggd varuförteckning, Combined Nomenclature, CN (på svenska Kombinerade nomenklaturen, KN) utarbetats
bl. a. för att belysa utrikeshandeln och handeln mellan medlemsländerna. KN är hierarkiskt uppbyggd och innehåller på den finaste nivån
8- siffriga varukoder. KN utgår från de 6-siffriga HS-koderna till vilka
lagts till 2 sifferpositioner. Fr.o.m. 1995 använder den svenska utrikeshandelsstatistiken varuindelningen enligt KN, som ersätter den tidigare
tillämpade svenska utbyggnaden av HS. I regel sker vissa ändringar i
KN vid varje årsskifte. Genom att en ny HS-version infördes i KN
fr.o.m. år 2007 är ändringarna i KN mellan 2006 och 2007 ovanligt
omfattande. KN är på den mest detaljerade nivån indelad i knappt 9
400 varuposter (2012 års version).

e. Standard för svensk yrkesklassificering, SSYK
Standard för svensk yrkes-klassificering, SSYK 96, fastställdes våren
1996. Den är baserad på ILO:s klassifikation ISCO-88 och dess EUversion, ISCO-88 (COM). SSYK 96 har införts successivt i statistiken
sedan 1997. SSYK 96, med koder, benämningar och beskrivningar
samt kodningshjälpmedel har publicerats i MIS 1998:3 (nytryck 2001).
Information finns även på SCB:s webbplats: www.scb.se/ssyk.
Några andra viktiga standarder är:
– SUN 2000, svensk utbildningsnomenklatur. Standard för klassificering av svensk utbildning (MIS 2000:1, www.scb.se/sun).
– Socioekonomisk indelning, SEI (MIS 1982:4, www.scb.se/sei) .
– Svenska standarder för indelning av arbetskraftskostnader m.m.
(SIAK) och arbetstidsbegrepp (SIAT) (MIS 1989: 4); finns också i
engelsk version (MIS 1990: 4).
– Klassificering av dödsorsaker i svensk statistik (MIS 1990:3).
– Standard för svensk typklassificering av jordbruksföretag MIS
1991:6).
– Standarder för klassificering av institutionella enheter: Standard för
institutionell sektorindelning 2000, INSEKT 2000 samt Standard för
indelning efter ägarkontroll, ÄGAR 2000 (MIS 2001:2).
– Familj, civilstånd och sammanboende. Terminologi och definitioner
(MIS 1999:1).
Ytterligare information om klassifikationer som används i statistiken. För information om och nedladdning av klassifikationer hänvisas till klassifikationssidan på SCB:s webbplats:
www.scb.se/Pages/List____259939.aspx
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Längd Length
1 cm = 0,3937 inch
1 inch = 2,540 cm
1 m = 3,2808 feet = 1,0936 yard
1 foot = 12 inch = 30,48 cm
1 yard = 3 feet = 0,9144 m
1 km = 0,62137 mile
1 mile = 1 760 yard = 1,6093 km
1 km = 0,540 nautisk mil
1 nautisk mil = 1/4 sjömil = 10 kabellängder = 1,852 km
Areal Area
1 cm2 = 0,155 square inch
1 square inch = 6,4516 cm2
1 m2 = 10,7639 square feet = 1,1960 square yard
1 square foot = 0,0929 m2
1 square yard = 0,8361 m2
1 hektar = 10 000 m2 = 10 dekar (= 10 mål) = 100 ar = 2,471 acre
1 square kilometer = 0,3861 square mile = 100 hektar
1 acre = 4 840 square yard = 0,4047 hektar
1 km2 = 1 000 000 m2 = 0,3861 square mile
1 square mile = 640 acre = 2,590 km2
Volym Volume
1 cm3 = 0,0610 cubic inch
1 cubic inch = 16,3871 cm3
1 liter = 1 dm3 = 0,8799 quart = 1,0567 quart (US) = 1,76 pint
1 quart = 1,1365 l
1 quart (US) = 0,9464 l
1 pint = 0,568 l
1 hl = 100 l = 21,997 gallon = 26,417 gallon (US) = 2,7496 bushel =
2,8378 bushel (US)

1 gallon = 4 quart = 4,546 l
1 gallon (US) = 4 quart (US) = 3,785 l
1 bushel = 8 gallon = 36,37 l
1 bushel (US) = 35,24 l
1 m3 = 35,315 cubic feet = 1,3080 cubic yard
1 cubic foot = 0,0283 m3
1 cubic yard = 0,7646 m3
1 standard (Petrograd) = 165 cubic feet = 4,672 m3
1 m3 = 0,2140 standard
1 famn ved = 2 x 2 x 0,6 m = 2,4 m3 löst mått = 1 m3 = 0,4167 famn
löst mått = ca 1,65 m3 fast mått
1 storfamn ved = 2 x 2 x 3 m = 12,0 m3 löst mått = ca 6,5 à 7,0 m3
fast mått
1 m3 = 0,0833 storfamn löst mått
1 fat (barrel) valolja = 170 kg (ca 1/6 long ton)
1 long ton valolja = ca 6 fat (barrels)
1 fat (barrel) rå petroleum = 0,159 m3
1 m3 rå petroleum = 6,29 fat (barrels)

Temperatur Temperature
100 °C (Celsius) = 212 °F (Fahrenheit) = vattnets kokpunkt
100 °F = 37,78 °C
0 °C = 32 °F = vattnets fryspunkt
0 °F = –17,78 °C
Omräkning från °F till °C: °C = (°F–32) x 5/9
°F = 9/5 °C + 32

Vikt, massa Weight
1 kg = 2,2046 pounds = 35,274 ounces
1 pound (lb) = 16 ounces = 0,4536 kg = 12 ounces = 373,2 g (Troy;
viktsystem för guld, silver, platina o. ädelstenar)
1 ounce (oz) = 0,02835 kg = 31,1 g (Troy)
100 kg = 1,9684 cwt
1 cwt (hundredweight) = 112 lb = 50,80 kg
1 ton = 1 000 kg = 1,1023 short ton = 0,9842 long ton
1 short ton = 2 000 lb = 907,2 kg
1 long ton = 2 240 lb = 1 016 kg

Dödvikttonnage är den vikt av tunga varor som skeppet kan lasta,
alltså lastens vikt (dödvikt) i motsats till fartygets vikt.
Den samlade vikten av skepp med last kallas deplacement.

Elektricitet Electricity
1 kW = 1,36 hk = 1,341 hp (UK)
1 hk = 0,736 kW = 0,746 hp (UK)
1 kWh = 860 kcal
1 000 kcal = 1,16 kWh

Stycketal Number of pieces
1 dussin = 1 tolft = 12 st;
1 gross = 12 dussin = 144 st;
1 stort gross = 12 gross;
1 ris papper = 20 böcker à 25 ark = 500 ark.
Måttenheter för skepp Units of measurement for ships
Registertonnage: 1 reg. ton = 100 eng. cubic feet = 2,83 m3
Bruttotonnage är innehållet av hela fartyget med överbyggnader
och däckshus. Nettotonnaget anger lastrummets storlek.

Hastigheten anges i knop = antal nautiska mil (= 1,852 km) i
timmen.
Prefix Prefixes
Prefix 	

	

Symbol 	

deka 	

 	

da 	

	

hekto 	

 	

h 	

	

kilo 	

 	

k 	

	

mega 	

 	

M 	

	

giga 	

 	

G 	

	

tera 	

 	

T 	

	

peta 	

 	

P 	

	


Faktor 	

Factor
10
10² = 100
10³ = 1 000
10⁶ = 1 000 000
10⁹ = 1 000 000 000
10¹² = 1 000 000 000 000
10¹⁵ = 1 000 000 000 000 000

Geografiska uppgifter	
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År 2010 genomförde Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut en
översyn av de båda myndigheternas folkhälsorapportering i syfte att
uppnå ökad nationell samordning. Som ett resultat av översynen har
myndigheterna årligen fått regeringens uppdrag att gemensamt lämna
en årsrapport om folkhälsa. Folkhälsan i Sverige – Årsrapport 2013 är
den andra rapporten om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer som
ges ut gemensamt av Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut.

Sammanfattning 	

	


Syftet är att ge en aktuell överblick över folkhälsan och viktiga bestämningsfaktorer. Rapporten är indelad i två delar där de båda myndigheterna ansvarar för varsin del. Socialstyrelsen beskriver hälsans
utveckling medan Statens folkhälsoinstitut redovisar utvecklingen av
ett urval indikatorer för hälsans bestämningsfaktorer. Resultaten
beskrivs huvudsakligen genom kommenterade diagram och tabeller.
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Rapporten vänder sig främst till regering, riksdag och tjänstemän på
nationell nivå, men den kan även vara av intresse för politiker och
tjänstemän på regional och lokal nivå och andra som arbetar med
folkhälsofrågor.
Ansvariga chefer har varit enhetschef Eva Wallin, Socialstyrelsen,
ochenhetschef Marie Risbeck, Statens folkhälsoinstitut. På Socialstyrelsen har arbetet genomförts av en arbetsgrupp bestående av Inger
Heimerson (projektledare), Charlotte Björkenstam, Staffan Khan och
Mats Talbäck. På Statens folkhälsoinstitut har arbetet huvudsakligen
genomförts av en projektgrupp bestående av Mikael Nordberg (projektansvarig), Anna-Karin Johansson och Sara Kollberg.
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Folkhälsomål. Från wimnell.com/36-39y sid 39.

samt minskar de sociala skillnaderna i ohälsa. Ökad hälsa i arbetslivet
skall därför utgöra ett särskilt målområde.

“I Sverige finns 11 folkhälsomål. De målen borde också kunna gälla
för andra delar av världen. Bra folkhälsa är viktigt i sig, men också en
förutsättning för att människor ska kunna orka med att göra något åt
klimatproblemen. Folkhälsoinstitutet (www.fhi.se) anger målen:

5 Sunda och säkra miljöer och produkter.
Sunda och säkra miljöer och produkter är av grundläggande betydelse
för folkhälsan och ska utgöra ett särskilt målområde. De framtida
insatserna inom området ska utgå ifrån de av riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålen och en kretsloppsstrategi som inkluderar en miljöorienterad produktpolitik samt de av riksdagen beslutade konsumentpolitiska målen. Insatserna för att skapa en säker trafikmiljö ska på
samma vis utgå från de av riksdagen beslutade målen för transportpolitiken.

1 Delaktighet och inflytande i samhället.
Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande
samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och ska därför utgöra ett
särskilt målområde. För att nå det övergripande nationella folkhälsomålet ska särskild vikt läggas vid att stärka förmågan och möjligheten
till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta
personer samt på barns och ungdomars samt äldres möjligheter till
inflytande och delaktighet i samhället.
2 Ekonomisk och social trygghet.
Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna för folkhälsan och skall därför utgöra ett
särskilt målområde.
3 Trygga och goda uppväxtvillkor.
Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Trygga och goda uppväxtvillkor skall därför utgöra ett särskilt målområde. Den ökande
psykiska ohälsan bland barn och ungdomar bör uppmärksammas särskilt, liksom utvecklingen av barns och ungdomars levnadsvanor.
4 Ökad hälsa i arbetslivet.
Ett bra arbetsliv med väl fungerande arbetsvillkor minskar den
arbetsrelaterade ohälsan och bidrar till en allmänt förbättrad folkhälsa

6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen genom sin specifika kompetens, sin auktoritet, breda
kunskap och stora kontaktyta gentemot befolkningen. En mer
hälsofrämjande hälso- och sjukvård ska därför utgöra ett målområde.
Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska genomsyra hela hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och
behandling.
7 Gott skydd mot smittspridning.
Samhällets skydd mot smittsamma sjukdomar måste bibehålla en hög
nivå för att inte de framsteg som gjorts i fråga om att minska förekomsten av smittsamma sjukdomar ska gå förlorade. Insatser för att
förebygga smittspridning är en del av folkhälsoarbetet och därmed
viktigt för att nå det övergripande folkhälsomålet. Gott skydd mot
smittspridning ska därför utgöra ett särskilt målområde.

8 Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.
Möjligheten till trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande och samhället måste
värna om de framsteg som gjorts inom områden som sex- och
samlevnadsundervisning, familjeplanering och mödrahälsovård. Trygg
och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa ska därför utgöra ett
målområde.
9 Ökad fysisk aktivitet.
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Ökad
fysisk aktivitet ska därför utgöra ett särskilt målområde.
10 Goda matvanor och säkra livsmedel.
Goda matvanor och säkra livsmedel är förutsättningar för en god
hälsoutveckling hos befolkningen. Goda matvanor och säkra livsmedel
skall därför utgöra ett särskilt målområde. Målet för de samlade
insatserna inom detta område ska vara att samhället utformas så att det
ger förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet för hela befolkningen.
Detta ska främst ske genom insatser som stimulerar till: mer fysisk
aktivitet i förskola, skola och i anslutning till arbetet, mer fysisk
aktivitet under fritiden, att äldre, långtidssjukskrivna och funktionshindrade aktivt erbjuds möjligheter till motion eller träning på sina
egna villkor.
11 Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet
spelande.
Bruket av beroendeframkallande medel är en viktig bestämningsfaktor
för hälsan. Även spelberoende kan leda till ohälsa. Ett ökat fokus på

dessa bestämningsfaktorers samlade effekter och inbördes kopplingar
krävs. Åtgärder mot skador på grund av tobak, alkohol och spel samt
för ett samhälle fritt från narkotika och dopning är nödvändigt för att
nå det övergripande folkhälsomålet. Riksdag och regering har tidigare
beslutat om samhällets insatser och mål för alkohol- och narkotikapolitiken. Dessa mål ska ligga fast. Målet för samhällets insatser inom
tobaksområdet ska vara att minska tobaksbruket. Målet för samhällets
insatser mot spelberoende ska vara att minska skadeverkningar av
överdrivet spelande. Målet avseende dopning ska vara ett samhälle
fritt från dopning.
Kommentarer: Folkhälsomålen gäller hälsan hos de enskilda individerna och innehåller inget om hälsan hos hela folket räknat som det
hälsosamma i hur olika grupper bemöter varandra, exempelvis hur de
med höga inkomster strävar efter att förbättra de egna levnadsvillkoren på låginkomsttagarnas bekostnad, är det hälsosamt? Eller allmänt sett hur hälsosamt det är med ojämlikhet mellan olika kategorier
av människor, i Sverige och i världen. De politiska partierna behandlar
sådant, men otydligt och ofullständigt. Ett mål borde också vara att
förebygga kriminalitet och att rehabilitera dem som blivit kriminella.
Att ge människor empati, dvs förmåga till inlevelse i andras problem
I de elva målen står inte uttryckligen något om utbildning och
undervisning. Man borde kunna räkna med att alla elva målen innehåller krav om information och undervisning om ämnesområdena och
målen. Grundskolan och efterföljande utbildningar bör innehålla
undervisning av folkhälsomålen och hur de kan uppnås, både i Sverige
och i världen för övrigt. Isynnerhet mål 1 om Delaktighet och inflytande i samhället medför stora behov av undervisning och annan information. Fokhälsomål för undervisningen kan vara utbildning för människornas olika roller.”

Statens folkhälsoinstitut Från Internet 3 april 2011
FHI - Välkommen till Statens folkhälsoinstitut

Folkhälsans målområden
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DN 16 maj 2013: Kemikaliepolitik.

“Toppen på toppen på isberget”
“ Studie efter studie visar på kopplingen mellan vissa kemikalier
och stora hälsoproblem. Det borde oroa fler. “
“ Börjar man väl tänka på miljögifter är det svårt att sluta. De finns
nämligen överallt: i kläderna och möblerna, frukten och vällingen,
schampot och rakgelén, i kvittona och i datorerna, i träväggarna och
plastgolvet, i örhängena, gosedjuren, regnbyxorna och i vindtygsjackan. Vi talar om ftalater, parabener, perfluorerade ämnen, bly, kadmium och dioxiner, bromerade flamskyddsmedel, antibakteriella ämnen och mycket annat.
Många av de tusentals kemikalier som vi kommer i kontakt med i vår
vardag gör stor nytta. Tänk bara på alla läkemedel som botar och lindrar. Tänk på gödsel och besprutningsmedel som ger stora skördar och
långt fler mättade magar. Tänk på alla bilar, flygplan och fartyg som
inte har fattat eld.
Men utvecklingen har kanske glidit oss ur händerna. Det senaste
decenniet har allt fler larm och rapporter trillat ner som indikerar att
många av de kemikalier som finns i vår omedelbara närhet är hälsofarliga, var för sig och tillsammans. Inte minst den stora familjen av så
kallade hormonstörande ämnen oroar.
I en stor forskningssammanställning från WHO tidigare i år konstateras att sjukdomar och skador som kan kopplas till hormonstörande
ämnen ökat påtagligt: I många länder har upp till 40 procent av männen kraftigt försämrad spermakvalitet. Fler pojkar föds med missbildade könsorgan. För tidiga födslar och barn med låg födelsevikt har blivit vanligare. Fler barn tycks drabbas av neurologiska utvecklingssjukdomar. Män får prostata- och testikelcancer och kvinnor bröst- och
äggstockscancer i högre grad än för några decennier sedan. Flickor
kommer i puberteten tidigare, vilket i sig ökar risken för bröstcancer.
Förekomsten av diabetes typ 2 och fetma har stegrats.
Men av de kanske 800 hormonstörande ämnen som används har bara

en bråkdel undersökts ordentligt. Behovet av mer forskning är enormt,
skriver författarna till WHO-rapporten.
I EU hanteras kemikaliefrågorna inom den så kallade Reach-förordningen. Enligt den ska misstänkt eller bevisat skadliga ämnen registreras, utvärderas och regleras via den europeiska kemikaliemyndigheten
ECHA. Så sent som i mars röstade EU-parlamentet, efter initiativ av
den svenska EU-parlamentarikern Åsa Westlund (S), för att hormonstörande ämnen ska börja behandlas inom Reach. Det är ett rejält kliv
framåt – även om Reach än så länge är ett trögt system. Det går långsamt och kan kosta miljontals kronor att sammanställa underlag nog
för att reglera användningen av ett enda ämne.
I en DN-intervju i förra veckan sa Miljöpartiets språkrör Gustav
Fridolin att det är dags att Sverige går före och förbjuder farliga kemikalier. Det låter bra, men är lättare sagt än gjort. Även den som vill ta
täten måste hantera flera av de administrativa, forskningsmässiga och
handelsrelaterade problem som sinkar det europeiska arbetet.
Nej, Sverige går inte före. Vad värre är, Sverige går inte ens i fotspåren
av dem som går före. Danmark har infört förbud för försäljning av fyra
ftalater, hormonstörande ämnen som är vanliga som mjukgörare i plaster. Frankrike har just förbjudit Bisfenol A i alla slags förpackningar
och maskiner som förväntas komma i kontakt med mat och dryck, och
i vattenrör.
Både Danmark och Frankrike kan komma att bötfällas för att ha inskränkt handelsfriheten. Samma sak som riskerade att hända de länder
som införde förbud för Bisfenol A i nappflaskor för några år sedan.
Men när flera och sedan alla länder följde efter fanns det ju inte längre
något handelshinder att tala om.
Sverige skulle kunna följa Frankrikes och Danmarks exempel. Faktiskt skulle vi kunna förbjuda Bisfenol A i alla matförpackningar och
konserver – och det utan att ens riskera att dra på oss kommissionens
vrede tack vare ett förbiseende i Reach-förordningen.
Det vore att angripa toppen på toppen på isberget. Men någonstans
måste man börja.
Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se”

Sven Wimnell 4 maj 2011:
Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt
Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf
( För några länder finns nyare beskrivningar. Se utrikesdepartementets
hemsida)
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Venezuela
Trinidad och Tobago

1692	

1693	

1703	

1707	

1711	

1716	

1722	

1725	

1728	

1731	

1734	

1737	

1740	


Karibien
Kuba
Jamaica
Haiti
Dominikanska republiken
Bahamas
Saint Kitts och Nevis
Antigua och Barbuda
Dominica
St Lucia
Barbados
Saint Vincent och Grenadinerna
Grenada
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“Dödsstraff på fallrepet”

– Man kan även jämföra med dagens öppenhet kring hbt-frågor, där vi
sett ett sensationellt skifte under vår livstid, säger han. Det verkar vara
så att vi förstår att vi inget har att förlora på dessa förändringar.

“I tusentals år har dödsstraff varit en självklarhet i alla kända
samhällen. Men sedan bara några decennier är det i stället ett
undantag. Vad var det egentligen som hände?”
“Det är nu drygt hundra år sedan den sista avrättningen i Sverige.
Men ännu är 14 procent av Sveriges befolkning positiva till dödsstraffet, enligt den senaste mätningen vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet. För mindre än tio år sedan var siffran 20 procent.
Även globalt sett har attityderna förändrats dramatiskt under vår livstid. Bara de senaste tio åren har antalet länder som genomför avrättningar minskat från drygt 30 till 20.
Fler länder än någonsin tidigare stöder FN:s generalförsamlings uppmaning om att stoppa dödsstraffet. Även i USA, en av de få demokratier som avrättar sina medborgare, minskar dödsstraffen – både på lång
och på kort sikt. Färre delstater verkställer dödsstraff, och färre personer avrättas. Tack vare den relativt nya DNA-tekniken har flera dödsdömda friats, vilket har minskat stödet för detta oåterkalleliga straff.
Men för 500 år sedan, i det tidiga 1500-talets London, skedde uppåt tio
avrättningar i veckan. London hade då uppskattningsvis 50 000–100
000 invånare, vilket säger något om omfattningen. Och det såg likadant ut runt om i världen.
– De senaste decenniernas utveckling innebär en världshistorisk attitydförändring, säger Arne Jarrick, som är professor i historia vid
Stockholms universitet, och som arbetar med ett forskningsprojekt om
lagarnas världshistoria.

Källa: Steven Pinker: The Better Angels Of Our Nature (2011)
I alla kända historiska samhällen har man avrättat medmänniskor.
Dödsstraffet föregicks historiskt av människooffret där den avrättade
inte ens hade begått något brott. Idén om människooffer präglade
många förhistoriska och skriftlösa samhällen med grymma, krävande
gudar. Efter hand övergavs detta, men alla de första civilisationerna
tillämpade dödsstraff för en stor mängd brott. De flesta dödsstraff
genomfördes som en akt av tortyr – inte för att framtvinga någon bekännelse eller information, utan för att göra straffet mer kännbart.
Dödsdomar dömdes för en stor mängd brott som stöld, häxeri, ryktesspridning och brott mot helgdagen.

Det framgår av Maria Wallenberg Bondessons forskning. Hon är verksam vid Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet, och forskar tillsammans med Arne Jarrick om lagarnas världshistoria. De är i färd med att sammanställa en databas över kända lagar
från så gammal tid som möjligt. Syftet är att se vilka handlingar som
man har försökt reglera, över så långa tidsspann som möjligt.
– I tidiga statsbildningar hade man sällan entydiga normer, eftersom
det ofta handlade om riken som bestod av flera olika grupper av
människor, säger Maria Wallenberg Bondesson. Då måste sammanhängande normer för mellanmänsklig kontakt inskärpas med styrka. I
dag verkar vi ha större enighet om normer, varför hårda straff inte
längre behövs.
Övervåldet – stympning, rådbråkning, stegling, bränning på bål, pålning, stening – var med andra ord ett slags överkompensation för statens egen svaghet. Samtidigt var livet hårt, plågsamt och kort. Döden
sågs länge som en räddning från de jordiska plågorna. Därför var det
inte ett tillräckligt straff att endast döda någon, utan själva avrättningen måste i sig vara straffet.
Maria Wallenberg Bondesson menar att man ofta kan se den historiska utvecklingen av straffen i form av en båge, som en uppochnervänd U-kurva. I den tidiga fasen av många historiska statsbildningar
har man inte resurser eller legitimitet att genomdriva hårda straff; i
stället handlar lagarna ofta om att reglera förlikning mellan släkter
genom böter eller kompensation. När statsapparaten så småningom blir
starkare, kan staten utdela hårdare straff för att inskärpa normer och
för att visa sig kraftfull. Då blir dödsstraffen vanligare och mer
spektakulära. När normerna börjar bli internaliserade och statens kon-

troll ökar, behövs inte de hårda straffen längre.
Denna upp-och-nervända U-kurva kan urskiljas i många statsbildningar, exempelvis den svenska, där straffen var som hårdast och
dödsstraffet som vanligast, ungefär från 1300-talet till 1700-talet.
Detsamma gäller Babylonien 3 000 år tidigare, vars lagar vi känner
från det unika fyndet av Hammurabis lagar, nära 300 paragrafer skrivna i kilskrift från 1750 f.Kr.
– I Hammurabis lagar används exempelvis hårda straff – dödsstraff –
för att skrämma befolkningen, säger Maria Wallenberg Bondesson.
Där ser man att framför allt egendomsbrott straffas med döden, oftare
än vad gäller våldsbrott – tvärtemot vår moral i dag.
Egendom var viktig och intressant ur statens synvinkel, eftersom den
kunde beskattas.
I frankiska lagar från tidig medeltid, århundradena efter romarrikets
fall, tillämpades kompensationsstraff, vilket under högmedeltiden
ersattes av dödsstraff. Tjuvar hängdes ofta.
– Men dödsstraff tillämpades i äldre lagar särskilt vid brott som hotade
samhällets hierarkier. En slav som satte sig upp mot sin ägare kunde
dömas till döden, berättar Maria Wallenberg Bondesson.
Det hänger ihop med att det fram till modern tid gällde olikhet inför
lagen. Samma brottsliga handling fick olika straff, eftersom detta
utdömdes utifrån både offrets och gärningsmannens sociala status.

En forskare som studerat den praktiska tillämpningen av dödsstraffet
är historikern Paul Friedland. Han är verksam vid Princeton university
i USA, och i boken Seeing justice done (Oxford university press
2012), tar han ett större grepp på dödsstraffets historia. Från 1100-talet
till 1500-talet går det enligt honom att se en kraftig ökning av de spektakulära dödsstraffen. Under denna period tillkom en mängd olika
strafftyper som syftade till en utdragen och plågsam död.
Den dömdes beteende kunde recenseras i brev, dagböcker och vardagstryck. Detta har också varit Paul Friedlands huvudsakliga källmaterial. Hans studie begränsar sig till framför allt Frankrike, men han
menar att mönstren verkar gälla stora delar av Europa.
– Under tiden från det romerska rikets fall på 400-talet och fram till
1100-talet var det faktiskt ganska ovanligt med dödsstraff, säger Paul
Friedland. Men under högmedeltiden, på 1200-talet, ökade intresset
för den romerska rätten och tanken på straffet som avskräckande. En
stark stat började byggas. Tanken var att inte vänta på att brott skulle
ske, utan att föregripa och förebygga händelser. Och det skulle man
göra genom hårda, offentliga straff.
Dessa har oftast tolkats som ett uttryck för att skrämma folk till att
lyda lagen. Men om man som Paul Friedland undersöker hur folket
upplevde avrättningar så framkommer ett annat mönster.
Källa: Amnesty international Bild: Johan Jarnestad
Först under 1700- och 1800-talen började likhet inför lagen diskuteras. På samma sätt förekom före 1800-talet kollektivt ansvar för brott
och kollektiva domar mot till exempel familjer och släkter.
Maria Wallenberg Bondesson studerar främst lagar och principer – inte
hur de sedan tillämpades konkret.
– Metoder för dödsstraffen föreskrivs sällan i lagarna, säger Maria
Wallenberg Bondesson. Det står oftast bara att den dömde ska dödas.
Men man kan ibland utläsa vilka metoder som förekom. Man kan hitta
förbud mot att skära ner hängda personer. Men ibland har jag stött på
påbud om straff som pålning eller bränning.

– Folk såg dessa utdragna fantasifulla avrättningar som passionsdramer, som något vackert, en bekräftelse på att rättvisa hade skipats.
Man grät, bad och sjöng, och betraktade det hela som en moralisk
ritual där även den dömde spelade med i sin roll, berättar Paul Friedland.
Det offentliga straffet som kunde ta många timmar, ibland dagar,
syftade främst till att hela det samhälle där brottet begåtts.
– Det betraktades som en meningsfull ritual som man stärktes av att
betrakta och framför allt delta i, säger Paul Friedland.
Det är i detta sammanhang man ska förstå att även djur som dödat

människor avrättades under medeltiden. Många avrättningar utfördes
även på avbildningar, exempelvis en halmdocka föreställande den
dömde, när det inte gick att få tag på gärningsmannen.

Samtidigt började många också tycka att kvinnor inte borde bevittna
plågsamma, utdragna avrättningar. Och i och med detta började hela
idén med att döda människor långsamt och offentligt att ifrågasättas.

– Det verkar inte ha handlat om att avskräcka, säger Paul Friedland,
utan om att bearbeta det som skett. Man kanske ska jämföra med
dagens begravningar.

I mitten av 1700-talet började många i Västeuropa ifrågasätta tortyr –
och kritiken fick snabbt gehör. I ett stort antal europeiska länder
avskaffades juridisk tortyr mellan år 1750 och 1825. Det är i detta
sammanhang man ska förstå att Storbritannien införde den snabbare
hängningen genom fallucka år 1783 (vilket bröt nacken av offret i
stället för att strypa offret), och Frankrike giljotinen 1792 (som var i
bruk fram till och med 1970-talet).

– Den medeltida avrättningen var i första hand en ritual som handlade
om att återskapa en balans i samhället – brottet måste sonas i en
gemensam ceremoni, säger Paul Friedland.
Efter reformationen på 1500-talet fick den offentliga avrättningen en
annan innebörd, då dödsdömda kättare i katolska länder vägrade följa
konventionerna. Den dömde såg sig inte längre som en del av ritualen,
och godtog ofta inte den katolske prästens erbjudande om förlåtelse.
– Folk kom för att titta av ren nyfikenhet, säger Paul Friedland. Man
började se det som ett spektakel man inte ville missa. Hur skulle den
dömde bete sig? Skulle han eller hon be om förlåtelse?
Avrättningen blev ett socialt evenemang där åskådarna inte längre
deltog, utan i stället betraktade det som skedde. Under 1500- och
1600-talen flockades folk i stora hopar, och attraktiva fönsterplatser
vid hus i närheten av schavotten hyrdes ut.
Sedan, på 1700-talet, skedde ett nytt, dramatiskt skifte i synen på
andra människors lidande, och även denna förändring initierades av
högre samhällsskikt, de som var läs- och skrivkunniga, varefter den
sedan spreds nedåt i samhället.
– Man kan tala om en verklig kulturell revolution, säger Paul Friedland. En känslighetsrevolution, som verkar ha inletts i Frankrike.
Många började känna empati med den dömde. Man kan tala om en
växande sentimentalitet. Men trots att detta var ett helt nytt förhållningssätt, som till en början bara delades av en liten elit, så ansågs det
att medkänsla var det sant mänskliga förhållningssättet – att nästan
själv känna smärtorna som brottslingen fick utstå. Det började helt
plötsligt definieras som mänskligt.

Men man fortsatte att avrätta, om än snabbt och smärtfritt – och allt
mer i skymundan. Storbritannien var år 1783 först i världen med att
avskaffa de offentliga avrättningarna. Där var inte mindre än 222 olika
brott belagda med dödsstraff på 1820-talet, men bara ett halvsekel
senare var antalet nere i fyra. Trenden var likartad i många europeiska
länder under 1800-talet, då dödsstraff för en mängd mindre brott
avskaffades.
Under efterkrigstiden började man avskaffa dödsstraffet i framför allt
Västeuropa, vilket inte heller ledde till ökad kriminalitet – tvärtom –
Västeuropa har i dag de lägsta siffrorna i världen över mord, även
historiskt sett.
Många forskare har funderat över varför en mångtusenårig tradition
började ifrågasättas i Europa för drygt 200 år sedan. Steven Pinker,
professor i psykologi vid Harvard university, presenterar i sin bok The
better angels of our nature (Allen Lane, 2011) flera orsaker till denna
förändring. En kan vara att människovärdet har ökat över tid. I tider
när medellivslängden var avsevärt kortare och risken att dö i sjukdomar, krig, svält eller barnsäng var många gånger högre än i dag, värderades också människolivet lägre. Därmed var steget till att avrätta
någon kortare. I dag räknar vi med att leva i över 80 år, och har mediciner som kan bedöva smärta. I den situationen blir steget till att utföra
smärtfyllda avrättningar längre.

– Jag tror också att alla vi människor har åtminstone en potential för
självreflektion, säger Arne Jarrick. Vi kan försöka se oss själva utifrån,
med andras ögon. Och det verkar som om detta har tränats upp under
årtusendena. Denna egenskap gör att vi också kan föreställa oss själva
i en annans läge – och det borde faktiskt också göra oss humanare.
Trots de påtagliga framstegen så avrättas ännu tusentals människor
varje år. I dag är Kina och Iran de två stora avrättningsländerna. De
toppar statistiken i absoluta siffror, följda av länder som Saudiarabien,
Irak, USA, Yemen och Nordkorea. Och i Iran, Nordkorea, Saudiarabien och Somalia genomfördes offentliga avrättningar så sent som 2011.
Omkring 75 procent av alla muslimska länder tillämpar dödsstraff. I
Iran, Mauretanien, Sudan, Saudiarabien och Yemen är homosexualitet
förenat med dödsstraff liksom också i delar av Nigeria och Somalia. I
Iran avrättas även minderåriga.
I Europa är det bara Vitryssland som fortfarande använder sig av dödsstraff. Men dessa länder är numera undantagen från regeln.

Ytterligare en teori är att den ökande läskunnigheten har gjort oss
mer humana och öppna för andra människors känslor och värderingar.
Reseskildringar, journalistik och romaner började läsas av allt fler
människor på 1700-talet. Då vidgades också vår förståelse för världen,
och för främmande människor.
– Jag har svårt att komma med någon enkel förklaring till den ökande
inlevelsen i andras smärta, säger Paul Friedland. Många forskare har
talat om romanens betydelse. Ja, kanske. Men den kan lika gärna vara
ett symtom på som en orsak till förändringen. Men det handlar om ett
mer reflekterande förhållningssätt, att kunna se sig själv i den andre.
Arne Jarrick är inne på ett liknande spår.
– Under 1700-talet såg vi jämlikhetstanken födas. För första gången i
världshistorien började man systematiskt att tala om allas lika värde.

– Världen har blivit mindre våldsam, säger Maria Wallenberg Bondesson. Jag tror att marginaliseringen av dödsstraffet kommer att fortsätta.
Ju mer vi – tack vare den globala kommunikationen – delar normer, ju
mindre anledning finns det att avrätta dem som bryter mot dessa.
Henrik Höjer HISTORIA SAMHÄLLSVETENSKAP
Ur F&F 3/2013 Publicerad 2013-03-01 “

DN 17 maj 2013:
Förlossningen.

”Nu är det precis så hemskt som vi
befarade”
“Läget var kaotiskt. Nu är det ännu värre. Nästan dubbelt så
många kvinnor har i år tvingats ta sig till ett sjukhus utanför länet
för att föda barn – det fanns inte plats i Stockholm. – Situationen
är precis så hemsk som vi befarade, säger barnmorskan Ia Jeppsson. “
“Det var i februari som Stockholms barnmorskor satte ned foten. I DN
gick de ut och berättade att förlossningsvården faktiskt inte är säker.
Länge hade de tigit och bitit ihop för att inte skrämma de blivande föräldrarna. Men nu var de trötta på att upprätthålla fasaden.
Och våren och sommaren skulle bli ännu värre, varnade de. Statistiken
visar nu att de fått rätt. Mellan januari och april har platsbristen lett till
att 59 procent fler kvinnor blivit hänvisade till en annan klinik än den
de valt att föda på. Detta i ett läge då förlossningen satt i gång och de
ringer in för att berätta att de är på väg.
Och hittills i år har 35 blivande föräldrar inte ens fått plats på något
annat sjukhus i Stockholm, utan tvingats åka ambulans till Västerås,
Nyköping eller något annat sjukhus utanför länet.
– Vi skickar kvinnor kors och tvärs, på Karolinska i Solna har man i
april tvingats avvisa nästan var femte kvinna som ringer in, och på BB
Stockholm var sjätte. Läget är värre än det varit de senaste åren, säger
Ia Jeppsson.
– Kvinnor får känslan av att de inte är välkomna. Studier visar att
avvisningar orsakar stress, oro och behov av mer smärtlindring. Man
tar illa vid sig av att inte få komma dit man önskar.

Men hänvisningar är bara en konsekvens av resursbristen. Andra är
att nyförlösta kvinnor lämnas ensamma under långa perioder av förlossningsarbetet, liksom efteråt – och då med risk för både allvarliga
blödningar och överfyllda urinblåsor för att barnmorskan tvingats
kasta sig i väg till nästa förlossning.
Ibland blir de nyblivna föräldrarna kvar på förlossningssalen upp till
ett dygn för att det är fullt på BB. Det som också händer är att kvinnor
hålls kvar för länge i hemmet, trots att de ber om att få komma in.
Nyligen uppmärksammades ett fall med en kvinna som först fick en
plats på Danderyds förlossning, men sedan ombads lämna rummet för
att ett annat fall var mer akut. Hon föreslogs ta in på patienthotellet där
barnet föddes två timmar senare – med navelsträngen om halsen.
Barnet klarade sig dock.
Ia Jeppsson och kollegan Eva Nordlund ingår i barnmorskekampens
strategigrupp. Den här veckan har de haft en rad möten med höga
tjänstemän och politiker.
– Vi känner att de faktiskt är öppna för att lyssna nu. De har svårt att
säga emot den verklighet som finns, säger Eva Nordlund.
Och i går fick de ett möte med sjukvårdslandstingsrådet Filippa
Reinfeldt (M).
– Man får ge henne kredd, faktiskt. Det var ett bra möte, hon fattade att
det måste göras något ganska snart, säger Eva Nordlund.
Filippa Reinfeldt meddelade att Stockholms kliniker ska dammsugas
på fler förlossningsplatser.
– Vi framförde också problemet med att barnmorskor inte sitter med i
beslutande organ, det gör bara läkare, trots att 70 procent av alla
förlossningar handläggs enbart av oss.
Normaltillståndet i dag är två födande kvinnor per barnmorska, ibland
tre. Barnmorskornas krav är att de ska ansvara för en kvinna i taget
som är i aktivt förlossningsskede, precis så som sker på Södra BB på
Södersjukhuset. Den är en av sjukhusets två förlossningskliniker, men

endast förbehållen friska kvinnor med normala graviditeter. Kvinnor
som riskerar mer komplicerade förlossningar är hänvisade till de
övriga klinikerna.
– I år har vi haft 335 fler förlossningar än under samma period förra
året. Om trenden håller i sig blir det nästan 1 000 fler när hela året har
gått. Det betyder att vi skulle behöva ytterligare en klinik lika stor som
Södra BB, säger Eva Nordlund.
Landstingets senaste ansträngningar med att få fram fler förlossningsplatser gav begränsad framgång. Endast Södertälje sjukhus kunde
erbjuda 250 fler platser. De andra sjukhusen hänvisade till lokalbrist.
– Det är en liten droppe, men inte mer. Vi får ingen räddning under
våren och sommaren. Det finns inte mycket annat att göra än att
springa jävligt fort. Hälften av den erfarna personalen går på semester
och ersätts till största delen av helt nyutexaminerade barnmorskor.
– Efter förra sommaren meddelade sjukhusen att läget varit okej på
förlossningarna – vilket verkligen inte var sant. Och nu är vi här igen.
De födande kvinnorna kommer att drabbas ännu hårdare i år.
Annika Folcker Aschan annika.folcker@dn.se “

“Så här ska det gå till på BB
Är ni blivande föräldrar? Det här ska ni kunna förvänta er av
förlossningskliniken, enligt Stockholms barnmorskor:
Att få komma in när ni själva anser att ni behöver.
Att få föda på den klinik ni förberett er på.
Att få smärtlindring i rätt tid när du önskar.
Säker och trygg vård.
Att få stöd av en barnmorska under eftervården/BB-tiden.

… men så här ska det inte gå till
Det här ska ni inte behöva råka ut för (men det sker ofta):
Att bli avvisad från den klinik ni valt.
Att bli kvarhållen hemma för länge, och därmed få hantera större delen
av förlossningen på egen hand, utan övervakning av foster och
mamma.
Att bli lämnad ensam under förlossningen. Kan leda till panik.
Att bli uppkopplad till en kontinuerlig så kallad CTG-övervakning,
och därmed sitta fast i sladdar med begränsad rörelsefrihet när det inte
är medicinskt nödvändigt, utan beror på att barnmorskan inte hinner
vara på plats.
Att drabbas av en större blödning för att barnmorskorna inte hinner
kontrollera livmodern var 15:e minut under de första två timmarna
efter förlossningen. Leder till förlängd vårdtid och allmänt lidande.
Urinretention, alltså att du har en fylld urinblåsa som du inte kan
tömma på grund av exempelvis epiduralbedövningen. Ökar risken för
blödningar och skador på urinblåsan. Kan leda till att du får gå hem
med kateter. “

DN 18 maj 2013:

särskild linje för gravida.

Förlossning.

– När jag besökte förlossningen i Huddinge märkte jag att många av
samtalen inte kom från kvinnor som skulle föda barn, utan kvinnor
som var oroliga för att barnet inte sparkade, exempelvis. De borde
kunna ringa ett annat nummer där det svarar någon med specialistkompetens.

“Barnmorskeråd – nytt förslag från (S)”
“Låt barnmorskorna vara med och bestämma. Det säger Socialdemokraterna, som vill inrätta ett barnmorskeråd som måste tillfrågas innan stora beslut tas om förlossningsvården.”
I Stockholms läns landsting är det läkare som sitter med i de medicinska råd som politiker och tjänstemän använder som bollplank när de
ska fatta beslut om förlossningsvården. Trots att 70 procent av alla
förlossningar sköts helt av barnmorskor, utan läkares inblandning.
Nu tänker Socialdemokraterna föreslå att ett särskilt barnmorskeråd
inrättas.
– Rådet ska ges en formell status och räknas som ett centralt organ när
framtidens hälso- och sjukvård planeras, säger Helen Hellmark Knutsson (S), finanslandstingsråd i opposition.
Hon menar att det finns ett informationsglapp mellan vad barnmorskorna upplever på golvet och vad som kommer fram till politikerna.
– Rådet ska inte minst finnas med när vårdval förlossning utvärderas.
Vårdvalet fungerar ju inte, för även om man får välja ett sjukhus kan
man inte vara säker på att föda där, säger Helen Hellmark Knutsson.
Som DN berättade i går har andelen kvinnor som hänvisas till ett annat
sjukhus än det de valt ökat med 59 procent i vår jämfört med samma
period förra året. Och nästan dubbelt så många födande kvinnor, 35 i
år mot 20 förra året, har tvingats åka ambulans till ett sjukhus utanför
länet. Både alliansen och oppositionen är nu eniga om att länet måste
genomsökas efter fler förlossningsplatser. Miljöpartiets talesperson i
sjukvårdsfrågor Helene Öberg föreslår också att Vårdguiden inrättar en

Annika Folcker Aschan annika.folcker@dn.se “

DN 14 maj 2013:
Ambulanssjukvård.

“Larmcentral får nya avtal trots hård
kritik”
“ Efter att Medhelp ersatt SOS Alarm i flera län har allvarliga
incidenter inträffat när ambulanser larmats. Trots att företaget nu
granskas av Socialstyrelsen tecknar allt fler landsting avtal med
Medhelp. “
“I Uppsala, Västmanland, Södermanland och på Gotland larmas ambulanserna inte längre ut av statliga SOS Alarm. Sedan 2012 är det företaget Medhelp som gör bedömningar och dirigerar ut bilar.
Det innebär att en privatperson som behöver en ambulans måste berätta om sitt ärende för två larmcentraler. Först svarar SOS Alarm på
112. Sedan kopplar 112-operatören samtalet vidare till Medhelp om
ärendet rör sjukvård.
Upplägget har vållat problem. Medhelp har fått hård kritik för dålig
bemanning och långa väntetider.
Under midsommarhelgen förra året var bemanningen så låg att 84
hjälpsökande fick vänta mer än 30 sekunder i telefonkö. Enligt SOS
Alarm var väntetiden för 15 ärenden med patienter som var medvetslösa på mellan 39 sekunder och upp till 5 minuter och 23 sekunder.
När en person i Sörmland förra sommaren ringde 112 tog det över elva
minuter innan Medhelps larmcentral svarade, enligt SOS Alarm. SOSoperatören satt med den hjälpsökande i luren, men hade ingen möjlighet att skicka en ambulans eftersom det bara är Medhelps larmcentral
som har behörighet.

De långa väntetiderna utreds av Socialstyrelsen. Samtidigt sprids nu
modellen med dubbla larmcentraler till fler landsting. I höst tar Medhelp över efter SOS Alarm i Stockholms län.
– I stora delar har Medhelp skött sitt uppdrag, men vi har haft flera
problem. Det är en olycklig situation när vi har hamnat i ett läge där vi
har två operatörer, SOS Alarm och Medhelp. Det borde vara en aktör,
säger Denise Norström (S) landstingsråd i Västmanland, en av de platser som alltså har övergett SOS Alarm.
Medhelp har varit i blåsväder flera gånger de senaste åren. Arbetsmiljöverket har riktat skarp kritik mot Medhelp för att bemanningen är
så låg att personalen på larmcentralen i Västerås inte får ta rast. Ibland
tvingas operatörerna sitta nio timmar i sträck.
Företaget, som även driver sjukvårdsrådgivningen i Stockholm, gav
tidigare en bonus på tusen kronor om sjuksköterskor som svarade i
telefon klarade av samtalen på kort tid.
Nyligen avslöjades dessutom att deras sjukvårdsrådgivning i flera län
besvaras av personal i Thailand under nattetid.
Enligt avtalet med landstingen ska samtliga samtal till Medhelp besvaras inom 30 sekunder, men företagets egen genomgång visar att
man konsekvent bryter mot reglerna. Förra året bröt de mot dessa cirka
1 800 gånger.
Företaget medger att bemanningen inte är tillräcklig och har krävt att
få mer pengar av landstingen, vilket uppmärksammades förra veckan.
Geir-Erik Hyvärinen, divisionschef på företaget, tycker ändå att upplägget med två larmcentraler är bra.
– Våra fördelar är att vi enbart använder oss av sjuksköterskor som gör
bedömningarna. Jag upplever dessutom att vi har en lägre svarstid än
våra kolleger i branschen.

Ibland tar det väldigt lång tid innan ni svarar. Varför?
– Alla verksamheter har toppar. Vi vill inte att det ska vara några som
får vänta mer än åtta sekunder. Vi ligger på ett snitt på 6,7 sekunder.
Där levererar vi enligt de krav som finns. Däremot kan det finnas oförutsedda toppar. De kan bli svåra att hantera.
Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se “
“Läs mer:
50 minuter tills ambulans kom fram
Gotland. En kvinna på Gotland som ramlat och slog i huvudet fick
vänta 50 minuter innan ambulansen kom. Kvinnan, som ringde 112,
blödde från huvudet och var chockad. Tre gånger fick hon förklara
ärendet och blev omkopplad flera gånger mellan SOS Alarm och Medhelp.
Ingen ambulans till villabrand
Södermanland. Vid en villabrand brännskadas ett barn svårt. Den som
larmade vid händelsen sade först att huset sannolikt var tomt. Enligt
räddningschefen i Strängnäs skickade SOS Alarm förr i tiden ut ambulanser oavsett vad inringaren sade. Händelsen inträffade den 17 juli
2012.
Mer än elva minuter i telefonkö
Södermanland. En person i Södermanland slår larmnumret 112. SOS
Alarms bedömning är att personen är i behov av vård och kopplar
samtalet till Medhelps larmcentral. Inget svar. SOS-operatören sitter
med den hjälpsökande i luren i mer än elva minuter. Uppgifterna kommer från SOS Alarm.
Räddningstjänsten fick larmet först
Södermanland. En man föll handlöst tre meter ned i marken. Men

trots att olyckan var ett rent sjukvårdsärende larmades räddningstjänsten fem minuter före ambulansen. Enligt tidningen Eskilstunakuriren,
som skrev om fallet, händer det ofta att ambulanser är senare på plats
vid olyckor och bränder nu än tidigare.
Lång väntan under midsommarhelgen
Under midsommarhelgen 2012 var Medhelps bemanning så låg att 84
hjälpsökande fick vänta mer än 30 sekunder. Bland annat fick 15 patienter som var medvetslösa eller med påverkat medvetande vänta mellan 39 sekunder och upp till 5 minuter och 23 sekunder. Enligt SOS
Alarm innebär det en mycket stor patientrisk.
Livsviktig tid går åt till att koppla samtal
SOS Alarm ansvarar för att svara på larmnumret 112. I de flesta
landsting hjälper företaget även till att dirigera ambulanser.
År 2012 gick fyra landsting över till företaget Medhelp. Upplägget
innebär att personer som ringer 112 och behöver ambulans måste prata
med två personer. Först SOS Alarm som sedan skickar samtalet vidare
till Medhelp.
Liknande upplägg finns i dag hos polisen. Under ett pågående brott
kopplar SOS Alarm samtalet över till polisen.
Nyligen föreslog en utredning att en ny statlig myndighet bör få ett
övergripande ansvar för en samordnad alarmering på nödnummer 112
för räddningstjänst, polis och ambulans.
För den som behöver ambulans kan varje minut vara livsviktig. Men
enligt en granskning som Riksrevisionen har gjort har väntan blivit
längre. Ett problem är att tid går åt till att koppla över samtal mellan
olika larmcentraler.
I april 2012 tog det i genomsnitt tretton minuter för ambulansen att
komma fram till de högst prioriterade fallen, vilket är en ökning med
en minut jämfört med april 2009. “

DN 29 april 2013:
Polisen hoppas på dåligt väder.

De föräldrar som får sina barn hemskjutsade av polisen är vanligen
mycket tacksamma, och det brukar vara en tankeställare.

“Bäddat för stök med valborg mitt i
veckan”

De flesta unga dricker alkohol på valborg, men kanske inte lika
mycket som tidigare, tror fyra ungdomar i Stockholm som DN pratar
med.

“Andelen ungdomar som avstår helt från alkohol ökar, men valborg väntas liksom tidigare år bli stökig runt om i landet. Polisen
försöker stoppa langningen men tror att det blir en kväll som blir
allt annat än lyckad för många tonåringar. “

– Det är många planer, men ganska lösa. Det brukar sluta med att man
drar dit där det är mest folk, säger Filip Fredriksson.

“– Det brukar bli värre när det är som i år, att valborg ligger i veckan
och de har flera lediga dagar från skolan, säger Marc Gynning, gruppchef för ungdomsroteln i Stockholms city.

Men utomhus kommer alla att vara, och de är överens om att många i
deras ålder firar med alkohol.

För att hindra langning har polisen i Stockholms city sedan en tid lagt
mer resurser på att spana vid systembolag. De försöker också komma
åt etablerade langare, dit unga ringer och beställer alkohol och sedan
får den levererad till sig. På samma sätt arbetar polisen på flera håll ute
i landet.

– Om jag skulle fråga dem jag känner vad de ska göra på valborg så
skulle nästan alla svara att de ska dricka, säger Ivar Forsling.

Filip, Miranda Beijer och Teodora Gardovic, alla 17 år gamla, ska
börja valborgsaftonen med grillning. Kompisen Ivar Forsling, 16 år,
har inte bestämt sig än.

– Ja, de flesta tar med sig något, säger Teodora Gardovic.
Att fler unga avstår helt från alkohol är ingen trend de har sett. Men
däremot tror de att det hårda supandet har minskat.

På tisdag hoppas de flesta extrainsatta poliser som är i tjänst på dåligt
väder, eftersom häng i parker och på stan då blir mindre lockande för
festsugna ungdomar.

– Jag tror inte att det är färre som dricker, men man dricker nog inte
lika mycket, säger Filip Fredriksson.

Marc Gynning blir ofta förvånad och ledsen över att så pass unga är
ute under ökända helger.

Anna de Lima Fagerlind anna.fagerlind@dn.se

– Vi kan stöta på 12–13-åringar som är berusade och ute väldigt sent.
De brukar säga att de inte har några tider som de ska passa hemma.
Själv skulle jag aldrig låta någon under 15 år vara ute efter klockan 20,
och de som har fyllt 15 borde absolut inte vara ute efter midnatt. Det
finns så mycket som kan hända dem, de kan hamna i våldssituationer,
bli rånade eller knivskurna.

Annika Carlsson annika.carlsson@dn.se “

DN 14 maj 2013:
Sprutbytesprojektet. En månad sedan starten

”Vi vill försöka höja livskvaliteten”
“Det står en 43-årig man vid disken. Han lämnar in fyra begagnade sprutor och får fyra nya. Han tog sin första spruta amfetamin
för 30 år sedan. – Som narkoman möts man av negativa attityder
överallt. Men här är personalen vänlig. Det känns befriande.”
“Sedan fyra veckor kan Stockholms sprutnarkomaner byta sina begagnade sprutor mot nya, rena i några baracker vid S:t Görans sjukhus.
– När narkomanerna använder varandras sprutor sprids allvarliga
sjukdomar som hepatit c och hiv, säger Martin Kåberg, infektionsläkare och medicinskt ansvarig vid sprutbytesprojektet.
I ett försök att minska antalet sprutnarkomaner förbjöds öppen försäljning av sprutor 1967. Men sedan dess har sprutnarkomanerna bara
blivit fler.
– Så det är inte tillgången på sprutor som gör att fler börjar injicera
droger. Det är helt andra faktorer som påverkar den utvecklingen. Att
erbjuda rena sprutor mot smutsiga är ett rent hälsoprojekt, ett smittskyddsprojekt, säger Martin Kåberg.
En del narkomaner använder sina sprutor 50-60 gånger. Nålarna ser ut
som krokar. Även om de inte delar sprutan med andra utsätts de för
stora risker när man pillar in bakterier i blodbanan, vilket kan orsaka
blodförgiftning och andra mjukdelsinfektioner.
Sjukvården beräknar att det finns cirka 8 000 sprutnarkomaner i
Stockholms län. Under sprutbytesprojektets första fyra veckor har 220
av dem skrivit in sig här. De får legitimera sig och lämna blodprov. De
som inte är vaccinerade mot hepatit a och b erbjuds vaccin.
– Förutom själva smittskyddet försöker vi höja livskvalitén för dessa
människor. Bara att vi finns, en mottagning där de möts av en vänlig

attityd utan moraliserande, av personal som förstår problematiken och
möter patienten där hon befinner sig just nu är ett sätt att höja livskvalitén.
”Paviljongerna”, som personalen kallar barackerna, har stora glaspartier som släpper in mycket ljus. Väntrummet har inga nummerlappar,
men det har fungerat bra ändå. Man har 30-40 patienter om dagen.
Verksamheten är dimensionerad för 100. Patienterna släpps in en och
en i själva sprutbytesrummet. Lite större sprutor för amfetaministerna,
lite mindre för heroinisterna.
– Det finns en åsikt att narkomanerna får skylla sig själva och därför
inte ska ha någon hjälp. Det är ett väldigt cyniskt synsätt på ett problem som finns i samhället, säger Martin Kåberg.
– Det här är individer som också har rättigheter. De är drabbade av en
sjukdom som heter beroendetillstånd. De behöver absolut hjälp att
hålla sig rena från smittor som de ständigt utsätts för. Men de ska
också ha tillgång till övrig vård som alla andra.
Här finns en läkare på plats tre dagar i veckan, en barnmorska en
kväll i veckan och till hösten även ett tandvårdsteam.
Det fanns en viss oro bland dem som bor i närheten för sprutbytet.
– Jag förstår att en sådan här verksamhet väcker oro och känslor. Vi
har haft två informationsmöten med närboenden och berättat om sprutbytet i Malmö och Lund där man inte upplevt stök eller andra problem.
Det här är ju inga farliga individer som attackerar barn eller på annat
sätt är onda, säger Martin Kåberg.
Av de 220 patienter som skrivit in sig är 83 procent smittade av hepatit
C, 7 procent har hiv och bara 10 procent är vaccinerade mot hepatit A
och B. På sikt hoppas Martin Kåberg att 3 000 av länets 8 000 sprutnarkomaner ska skriva in sig.
– Ett problem är att man måste ha fyllt 20 år för att få byta till rena
sprutor. Alla studier visar att 60 procent av dem som börjar injicera
droger gör det innan de fyllt 20 år. Så vi har en stor grupp som utsätter

sig för stora risker, men som inte får utnyttja den här tjänsten till riskreducering. Vi tar emot ungdomar för hjälp och rådgivning, men de får
inga rena sprutor.
Den som kommer hit första gången behöver inte ha med sig gamla
sprutor för att få nya. Men sedan är principen en spruta in, en spruta ut.
Maximalt kan man få med sig 15 sprutor.
– En heroinist kan spruta fem gånger om dagen. Då räcker 15 sprutor i
tre dagar. Tanken är att man ska komma tillbaka ofta. Vi vill ha tät
kontakt med våra patienter, säger Martin Kåberg.
Malmö öppnade sitt sprutbytesprojekt redan 1987. Där har man inte
haft ett enda nytt fall av hiv bland sprutnarkomanerna de senaste tio
åren. Stockholmsprojektet ska utvärderas om fyra år.
–Kan vi nå 60 procent av länets sprutnarkomaner kan vi minska
smittorna. Men om 83 procent av dem är smittade av hepatit C går det
inte att vända trenden på tre fyra år. Det handlar kanske om 20 år.
Hepatit C är den vanligaste orsaken till levertransplantationer i
Sverige.
Ole Rothenborg ole.rothenborg@dn.se “
“Fakta. Sprutbytes- projektet
Efter många års debatt beslöt Stockholms läns landsting år 2010 med
röstsiffrorna 87 för och 55 mot att inrätta ett sprutbytesprojekt i
Stockholm.
Bland andra Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och Svenska
narkotikapolisföreningen protesterade.
Det första sprutbytet i Sverige öppnade i Lund 1986. Malmö
öppnade ett eget året efter. Helsingborg införde sprutbyte 2010 och
Kalmar 2012, sedan en liten lokal hiv-epidemi drabbat staden.
Sprutbytetsprojektet i Stockholm har sex heltidstjänster och är öppet
vardagar 10-16. Det ska utvärderas om fyra år. “

DN 20 maj 2013:
Cannabis. Dags att legalisera?

“Två fel blir inte ett rätt”
“Med jämna mellanrum blossar debatten upp om att legalisera
”lättare” droger. ”Lättare” brukar vara liktydigt med marijuana eller
möjligen hela cannabispaket inklusive hasch. Och bakom förslagen
står oftast en eller en grupp unga liberaler av varierande valör.
Där finns de verkliga libertarianerna som av ideologiska skäl anser att
individen har rätt att göra allt hon vill, så länge det inte inskränker
andra människors frihet. I sin ytterlighet innefattar den friheten också
rätten att dricka eller knarka sig till döds utan någon form av intervenering från endera myndigheten.
Men bland legaliseringsförespråkarna hittas också mer eller mindre
socialliberalt anstrukna opinionsbildare och grupper. Som Centerpartiets och Folkpartiets ungdomsförbund. Argumenten kan variera något.
Men i många fall låter det ungefär som i den amerikanska debatten
som DN refererade ifrån i går.
Drogen jämförs ofta med alkohol. Så säger till exempel Chloe
Villano, delägare i marijuanagruppen ”Club 64” i gårdagens DNartikel: ”Vi blir visserligen höga, men till skillnad från alkohol leder
det inte till ökat våld. Ingen misshandlar sin hustru efter att ha rökt
marijuana”.
Ingen, var kanske att ta i. Miljöer där cannabisrökning är utbrett, som
inom reggaekulturen på Jamaica till exempel, är näppeligen någon
fristad för det kvinnovåld som i varierande grad dessvärre existerar i
hela världen. Också i länder där alkohol är helt bannlyst.
Men visst. Alkohol är definitivt en våldstriggare. Slutnotan för den
västerländska alkoholkulturen är gigantisk mätt i mänskligt lidande.

Spriten tar liv i trafiken, i hemmen, i korvkioskkön på nattkröken och
på fester som urartar. Det högsta priset för vuxnas rätt att berusa sig
betalas av barnen.
Sett ur våldsperspektivet är säkert cannabis bättre. Ur samma perspektiv skulle heroin vara ännu bättre. Men den kopplingen gör igen
debattör. Sannolikt för att heroin ses som en ”tung” och därmed
mycket farligare drog än de ”lättare”.
Men samtidigt som beteckningar av typen tung och lätt äger viss relevans riskerar de att leda fel. Konsekvenserna är olika och individernas svar på de olika substanserna lika varierande som vid användningen av alkohol. Vissa människor kan dricka måttligt och tämligen
oproblematiskt under ett helt liv, medan andra riskerar att tidigt utveckla ett beroende, hjärnskador och senare demens (om de inte hunnit
dö i olyckor eller av kroppsliga skador innan dess).
På samma sätt finns det säkert människor som kan klara ett helt liv
med måttlig cannabisanvändning utan nämnvärd kroppslig eller psykisk skadeverkan. Medan andra tämligen raskt får en kognitiv påverkan eller insjuknar i en psykos. Föräldrar med barn som under tonåren
utvecklat en haschpsykos skulle antagligen inte hålla med om att
cannabis är en lätt drog.
Men hela sättet att jämföra utgår från en feltanke. Som om valet stod
mellan två olika substanser. Men det finns förstås ingenting som talar
för att svenskarna skulle dricka mindre för att marknaden för legala
substanser utökades med ännu ett berusningsmedel.
Bruket – och missbruket – av alkohol har en lång historia i Sverige.
Endast så kan man förstå den utbredda acceptansen av ett berusningsmedel som skördar så mycket lidande och så många människoliv. Men
två fel blir inte ett rätt. Därför finns ingen anledning att utöka arsenalen av legala substanser.

Argument som att man bättre skulle kunna reglera marknaden om den
blev laglig så att inte 14-åringar kunde köpa äger måhända sin riktighet. Men med det argumentet skulle man på samma sätt kunna argumentera för en legalisering av heroin eller barnprostitution.
För den som verkligen bestämt sig för att pröva det ena eller det andra
spelar det antagligen ingen roll om det är lagligt eller inte. För andra,
som kanske står och väger på tröskeln kan risken att åka fast vara en
faktor som vägs in i bedömningen. Det finns inget skäl att slipa ned
den tröskeln.
DN 20/5 2013 “

DN 20 maj 2013:

“Unga C fick ställa in”
“Centerpartiets ungdomsförbund skulle haft konferens på Tollare
folkhögskola den gångna helgen. En konferens som aldrig blev av.
Skolan, med nykterhetsorganisationen IOGT-NTO som huvudman,
meddelade CUF att man kände att man inte kunde erbjuda lokaler på
grund av förbundets beslut om att driva frågan om att legalisera
cannabis, rapporterar Nacka Värmdö Posten.
CUF:s förbundsordförande Hanna Wagenius beklagade att folkhögskolan ställde in arrangemanget med så kort varsel.
Kim Malmgren kim.malmgren@dn.se “

DN 28 april 2013:
Livsstil.

fortfarande förmedlar.

“Fasta har blivit ny hälsotrend”

– Det finns inga belägg för att det är bättre. Personligen har jag aldrig
hållit på så här länge med en kostrelaterad tanke. Jag har inga planer
på att sluta, säger Henrik Viberg Forsgren.

“Vill du bli piggare, friskare och leva längre? Då ska du låta bli att
äta. I alla fall om man ska tro anhängarna av den växande hälsotrenden periodisk fasta.”

Jimmy Karlsson började fasta när han läst om påfundet på ett träningsforum. Han kör en variant som kallas för warrior och innebär att han
enbart får äta under fyra timmar per dygn.

“Periodisk fasta innebär kort sagt att begränsa sitt ätande. Trenden har
importerats till Sverige från USA och när SVT i mars sände en brittisk
dokumentär där journalisten Michael Mosely försökte gå till botten
med hur fasta påverkar kroppen, ökade intresset. Det Mosely kom
fram till var nämligen att fastan innebär en hälsovinst.

– Det bästa för mig är friheten att äta stora portioner och ändå bli mätt.
När man äter hela dagens energiintag på två måltider blir det väldigt
mycket mat, säger han.

– Det är monstruöst populärt, säger Henrik Viberg Forsgren.
Han har fastat i två år och fick upp ögonen för metoden genom en liten
notis i en tidning. En av de största förespråkarna för periodisk fasta är
en amerikan vid namn Martin Berkhan.
Henrik Viberg Forsgren fastar oftast enligt Berkhans modell, 16 timmar fasta och 8 timmars ”ätfönster”, men varierar med en kanadensisk
variant som går ut på att fasta under två hela dygn på en vecka. Nu för
tiden driver han sajten periodiskfasta.com på fritiden, för att informera
andra nyfikna.
– Jag är piggare och rappare i tanken under fastan. En av de absolut
största vinsterna är min mentala relation till mat, den är avdramatiserad ganska ordentligt. Jag behöver inte tänka på vad jag ska äta hela
tiden.
Periodisk fastas budskap kullkastar allting vi lärt oss om hur man
bör äta; att frukosten är dagens viktigaste mål och att regelbundna
måltider är hälsans melodi. Det är kostråd som Livsmedelsverket

Jimmy Karlsson har gått ned mycket i vikt samtidigt som han kört
warrior, men han anser inte att det ska kallas för en diet, utan för en
livsstil, även om många använder det för viktminskning.
– Jag blir inte hungrig längre, tränar jag inte så kan jag glömma bort
att äta. Just nu ser jag ingen anledning att bryta livsstilen.
Det finns en del forskning gjord på fasta. Exempelvis har man kunnat
visa att fasta förlänger livet, men de studierna är gjorda på möss och
inte på människor. Därutöver finns det forskning som visar på samband mellan periodisk fasta och minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och positiva effekter som sänkt insulinnivå.
Stephan Rössner är professor i hälsoinriktad beteendeforskning och
överläkare på överviktsenheten vid Karolinska universitetssjukhuset.
Det är svårt att hitta kritiska röster mot periodisk fasta, även om man
verkligen letar. Enligt Rössner beror det förmodligen på att fenomenet
är så pass nytt.

– Det är mitt forskningsområde, så hade det varit belagt sedan länge
hade jag vetat det. Det här är bara en grej bland många, en spektakulär
metod som säger det folk vill höra.
– Jag kan säga åt dig att joddla och äta hallonbåtar, då går du ned i
vikt. Det är förmodligen sant, men det är också väldigt dumt. Det som
är intressant är vad som håller i det långa loppet.
Däremot tror inte Rössner att metoden är farlig, även om han vill se
fler långtgående studier på hälsovinsterna.
– En del mår bra av att fasta. Många blir euforiska och höga och pigga,
andra får ont i huvudet och mår illa. Men det är nog ganska ofarligt.
“Fakta. Leangains
Med den amerikanska metoden Leangains, som Martin Berkhan har
skapat, fastar man i 16 timmar och äter i 8. För kvinnor
rekommenderas 14 timmars fasta till att börja med och att sedan utöka
till 16 om det går bra.
Leangains går ut på att gå ned i fett och öka i muskler och styrka,
varför den ska kombineras med träning 3-4 gånger i veckan.
Vissa väljer att kombinera periodisk fasta med LCHF-dieten, men det
är inte ett krav. Många lockas av att få äta ”vad som helst” under
ätfönstren.
Det finns flera varianter av periodisk fasta. Utöver leangains finns till
exempel ”varannandagsfastan”, där man äter varannan dag och fastar
varannan, ”warriordieten” där man fastar 20 timmar per dygn men
tillåts äta små måltider bestående av frukt och grönt.”
Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “

DN 18 maj 2013:
Test. Pulsmätare/pulsklockor

“Så väljer du rätt pulsklocka”
“ Elit eller nybörjare – alla som tränar kan ha hjälp av en pulsklocka för att nå bättre resultat. Men modellerna är många, prisspannet enormt, och för den som överväger köp finns mängder av
finesser att ta ställning till. “
Det råder löparfeber i Sverige, och i joggningsspåren trängs motionärerna om vårkvällarna. Men för den som vill utvecklas i sin träning
krävs mer än att bara nöta kilometrar.
– Från forskningshåll kan man med säkerhet säga att varierad träning
ger bättre resultat. En pulsklocka kan vara ett bra hjälpmedel för att få
till den variationen, säger Mikael Mattsson, författare till boken ”Pulsträning” och doktor i fysiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan
GIH.
Enkelt uttryckt handlar pulsträning om att ta reda på sin maxpuls och
sedan se till att träna på olika intensitetsnivåer – i olika pulszoner – i
förhållande till den.
– Det vanligaste felet man gör om man inte tränat förut är att man går
ut för hårt i början. Med en pulsklocka kan man se att man håller sig
på en lagom nivå. Man kan också se att träningen ger effekt eftersom
vilopulsen sjunker när konditionen blir bättre, säger Mikael Mattsson.
Men det är inte helt enkelt att veta vilken modell man ska välja. Pulsklocka inklusive bröstband kan kosta alltifrån ett par hundralappar till
över 4 000 kronor.

Sedan varierar antalet funktioner – hur mycket information som går att
få ut om sitt träningspass och hur mycket som kan lagras, om du kan
föra över informationen till datorn, om det finns gps med mera.
Ett alternativ är att använda sin smarta telefon tillsammans med separat pulsband och träningsapp.
– Fördelen med att använda telefonen är att du inte behöver göra något
för att få över informationen till datorn efteråt, den finns ju redan där.
Nackdelen är att du inte har samma kontroll när du tränar. Telefonen
har du ju normalt på överarmen, så du kan inte se hur du ligger till hela
tiden på samma sätt som med en klocka, säger Robert Enemård på
nätbutiken Maxpuls.se.
En annan viktig parameter att ha koll på är enligt honom om signalen
mellan klockan och pulsbandet är digitalt kodad.
– Brukar man träna i grupp ska man välja kodad signal. Annars kan
klockan plocka upp signalen från någon annans pulsmätare.
Lotta Hedin/ Testfakta “

DN 18 maj 2013:
Boklördag.

“Den lilla döden. Romanens skamliga
längtan efter socker”Foto: Lars Lindqvist
“Människans begär är ett älsklingstema i litteraturen.Sara Danius
dukar upp en rad vällustigt svällande bokliga bakverk och visar
hur nära sexualiteten är förbunden med det sötas lockelse. Marcel
Proust övar sig på tårtan. En dag skall han ju överträffa detta
verk av socker. Vilket romanen skall leda i bevis.”
“Jag arbetade en gång på bageri. Det hette Walles bageri och låg på
Valhallavägen i Stockholm, just där Östermalm förvandlat sig till
Gärdet. Walle finns inte längre, och inte bageriet heller. Jag expedierade generaler, postkassörskor, studenter i filmvetenskap. I montrarna
stod prinsesstårtor med grönt marsipantäcke, svällande jordgubbstårtor
med spritsad grädde och smaksatt gelé, knubbiga napoleonbakelser
med hallonrosa glasyrtäcke, samt en rad andra bakverk som bara
väntade på att penetreras. Där fanns förstås också kanelsnurror, karlsbaderlängder, mazariner, chokladbollar, finska pinnar, drömmar.
Det fanns två sorters kunder. Kunder som ville att jag skulle dela deras
begär, då de annars skulle känna skam över sin iver. De ville att vi
skulle bilda ett tillfälligt njutningsförbund där vid montern. De utmärkte sig genom att med näsorna tryckta mot monterglaset vilja diskutera semlans fyllning. Ofta bedrev de en form av spontan komparativ analys som gjorde visst intryck på mig. Jag matchade med munter
tjänstvillighet. Vi var ju med i samma lag.

Det var den ena kundkategorin. Den andra ville absolut inte att jag
skulle dela deras begär, för det vore detsamma som att bekräfta att det
över huvud taget fanns. Då skulle de skämmas de också. Denna kundkategori förvärvade vaniljfyllda smörbullar med underbyggd saklighet,
liksom i förbifarten, ungefär som när man står i matbutiken och kommer på att man behöver brevporto. Jag insåg att det var bäst att avstå
från munterhet. Jag lärde mig att anlägga stenansiktet hos en linjedomare.
Å ena sidan: glada kunder med självlysande ögon och fuktiga läppar.
Å andra sidan: behärskade kunder med nedslagen blick och spänd
mun.
Oavsett vilket förstod jag ganska snart: ingen blottar sin strupe så
mycket som den som längtar efter en napoleonbakelse. Socker är
granne med skam. Socker väcker löje. Det påminner oss om våra
drifter och därför om våra kroppar, vår förgänglighet, alltings slut.
Socker är den lilla döden.
Men det finns en skillnad. Sex är erkänt som behov. Socker är det inte.
Det är ett njutningsmedel. Vi väntas kunna säga nej.
Socker förvandlar oss till barbarer. Det gör oss till barn – eller gamlingar. Socker gör oss komiska, utsatta, sårbara. En entrecôte med
béarnaise kan man äta i ensamhet vid sitt köksbord. Men en prinsessbakelse? Helst inte allena, helst inte vid köksbordet. Det är en annan
genre. Skammen bär man lättare om man delar den med andra. För att
inte tala om njutningen. Man bör vara åtminstone två. Prinsessbakelsen på tisdagskvällen vänder sitt öga mot den sockersugna och säger:
Inte nog med att du styrs av dina drifter! Du är ensam också! Så skulle
entrecôten aldrig säga.
Allt det här visste bagar-Walle. Det visste Honoré de Balzac också,
författaren till ”Den mänskliga komedin”. Socker är genant.

Socker är en ytterst marginell detalj i litteraturen, oavsett om det är en
lyxvara, som förr i tiden, eller en billighetshistoria, som på 1900-talet.
Man stöter sällan på socker. Men hur perifert det än är, ändras allt när
ordet väl är nämnt. Effekten fortplantar sig i texten lika obönhörligt
som mjältbrand. Som i denna episod hämtad ur Balzacs roman ”Förlorade illusioner” (1837–1843). Balzac skildrar societeten i landsortsstaden Angoulême. Ironin är påtaglig. Här kommer ordföranden i
hushållssällskapet, en herr de Saintot, kallad Astolphe, lång, fetlagd,
röd i ansiktet, bogserad av sin hustru: ”Astolphe ansågs vara en lärd av
första rangen. Okunnig som ett får hade han emellertid skrivit om
Brännvin och Socker i ett lantbrukslexikon, två uppsatser som i detalj
hämtats ur alla möjliga tidningsartiklar och gamla arbeten i vilka det
talades om dessa två produkter.”
Så snart Balzac liknar mannen vid ett får börjar man förstå. Uppsatsen
om brännvinet bekräftar vad man anar. När Balzac sedan nämner
socker står bilden klar. Det är inte mycket bevänt med hushållssällskapets ordförande, inser vi, kanske inte med staden heller eftersom
den håller denna mansperson för lärd: ”Trots att han alltid satt instängd
på sitt rum hela förmiddagen hade han inte skrivit två sidor på tolv år.
Om någon kom och sökte honom låtsades han överraskad, sysselsatt
med att ordna några papper, att söka efter en förkommen anteckning
eller att spetsa sin penna, men han använde hela den tid han satt i sitt
rum till rena struntsaker: han läste tidningen länge och väl, han täljde
korkar med sin kniv, han tecknade fantastiska figurer på sitt skrivunderlägg.”
Detta är Balzacs sätt att ta kål på landsorten. Metoden är effektiv. Vad
har den gjort sig skyldig till? Landsortens stora fel är att den inte är
Paris. I huvudstaden skriver man inga vetenskapliga uppsatser om
socker. I Paris gör man karriär. Möjligen skriver man journalistik,
kritik, dikt. Men aldrig om socker.

Flaubert är ännu mer djävulsk än Balzac, som i ”Madame
Bovary” (1857). Det är morgon. Emma Bovary har svalt en näve
arsenik och ligger i dödskonvulsioner. Ansiktet är likblekt, svetten
rinner, tänderna klapprar. Vid hennes sida finns maken, den trögmodige och obegåvade lantläkaren Charles. Intill sitter romanens
viktigaste mansgestalt, apotekaren Homais, den person som mer än
någon annan förkroppsligar tidens förfall. Han står för allt det värsta
hos borgarklassen: materialism, cynism, opportunism, hyckleri, ärelystnad. Det är hos honom Emma hittat sin arsenik, på tvärs mot alla
regler. För övrigt skriver han uppsatser – om cidertillverkning. Är det
Flaubert som blinkar åt Balzac? Ingen av dem är nådig vad landsorten
beträffar.
Charles vädjar. Hans hustru behöver medicinsk sakkunskap. Alltså är
doktor Larivière på väg, en kirurgutbildad läkare fruktad vida omkring
för sin skicklighet och sitt skarpsinne. Hans blick är som en skalpell;
choser och inställsamhet avskyr han; vetenskapen är allt.
Charles tittar upp. Vagnsbuller kommer närmare. Pisksnärtor hörs.
Fönsterrutor dallrar. Doktorn är här.
Och vad gör Homais? Han ställer till med frukost för att hedra den
långväga besökaren. Det vore honom en ära. Det bästa i byn hämtas
raskt hem. Medan Emma förtärs av arsenik, förtär Homais och hans
gäster således ägg, grädde, duva, kotlett. Måltiden avslutas med kaffe
gjort på hemrostade bönor. Mellan tuggorna redogör Homais för
Emmas hälsotillstånd.
”– Vi fick först en känsla av uttorkning i svalget, sedan olidliga smärtor i maggropen, totallaxering, koma.
– Hur förgiftade hon sig?
– Jag vet inte, doktorn, och jag har ingen aning om var hon fått tag på
arseniksyran.”

Homais fortsätter att tugga:

fräser en njure i en stekpanna på spisen.

”– Jag ville, ser doktorn, pröva en analys, och primo, fyllde jag
varsamt ett rör...

”Hennes sked slutade röra ut sockret. Hon såg rakt framför sig, drog in
luft genom de välvda näsborrarna.

– Det hade varit bättre, sade kirurgen, att stoppa fingrarna i halsen på
henne.”

– Det luktar bränt, sade hon. Har du lämnat något på spisen?

Men Homais låter sig inte bekommas. Han sväller av stolthet över att
ha den berömde kirurgen i sitt hus. Han utbreder sin lärdom och pratar
huller om buller om flugbaggar, manzeniljträdet, huggorm, farmaceutiska berömdheter. Så är det dags för kaffet.

Det är stilenligt att Molly sötar sitt te. Det är nästan lika stilenligt som
när Lolita i Nabokovs roman med samma namn håller en slickepinne i
näven. Socker är den lilla döden, och Molly vet mycket om den lilla
döden. Allt börjar och slutar hos Molly, hon som har fått den otacksamma uppgiften att representera kvinna, kropp, aptit, drift, sex – och
därmed död. Det är hon som står för romanens avslutande monolog,
skriven i ett enda rinnande flöde, sida upp och sida ned, utan skiljetecken och stor bokstav och annat överskattat, det är hon som får säga
ja ja ja. Allt börjar och slutar hos Molly. Begäret sockret jäsningen
bakterierna kulturen.

”Madame Homais kom in igen, bärande på en sådan där vinglig
apparat som värms med ren sprit; Homais höll nämligen styvt på att
hans kaffe skulle bryggas på matbordet, sedan han för övrigt egenhändigt rostat, malt och blandat det.
– Saccharum, doktorn, sade han och bjöd på socker.
Sedan kallade han ner alla barnen och ville höra kirurgens åsikt om
deras fysik.”
Flaubert behöver inte säga mer. Här är en liten maska – ordet saccharum, latin för socker – och om vi drar i den, upptäcker vi en tråd som
fortplantar sig genom romanen. Arsenik eller socker? Det vita giftet,
den lilla döden. Emma avlider, Homais överlever – och segrar. Han
belönas rent av med Hederslegionen. Saccharum. Flaubert har fällt
domen över det nittonde århundradet, det löjliga seklet.
Vem har socker i teet hos James Joyce? Inte är det Stephen Dedalus,
och inte heller Leopold Bloom. Men Molly har socker i teet, hon, den
vällustiga hjältinnan i ”Ulysses” (1922). Det är morgon den 16 juni
1904. Leopold Bloom, Mollys make, bär upp frukostbrickan till
sovrummet. Hon skall få te och två skivor bröd med smör på. Han
sätter sig på sängen och häller upp en kopp åt henne. Där nere i köket

– Njuren! ropade han genast.”

Efter denna uttömmande exposé över sockret i den västerländska
litteraturen kan det verka som om jag sagt allt som finns att säga. Noga
taget är det väl också så. Man kan förstås lägga till den historiska
kontexten. Man kan peka på det självklara och säga att sockret gör sitt
inträde i den seriöst syftande litteraturen när världen har sekulariserats,
urbaniserats och tagits över av det tredje ståndet, det vill säga borgerligheten.
Vardagen tränger in i romanen. Vi får en allvarssyftande romankonst
som ägnar sig åt människan som tidshistorisk varelse. Hennes öde
bestäms inte längre av transcendentala makter utan av andra krafter, i
första hand hennes egna begär, i synnerhet de låga – längtan efter
pengar, sex och socker. Vi får kort sagt en romankonst som vältrar sig i
immanens.

Men ingen exposé är så bra att den inte kan göras bättre. Man kunde
tro att det dricks mycket champagne i ”På spaning efter den tid som
flytt” (1913–1927). Marcel Proust är ju fransman, således per definition sofistikerad. I själva verket förekommer vin bara sällan. Så vad
dricker folk hos Proust? Det dricks en hel del te. Framför allt dricks
det saft. Jag vet ingen som sjunger saftens lov så väl som Proust. Inte
heller vet jag någon som beskriver tårtans väsen så slående som han.
Jag tänker på den chokladtårta som förekommer i andra delen av
romansviten, ”I skuggan av unga flickor i blom”. Denna tårta existerar
i åtminstone två dimensioner. Dels i föreställningarnas värld, det vill
säga i berättarens medvetande när han fantiserar om tårtan, dels i
verkligheten, det vill säga när han får syn på det praktfulla bakverket
och sedan blir serverad.
Berättaren – han är helt ung – är förtjust i en flicka som heter Gilberte,
och hon brukar ordna tebjudningar dit hon bjuder sina vänner. Även
berättaren är inviterad. På vägen dit börjar hans inbillningskraft arbeta.
En parfymdoft i trapphuset retar hans sinnen än mer. Begäret tar
honom i besittning. Han ser redan tårtan framför sig, på samma sätt
som den törstande ser hägringar i öknen. Det är en ren önskefantasi.
”När jag så de dagar då Gilberte bjöd på te steg för steg gick uppför
trappan till Swanns, redan berövad minne och tankeförmåga och ett
hjälplöst rov för de lägsta reflexer, nådde jag den zon där doften av
madame Swanns parfym började kännas. Jag tyckte mig redan se
chokladtårtan i hela dess majestät, omgiven av en ring av fat med
småbakelser samt små grå mönstrade damastservetter, vilka ingick i
etiketten och var typiska för Swanns. Men dessa oförlikneliga och på
förhand ordnade ting tycktes mig, liksom Kants nödvändiga universum, vara avhängiga av en högsta viljeakt. Ty när vi alla kommit in i
Gilbertes lilla salong, såg hon plötsligt på klockan och sade: ’Nej hör
ni, det var längesedan jag åt lunch, och middag får jag inte förrän

klockan åtta, så jag vill gärna ha något att äta. Vad tycker ni själva?’”
Från Kant till Rembrandt, från filosofi till måleri. Man behöver inte
läsa många rader för att inse att Gilbertes chokladtårta inte är ett
bakverk vilket som helst. Vi står inför det sublima. Vi befinner oss på
konditorikonstens högsta höjd. Men vi skall inte låta oss bedras. Det
här är det sublima i sinnligt konkret gestalt. Tårtan är en föraning om
den lilla döden, ett löfte om det som kanske kan bli.
”Och hon förde oss in i matsalen, vilken var dunkel som det inre av ett
asiatiskt tempel målat av Rembrandt, och varest en tårta av arkitektoniska mått, lika godmodig och lättillgänglig som imponerande, tycktes
trona av en ren tillfällighet, för den händelse det skulle falla Gilberte in
att angripa dess chokladtinnar och bryta ned dess branta, rödgula
befästningsvallar, som brynts i ugn likt bastionerna till Darius palats.
Och vad mera var: för att verkställa förstörelsen av den ninivitiska
krokanen tog Gilberte inte endast hänsyn till sin egen hunger; hon
förhörde sig även om min, allt medan hon ur den sammanstörtade
byggnaden plockade åt mig ett glaserat hörn besatt med scharlakansröda frukter i orientalisk stil.”
Vid första anblicken kan det se ut som om Proust bara beskriver tårtan.
Men han gör samtidigt något annat. Raderna är också ett porträtt av
konstnären som ung, han som en dag skall bli författare och skriva just
denna roman vi läser. Scenen är smart anlagd. Man kunde tro att
berättaren tar upp kampen med Kant och Rembrandt, som om han ville
visa vad han går för. Och visst vill han det. Men i själva verket tävlar
han med tårtan. Han vill demonstrera att han stilistiskt sett är förmögen till motsvarande mästerskap. Chokladtinnarna skall matchas, och
all krokan och orientalisk frukt. Vad konditorn har gjort för patisserikonsten skall berättaren göra för litteraturen. Kort sagt: Proust övar sig

på tårtan. En dag skall han ju överträffa detta verk av socker. Vilket
romanen skall leda i bevis.
Men det finns en sak till. Gilbertes sätt att angripa tårtan där inne i det
dunkla, tempelliknande rummet är också en sinnebild av vad han
skulle vilja göra med henne – och säkert också hon med honom. Hon
är hungrig, är inte han det också? undrar hon medan hon penetrerar
bakverket med utstuderad saklighet och förser honom med ett stycke
sött. Proust återför sockret till erotiken. Tårtan är verkligen den lilla
döden.
Sockret är en påminnelse om människans förgänglighet, om lust, drift,
begär, om allt som drar henne ned i materiens träsk. Och konsten? Om
människan är dömd att förlora mot sockret, är inte konstens uppgift att
resa ett tempel över all världens chokladtårtor?
Sara Danius litteratur@dn.se “
“Litteratur.
Honoré de Balzac, ”Förlorade illusioner”, övers. Erik Staaf, Forum,
1979.
Gustave Flaubert, ”Madame Bovary”, övers. Anders Bodegård,
Albert Bonniers förlag, 2012.
James Joyce, ”Ulysses”, övers. Erik Andersson, Albert Bonniers
förlag, 2011.
Marcel Proust, ”På spaning efter den tid som flytt”, övers. Gunnel
Vallquist, Albert Bonniers förlag, 1993.
Sara Danius. professor i estetik vid Södertörns högskola, litteraturkritiker i DN och ny ledamot av Svenska Akademien. Hon är aktuell
med essäsamlingen ”Den blå tvålen”. “

DN 16 maj 2013:

“Larm om fler självmord bland unga”
“Självmord och självmordsförsök ökar bland unga med aktivitetsstöd. Det framgår av en rapport som lämnas till socialförsäkringsutredningen, rapporterar Ekot.
Mellan 1995 och 2010 mer än fördubblades antalet unga med aktivitetsersättning, tidigare förtidspension, från 5 000 till 12 000. Samtidigt
ökade antalet allvarliga självmordsförsök från 115 till 460. De fullbordade självmorden i gruppen ökade från 10 till 45.
Enligt Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) har en övervägande
del av unga med aktivitetsersättning någon form av psykiska besvär,
exempelvis depressioner, neurotiska syndrom, utvecklingsstörningar
eller hyperaktivitetsstörningar som damp eller adhd.
76 procent av nya mottagare av förtidspension hade någon form av
psykisk sjukdom eller syndrom 2011, enligt en rapport från ISF.
Professor Kristina Alexandersson, som står bakom rapporten, är
kritisk till att sjukvård och försäkringskassan inte har uppmärksammat
gruppen mer trots att man har känt att de är extra utsatta. Självmord
och självmordsförsök är en markör för allvarlig psykisk ohälsa, menar
hon.
– Här behöver man få tydligare rutiner och vara mer uppmärksam på
risken inom sjukvården, försäkringskassan och andra organisationer
som har en kontakt med de här personerna, säger hon till Ekot.
TT-DN

DN 16 maj 2013:

”Jag ser många som ligger nära gränsen”
“– Trots alla signaler tog det lång tid innan jag förstod att jag hade
utmattningsdepression. Liksom många andra körde jag bara på
eftersom vårt arbetsliv och samhällsklimat hela tiden är så på. Vi
tror att det här är normaltillståndet, säger Selene Cortes.”
“Bakom sig har 37-åriga Selene Cortes två långa perioder då hon har
varit sjukskriven för utmattningsdepression. Nu arbetar hon heltid,
men hon måste alltid vara uppmärksam på signaler om att det är dags
att varva ned. Det missade hon före sin andra sjukskrivning, då en liten
vardagsdroppe fick bägaren att svämma över.
– När jag lämnade på dagis började ena dragkedjan krångla i mina
långa stövlar, så gick den sönder och jag bröt ihop. Min man fick komma och hämta mig. Det var naturligtvis inte den ihopsäckade stöveln
som var orsaken, utan ett liv med krav på ständiga prestationer i kombination med en inre känslighet.
– Jag är högpresterande och välutbildad. Var bäst i klassen och satsar
alltid på att göra mitt bästa och gärna göra mycket och ha kontroll på
allt. Det finns många fördelar med att vara sådan, men det gick inte
längre att ha den här kontrollen när jag hade småbarn.
Före sin första sjukskrivning jobbade Selene Cortes på som vanligt
men blev allt tröttare. Hon hade ingen ork och blev alltmer irriterad
och fick mindre tålamod.
– Vad småbarn behöver av sina föräldrar är just tålamod, närvaro och
lust. Till slut förstod jag att någonting var fel och det var en stor sorg
att konstatera att jag inte orkade vara den mamma som jag ville vara
och kan vara och att jag var tvungen att gå till läkare.
Selene Cortes är ideell ambassadör hos Hjärnkoll, som är en nationell
kampanj för ökad öppenhet om psykisk ohälsa och vars ambassadörer
berättar om sina sjukdomar. Att berätta om psykisk sjukdom är betyd-

ligt mindre laddat i dag än för några år sedan, men ändå har Selene
Cortes tvekat att tala om sin utmattningsdepression.
– Mitt cv är ju lika bra fortfarande, kanske bättre till och med eftersom
jag har den här erfarenheten, men det förstår inte alla arbetsgivare. Det
borde pratas mer om de stressrelaterade psykiska diagnoserna eftersom
det hela tiden är fler och fler personer som når sin gräns.
Det sorgligaste med vårt stressade samhälle är att barnen kommer i
kläm, tycker Selene Cortes.
– Jag ser ju så många, framför allt kvinnor, som ligger nära gränsen.
De klarar av att sköta jobbet väl, men de kommer hem utpumpade och
orkar knappt med sina barn. Vi får närvarande men frånvarande föräldrar som hellre står och diskar än leker med barnen en halvtimme, för
när de diskar får de ändå ett slags andrum.
Selene Cortes önskar att fler vågar bromsa tillvaron och fundera över
vad de prioriterar.
– Den som fortfarande orkar arbeta kliver inte av eller trappar ned,
men den obehandlade stressen, den psykiska ohälsan, som de bär på
blir aldrig bättre av sig själv. Tar de inte itu med den kommer det på
något sätt förr eller senare att slå till fysiskt eller psykiskt.
För Selene Cortes var sjukskrivningen delvis en räddning, men hon
hade behövt mer hjälp med att leva lugnare.
– För vissa sjukskrivna kan det vara bra att ordineras att vara på
jobbet, men för personer med utmattningsdepression kan det vara
förödande att inte få enhetlig vila. Ett sådant krav som att vara på
jobbet kan till och med göra dem sjukare. Det tog två år med sjukskrivning och rehabilitering innan jag lyckades vila på riktigt.
Annika Carlsson annika.carlsson@dn.se “
“Mejla oss! Vad tror du det beror på att allt fler sjukskrivs för psykisk
ohälsa och vad tycker du att man bör göra åt det? Mejla vår reporter:
annika.carlsson@dn.se “

DN 16 maj 2013
Sjukförsäkringen. Reglerna ses över.

“Psykiskt sjuka kan ordineras att gå till
jobbet”
“Den kraftiga ökningen av sjukskrivningar på grund av psykisk
ohälsa kan tvinga fram en förändring av sjukförsäkringen. Regeringen beslutar därför i dag att reglerna ska ses över. “
“Närmare fyra av tio som nu är sjukskrivna har en psykisk diagnos och
deras antal ökar stadigt. Ingen annan sjukdomsgrupp växer på samma
sätt. Utvecklingen oroar regeringen, som överväger att ändra reglerna i
sjukförsäkringen.
– Hade det varit en somatisk sjukdom som ökat på detta sätt hade vi
talat om epidemiska mått. Det finns verkligen skäl att undersöka om
sjukförsäkringssystemet är anpassat för psykisk ohälsa och om det är
rustat för den här ökningen, säger socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) om uppdraget som Inspektionen för socialförsäkring, ISF,
i dag får av regeringen.
ISF ska bland annat granska hur reglerna i sjukförsäkringen fungerar
för sjukskrivna med psykiska diagnoser. Där ökar nu framför allt
stressrelaterade diagnoser, och mest bland kvinnor.
– Tidsgränserna i sjukförsäkringen fungerar för de somatiska sjukdomarna, men de senaste månaderna har jag verkligen stärkts i tron att
frånvaro från jobbet är en mycket större riskfaktor för dem med psykiska diagnoser än för dem som har brutit ett ben. Det finns naturligtvis
undantag, men i väldigt många fall är det direkt farligt för dessa personer att inte ha dagliga rutiner och att inte känna sig behövda, säger
Ulf Kristersson.

Enligt Ulf Kristersson blir sjukförsäkringen kontraproduktiv för den
här gruppen. De sjukskrivs, går hemma, blir sämre och ju längre tiden
går desto svårare blir det för dem att komma tillbaka till arbetet. Det
som talar för den teorin är att sjukskrivningar på grund av psykisk
ohälsa oftare blir längre än andra.
– Risken är att psykisk ohälsa blir liktydlig med sjukskrivningar som
pågår lång tid. Min rädsla är att dessa personer blir borta väldigt länge.
Ulf Kristersson har inga färdiga förslag på hur sjukförsäkringen kan
ändras för att passa den växande gruppen med psykiska diagnoser,
men han ser möjliga vägar:
– I den bästa av världar ska den som söker hjälp för sin psykiska
ohälsa få hjälp och i hjälpen skulle det kunna ingå att vara kvar på
arbetet, inte att gå hem och vara sysslolös i tre månader innan man
försöker komma tillbaka till arbetet. Jag önskar att de som blir ordinerade sjukskrivning också i hög grad ordineras att det i sjukskrivningen
ingår att de ska vara på arbetet kanske ett par timmar i veckan, säger
Ulf Kristersson och konstaterar att arbetsgivare måste bli bättre på att
ta hand om och bemöta anställda med psykisk ohälsa.
I de fall det inte fungerar att arbeta måste frågan om yrkesändring tas
upp. Ulf Kristersson anser att Försäkringskassan, vården och den sjuke
ofta har svårt att komma fram till att den som är sjuk borde byta arbete.
– Det är en svår omställning för alla att byta arbete eller arbetsuppgifter, men det här fungerar ganska bra i dag för dem med somatiska
sjukdomar. Vi har betydligt svårare att ringa in vilka arbetsuppgifter en
person med psykiska diagnoser kan byta till. Vi behöver granska om
det här kan göras annorlunda, säger Ulf Kristersson.
Svaret på det och övriga frågor ska ISF presentera hösten 2014.
Annika Carlsson annika.carlsson@dn.se “

“Psykiska diagnoser hos 4 av 10 sjukskrivna
40 procent av alla pågående sjukskrivningar är kopplade till psykiska
diagnoser.

DN 17 maj 2013:

Under det senaste året har antalet sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser ökat med 9 000.

“Enligt Socialdemokraterna har regeringens politik och införandet av tidsgränser i sjukförsäkringen gjort det värre för personer
med psykiska besvär. “

Varannan sjukskrivning längre än ett år bland kvinnor beror på
psykisk ohälsa.
En av fem svenskar som arbetar har problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar. Kostnaden för detta i form av förlorade
arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg är mer än 70 miljarder
kronor om året.
Närmare var fjärde person i åldern 16–18 år lider av psykiska besvär.
I slutet av förra året var cirka 48 000 personer sjukskrivna för psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Närmare sex av
tio av dessa var sjukskrivna för anpassningsstörningar och reaktion på
svår stress eller för depressiv episod.
I den här gruppen ingår inte personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning (förtidspension) på grund av psykisk ohälsa. “

“S anser att de sjuka sviks”

“– Sjukförsäkringen fungerar inte. Dagens regler slår hårdast mot
personer som drabbas av stressrelaterade sjukdomar, säger Thomas
Eneroth (S), vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott.
Riksdagen röstade sent i höstas igenom ett utskottsinitiativ från S, V
och MP om att stärka rätten till rehabilitering. Regeringen har därför
lovat att återkomma i årets höstbudget med förändringar som gör att
sjukskrivna ska få rehabilitering i god tid före utförsäkringen.
– I dag sviker man psykiskt sjuka genom att ge dem utförsäkring i
stället för rehabilitering. Det viktigaste är att säkerställa att alla får
stöd, säger Eneroth.
Den nuvarande rehabiliteringsgarantin har enligt Eneroth lagt fokus på
kognitiv beteendeterapi och snabb återgång till arbete – en medicin
som passar långt ifrån alla, till exempel utbrända som kan behöva lång
tid hemma för att återhämta sig, anser han.
TT “

DN 17 maj 2013:
Läsarnas reaktioner. Regler för psykiskt sjuka ska ses över

”Många pressas av kraven på jobbet”
“Den kraftiga ökningen av sjukskrivningar på grund av psykisk
ohälsa gör att reglerna i sjukförsäkringssystemet nu ses över,
skrev DN om i går. Många av de läsare som har hört av sig säger
att en stor del av ansvaret för att den psykiska ohälsan ökar ligger
hos arbetsgivarna. Här är några av läsarnas funderingar. “
"Samhällets normer har dragits åt så pass mycket att färre och färre får
plats inom ramarna. Särskilt arbetslivet har blivit ett nålsöga där få
kommer igenom. Man förväntas vara flexibel, effektiv, social,
snabblärd och helst göra mer än jobbet kräver, krav som långt ifrån
alla kan leva upp till." Liselott
"Jag tror att det ställs alldeles för höga krav på människor i dag. Vi ska
vara högpresterande, engagerade och lyckas med allt. För många
barnfamiljer blir pressen för stor och många slås ut/blir utbrända. Jag
är en av dem." Pia
"Jobbet flyter ihop med fritiden, frizonen att koppla av helt minskas.
Kontorslandskap på jobbet skapar stress, man ska vara effektiv som
sjutton på jobbet, sedan ska man vara på jakt efter de senaste prylarna
hemma, de som har jobb får jobba häcken av sig och känner sig
stressade, medan de som inte har något jobb känner sig stressade för
att de är ’utanför’." Micke
"Vad jag som handläggare på Försäkringskassan upplever som
problem är att de psykiatriska mottagningarna fungerar så dåligt, det
tar lång tid att få hjälp och det är stor omsättning på läkarna. Detta gör
att rehabiliteringen tar längre tid och att en person riskerar att bli ännu

sjukare i väntan på vård. Och dagarna i sjukförsäkringen tickar på!"
Louise
"Ovissheten kring att få bli sjukskriven eller inte är hemsk och gör att
många mår sämre än vad de behöver göra. Under sjukskrivningen är
pressen enorm på att återgå så snabbt som möjligt till att arbeta igen.
Så många blir redan i dag uttryckta tillbaka i arbete långt innan de är
bra." Annica
"För ett kort tag sen hade jag en kortare sjukskrivning för att orka
vidare och i förebyggande syfte för att inte fördjupa en mild
depression. Min chef sa då uttryckligen att det kanske vore klokt att
inte tala om detta för kollegerna för att de skulle uppfatta mig som
svag – och jag maskerade det hela med hjälp av flexibel arbetstid,
’influensa’, ’kräksjuka’ och ’vab’ – ingen fattade någonting." Lisa
Sjuka kan ordineras att gå till arbetet
Som DN rapporterade i går har sjukskrivningar på grund av psykisk
ohälsa ökat dramatiskt. Närmare fyra av tio som nu är sjukskrivna har
en psykisk diagnos och antalet ökar stadigt. Ingen annan sjukdomsgrupp växer på samma sätt.
Regeringen har därför beslutat att reglerna ska ses över för att se om
de fungerar för personer med psykiska diagnoser. Enligt socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) kan dessa personer ordineras att gå
till jobbet för att undvika att de sitter sysslolösa.
DN “

DN 24 april 2013:
Patienten & prislappen. Maciej Zaremba om politiken bakom reformen

“Förlåt dem, ty de visste inte vad de gjorde”
“De riksdagsledamöter som gjorde vården till marknad insåg inte
vart det skulle leda. Än i dag är frågan om systemet som korrumperar läkaretiken politiskt hemlös. Maciej Zaremba avslutar i dag
DN:s uppmärksammade artikelserie om vården. ”Hjälp oss,
medborgare! Gör någonting! Vi håller på att korrumperas.” “
“Thyra Frank valde att fuska. I stället för att utarbeta den ”arbejdsplatsvurdering” som kommunen krävde, kopierade hon hela pärmen
från ett annat vårdhem.
Thyra Frank själv ansåg inte att hon fuskade. Hon prioriterade. ”Mens
vi skal bruge tid på att skrive om kvalitet på en computer, så falder den
ude i afdelningen, fordi vi ikke er der”, har hon sagt. Det skulle ta
henne tre månader att besvara kvalitetsgranskarnas alla frågor. Att
skriva av tog bara ett par timmar. En ren kvalitetsvinst för äldrevården.
Sjuksköterskan Thyra Frank behövde inte frukta efterräkningar. Inte
nog med att danskarna gav henne rätt. Hon blev en folkhjälte på
kuppen. Korades år 2008 till Årets kvinna och Årets ledare, dubbades
rent av av monarken till Riddare av Dannebrogen. Också den svenska
drottningen har vallfärdat till vårdhemmet Lotte Köpenhamn, där de
gamla tar sig en snaps till maten och far på utflykter till Karibien.
Det är nog ingen överdrift att säga att det var Thyra Frank som gav
den danska vantrivseln med ”mål- och resultatstyrningen” ett ansikte.
På hennes lilla vårdhem (23 platser) tog det en heltidstjänst att redovisa att och hur vårdarna uppfyllt ”målen”.
Fortsättningen är som en saga av H C Andersen. ”Tillgiv os – vi vidste

ikke hvad vi gjorde” stod det över en hel sida i Politiken den 27 mars
2007. Något liknande hade inte Danmark upplevt tidigare. Visst har
det hänt att makthavare gjort avbön. Men oftast var det under trycket
från ett mediedrev, för att för att få slut på plågan. Här var det tvärtom.
De åtta herrar som bad Danmark om förlåtelse önskade inte frid och
glömska – de ville ha debatt.
Om jag får lov att sammanfatta på fri hand, blir det så här:
Förlåt oss, ni som fuskar med uppföljningar och rapporter. Förlåt livsmedelsinspektörer, som i december ränner från korvkiosk till korvkiosk för att uppfylla kvoten av tillsyn, och ni poliser som skickas ut
att patrullera de lugnaste gator för att få ihop nog med ”utetid”. Förlåt
oss läkare som kallar patienter till onödiga besök. Vi ville verkligen
ingenting av detta. Men vi borde ha förstått vad det var för slags krafter som vi släppte loss.
Författarna till artikeln var ambitiösa tjänstemän på finansen, som vid
90-talets början lyckades övertyga politikerna om att den offentliga
sektorn skulle må bäst av att efterlikna marknaden. I stället för en fast
budget och ett regelverk (lönegrader, meritkrav, öronmärkta pengar)
skulle folk få stor frihet att agera, bara de uppfyllde ”målen” och visade ”resultat”.
Tjugo år senare är New public management och målstyrning närmast
skällsord i Danmark. Det står för prislistor som belönar felbehandlingar och för exemplariska vårdhem som måste fibbla med rapporter
för att få tid för vården. New public management anses ha skapat en
”tystnadens kultur”. Man larmar inte gärna om missgrepp när ens lön
och anställning hänger på att ”resultatenheten” hävdar sig i konkurrensen. Därför blir vårdskandaler så mycket värre nu för tiden,
skriver sociologen Rasmus Willig. Missförhållanden får pågå längre
innan de upptäcks.

Om det var frihet och effektivitet som var meningen, varför blev
det planekonomi och korruption? Därför – så tolkar jag artikeln –
att arkitekterna bakom ”mål och resultat” bland mycket annat hade
förbisett en enkel sanning. Nämligen att när man ger amatörer makten
att peka ut mål som professionella skall uppfylla, kan de peka ut hur
många mål som helst, även om alla går i vägen för varandra. I talarstolen har nämligen den som hävdar att äldreboenden skall stå i första
ledet i kampen för klimatet och för jämställdheten, för källsorteringen
och för världsfreden, liksom för städvänliga utrymmen, nykterhet och
folkhälsa (fyll i efter behag) alltid en fördel framför den som säger att
detta är förvisso fina saker, men kan inte fås samtidigt som man vårdar
gam-la på en ganska mager budget.
När man styr med ord blir allt prioriterat, för att citera statsvetaren
Daniel Tarschys. Mycket riktigt. När tjänstemän skall översätta önsketänkande till något som kan redovisas, skapar de mängder med kriterier som har följande gemensamt:
1. De försöker fånga kvaliteter med hjälp av kvantiteter (antalet
patientbesök, vårddagar per diagnos, andelen ”nöjda kunder”, och
andelen etanol i vårdcentralens bilar). 2. De stämmer ofta illa med
professionens idé om kvalitet. 3. De kräver gräsligt med pappersarbete. 4. De lockar till irrationella och oetiska val. 5. De är lätta att manipulera. 6. De blir också manipulerade, ofta med gott samvete, av ovan
nämnda skäl. Vilket väcker rop på mer kontroll, flera uppföljningar
och granskande myndigheter.
Detta är New public managements näst sista paradox: en styrmodell
som utlovade mera frihet, decentralisering och eget ansvar ändade i
motsatsen. Skall man tro personalenkäter har anställda i stat och kommun aldrig känt sig så misstrodda och övervakade som nu. Också
statsvetarna har noterat saken och myntat ett nytt begrepp. Vi lever
numera i ”granskningssamhället”.

Enligt professor Töres Theorell är det inte någon hälsosam miljö. En
stor europeisk undersökning har nyligen visat att professionella som
underkastas ständig granskning av dilettanter lär få problem med
hjärtat. Inte undra på. Det måste ta på kärlen att bli instruerad – på ett
barnspråk utstyrt i abstraktioner – om vad ens arbete går ut på och hur
det skall göras.
Det språk som härskar i mål- och resultatsamhället vore värt ett eget
reportage. ”Förr i tiden ägnades våra möten åt att diskutera patienter
och behandlingar. Nu handlar det nästan bara om siffror och koder”,
berättar en läkare. Hur det kan låta? Var så god, här ett exempel ur den
dagliga dialogen mellan läkare och deras uppdragsgivare i landstinget:
”Våra diabetespatienter registreras som teambesök när patienten träffar
hela teamet. Huvuddiagnosen är E10 eller E11 med fjärdeposition 7, 8
eller 9. Vi använder åtgärdskoden GB002 (Information och utbildning
UNS) för ’skolor’. Teambesöken grupperas till DRG 836P ’Läkarbesök i team vid endokrina ...’ oavsett om vi använt KVÅ-koden GB002
eller inte. Varför påverkar inte åtgärden GB002 DRG-grupperingen?”
Ja, varför?
Stockholms läns landsting har publicerat en ”termlista” till vårdanställdas upplysning. Där finns 2 255 begrepp vars betydelse – efter
utredning och analys – fastställts för gemensamt bruk. Jag är inte kompetent att avgöra hur användbar termlistan är för vården. Men som ett
självporträtt av New public management är den omistlig. Här ett urval:
60. Aktör: roll som innehas av fysisk person och som är delaktig i
aktivitet i vård- och omsorgsprocessen. 131. Ansvar: det ansvar som
gäller för en viss typ av katalogkomponent samt vilka typer av aktörer
som har detta ansvar. 107. Arbetslös: person som saknar yrkesarbete.
529. Efternamn: namn som anger släkt- eller familjetillhörighet. 580.
Ensamboende: en som bor ensam. 636. FIPS: Krypteringsstandard

som klarar 256 bitars nyckel. 652. Fritidssysselsättning: det som
patienten normalt ägnar sin fritid åt. 857. Hyllmeter: En meter
handlingar ställda bredvid varandra på hyllor (jfr löpmeter). 879.
Hälsoproblem: ett hälsotillstånd som av någon kompetens bedömts
motivera åtgärder eller insatser riktade mot hälsoproblemet. 996.
Invånare: användare som inte tillhör kategorin, eller uppträder i rollen
medarbetare. 1 375. Organ: alla tjänster har ett antal möjliga
egenskaper som det är möjligt att tala om. Organ är ett sådant exempel
på tjänsteegenskap (organ är en specialisering av Tjänsteegenskap). 1
416. Patient: patienten är utgångspunkten för en önskad beställning
respektive beställning. 1 443. Person: kan ibland annat ta rollen som
utförare respektive beställare. En utförare respektive beställare är alltid
en viss person. 1 532. Problem: okänd underliggande orsak till en eller
fler incidenter. 1 837. Språk: det vi använder när vi talar och skriver.
När nu landstingets språkavdelning även ägnat möda åt att skapa
samförstånd kring begreppet telefonnummer (Position 1 946:
”sifferföljd som man slår för att komma i förbindelse med viss
abonnents telefon”) söker man nyfiket efter hur ”läkaretik” definieras.
Förgäves. Ordet finns inte med på listan.

30 år sedan kunde inte en husläkare hotas med avsked om han
vägrade fuska med bokföringen: anteckna ”sjukbesök med tolk” när
ingen tolk närvarade. På den tiden fick ingen doktor antydningar om
att för tidigt födda som inte dog var en förlustaffär (se barnläkaren
Hugo Lagercrantz vittnesmål i DN 6.03.13). Då var det inte heller
möjligt att krympa anslagen till högskolan för att den underkände
undermåliga uppsatser. Eller, för den delen, att förbjuda forskare att
tala med medierna, med mindre att de först ”förankrat” vad de tänker
säga hos högskolans ledning (Högskolan i Gävle).
Var det så här våra politiker ville ha det? Knappast. Statsvetaren Shirin
Ahlbäck Öberg skriver att riksdagens ledamöter inte förstod vad de
gjorde när de på eftermiddagen den 9 juni 1988 godkände kompletteringspropositionen 1987/88:150. De ändrade nämligen i Sveriges
statsskick. Det var ingen liten sak att ersätta lagstyrning med kontrakt
och statlig tillsyn med prislistor och viten. Det var emellertid vad
finansminister Kjell Olof Feldt, liksom i förbigående, föreslog i bilaga
1, sidorna 73–74, punkt 6.3 ”Mål och resultatorienterad styrning”.

Då kan det vara på sin plats med en påminnelse. En ung läkare skriver:

Av allt att döma lästes dessa sidor inte särskilt noga. Ingen riksdagsman hade en synpunkt på reformen. I finansutskottet hade den rubricerats som en ”övrig fråga” och passerade utan att ens omnämnas i kammaren.

Redan på min första praktik fick jag lära mig vilka diagnoser som var
”bäst” att sätta, och att det var viktigt att få med så många som
möjligt./ .../ På vårdcentralen ombes patienter som kommer in med
små barn med halsfluss gå ut och registrera sig en andra gång om de
även vill ha antibiotika till syskonet (så att de får betalt för båda). Så
måste det vara, annars går vårdcentralen i konkurs. Inga patienter får
medicin vid första besöket, alla får en återbesökstid om två veckor. /.../
Jag skäms. Jag vill inte göra så här. Jag vill inte jobba så här. Men jag
känner mig maktlös, jag vet inte ens vilket parti jag ska rösta på om
jag vill att det här ska sluta.

Att de folkvalda inte förstod vad de gjorde betyder inte att de inte
visste vad de ville. De ville ha effektivitet. Det var 80-tal, usla stats
finanser och bubblande missnöje. Svenskar hade börjat tröttna på att
stå i kö till doktorn, dagis, sponken, bygglov och frimärken. Den
offentliga sektorn slukade alltmer skattepengar, men användes de rätt?
Tjugo förlossningar per barnmorska och månad, var det mycket eller
litet? Ingen visste. Det saknades vettiga instrument att mäta
effektiviteten på BB. Men de fanns på marknaden: varor till rätt pris,
nöjda kunder och livskraftiga företag. I brist på annat framstod New

public management, idén att stat och kommun blir effektivare genom
att efterlikna näringslivet, som en både kundvänlig och cool lösning på
problemet.
En expert på Riksantikvarieämbetet minns systemskiftet som vore det i
går. Han trodde först att kollegan blivit galen. De hade som vanligt
under lunchen diskuterat hur man bäst bevarar gamla stenar. Men nu
låg det en räkning i internposten. Samtalet var ”konsultation”, x antal
kronor att betalas inom trettio dagar. Nej, kollegan i ämbetet hade inte
blivit tokig. Men han var numera ”en resultatenhet”.
Att svensk borgerlighet var positiv till New public management kan
man till nöds förstå. Det märkliga är att vänstern så motståndslöst
anammade pristänkandet för vården av människor och fornminnen.
Axiomet bakom NPM, påminner den estniske statsvetaren Wolfgang
Drechsler, är ju att egennyttan är människans enda drivkraft. Varför
insåg inte socialdemokratin att prislappar på diagnoser och patienter
skulle dra undan den etiska grunden för solidariteten? Eller rent av för
socialdemokratin som ett alternativ?
Forskarna har litet olika svar på denna fråga. Ekonomiprofessorn
Hans Hasselbladh vid Handelshögskolan pekar på socialdemokratins
teknokratiska tradition. I den genomrationella blicken på samhället
finns ingenting som hindrar att man uppfattar också vård och skola
som en sorts tillverkning. Statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg tolkar
1988 års tysta samförstånd som en sorts allians: borgerligheten tror att
marknaden skall bota välfärdens ineffektivitet; vänstern ser samma
marknad som en rättvisereform.
Nu skall man äntligen jämställa de ”svårstyrda eliterna” med andra
löntagare. Det är läkare, lärare och akademiker som åsyftas. De anser
sig förvalta ett exklusivt uppdrag och tar sig rent av rätten att frondera
mot fattade beslut. ”Det här kan vi inte ta på vårt ansvar” brukar det

heta. Det skall bli ett annat ljud i skällan, och demokratin skall bli
mera demokratisk, när också professioner blivit producenter.
Detta är möjligen en starkt förkortad, men inte osann skildring av
tidsandan. Marknadsentusiasm från höger fick understöd av jantelag
och populism från vänster. Och åtminstone på en punkt har vänstern
haft framgång. Det är numera föga troligt att en svensk lärare anser sig
tillhöra en elit av något slag. Om skoleleverna är tacksamma för
framsteget är en annan fråga.
”New public management har slagit sönder verksamheter i hela världen, till störst skada för dem som har störst behov”, skriver statsvetaren Wolfgang Drechsler. I grannlandet Norge pågår ett fullskaligt
uppror mot mål- och resultatmodellen: Helsetjensteaksjonen, initierad
av läkare, sköterskor och anhöriga, kräver ett slut på marknadsstyrning
och förbud mot köp- och säljsystemen inom vården. Också i Danmark
har NPM blivit en politisk fråga.
I Sverige däremot, där NPM fått minst lika omfattande konsekvenser,
är det knappt ens ett begrepp i offentligheten. Forskare har visserligen
larmat, liksom de mest berörda inom skolorna, sjukvården och polisen.
Men varför är det så extremt svårt för den politiska klassen att ens
uppfatta vad det handlar om?
Det heter att ideologierna är i kris i hela Europa. Kanske har krisen
gått djupare här än i grannländerna? Ideologier är förvisso ensidiga
tankebyggen: en är för rättvisan, en annan för friheten, den tredje för
traditionen. Själv vill jag slippa se någon av dem genomförd till fullo.
Men just för att de är ensidigt fixerade vid vissa värden, är de omistliga som seismografer vid vändpunkter i historien.
I den pragmatiska kapplöpningen mot mitten som pågår i Sverige
förefaller ideologi mest som belastning. Socialdemokratin vill inte
minnas vad det var som en gång i tiden utgjorde partiet till en frihets-

rörelse. Efter sju år i opposition ser man fortfarande samhället från den
underbara maktepokens perspektiv: som en maskin man kan manipulera, om inte med påbud, så med prislistor. Å andra sidan en borgerlighet, berusad av framgången, som tycks ha glömt att om man låter
marknaden invadera värdestyrda verksamheter – som vården, skolan,
konsten, universitetet – upphör man att vara liberal.
Så kan en av tidens stora frågor bli politiskt hemlös.
Kanske är det bäst att vara övertydlig. Den svenska sjukvårdens kris
låter sig inte fångas i motsatsparen vinst mot icke vinst, offentligt mot
privat. Möjligheten att ta ut vinst av skattefinansierad verksamhet kan,
men behöver inte korrumpera. Låt oss inte glömma att det var autonomin och kvaliteten, inte profiten, som lockade många av de skolor och
husläkare som valde att göra sig fria. Nu har dessa idédrivna svårt att
hävda sig mot företag där vinsten ensam är drivkraften. Ett glasklart
exempel på illojal konkurrens, förstås. En liberal har därför alla skäl
att utestänga anonyma ägare och rena kupongklippare från skolor och
sjukhus.
Så här långt är det enkelt och begripligt och gör sig i debattprogram.
Det är betydligt svårare att mobilisera mot en sjuka som varken
stämmer in i gängse konfliktscheman, kan beskrivas på tre minuter,
eller ens har ett namn.
Låt mig förtydliga med ännu en effekt av New public
management.
Under en övning i etik på Karolinska fick en grupp unga läkare i
uppgift att leka klinikchefer. De har fått order uppifrån att stänga en
avdelning. Det är uppror bland personalen, som hävdar att patienter får
betala priset. Hur skall de nu agera?
Kirurgprofessorn som ledde övningen blev bedrövad över resultatet.
De unga medicinarna gick utan vidare in i arbetsgivarrollen, hävdade

att neddragningen rent av skulle göra vården bättre och drog sig inte
för att förlöjliga de kolleger som påstått motsatsen. Det var bara en i
gruppen som tvekade att försvara beslutet. Hans första lojalitet var nog
mot patienterna, menade han, inte mot landstinget.
Jag tror inte att scenen ovan bara har anekdotiskt bevisvärde. Etikläraren själv, professorn Åke Andrén-Sandberg, har sagt till Läkartidningen att han blev skrämd över de unga läkarnas lojalitet uppåt. Han
hade räknat med en mera kritisk hållning. ”Det är ett problem att
läkare inte vågar yttra sig om ledningen. Mina nuvarande kolleger är
mycket räddare än för 25–30 år sedan. Folk är mer rädda om sin
karriär. När jag började var man mer beredd att säga upp sig och
flytta.”
Jag ser en och annan landstingsman och -kvinna le belåtet när de läser
detta. Från det inskränkta arbetsgivarperspektivet är det förstås
angenämt med lättskrämda läkare. Men i den frågan är dessa folkvalda
inte representativa för svenskar i gemen. Dessa förväntar sig tvärtom
att läkarens lojalitet mot patienten står över andra bud. Ja, faktiskt alla,
lagens inbegripna. Ingen berömmer läkarkåren för att man på 40-talet
verkställde steriliseringar av ”mindervärdigt människomaterial”. Den
laglydnaden drog tvärtom skam över professionen.
Det finns ett upplysande sakfel i detta reportage. Upplysande,
eftersom bara en enda av tusentalet läsare som kommenterat artiklarna
såg felet. Jag skrev (18.02.13) att ”ingen som svurit läkareden” vill
höra sig själv säga att en viss patient är ”olönsam”. Uppenbarligen tog
läsarna för givet att svenska läkare, liksom danska eller tyska, svurit
att inte göra skillnad på patienter. Denna förväntan är ett faktum som
läkaren får leva med. Den väger tyngre än den faktiska
omständigheten att ingen svensk läkare svurit någon läkared (såvida
han inte fått diplomet utomlands)

Detta var alltså mitt sakfel. Sist en läkare här avlade en ed var 1887.
Och det var inte till patienten han svor sin lojalitet. Det var till staten.
Sverige har en avvikande historia på denna punkt.
Man kan förstås diskutera om högstämda försäkringar gör någon skillnad. Svenska Läkarförbundets etiska regler skiljer sig inte nämnvärt
från de franska. Å andra sidan återstår det att förklara varför förvandlingen av patienter till ”produkter” tycks ha gått längre i Sverige än i
mera efterblivna länder, som valt att hålla på ålderdomliga ritualer.
Eller, för den delen, varför våra läkare anlägger en så lågmäld ton när
påpekar att de trots allt är läkare, inte expediter i en butik.
*
Jag har i fyra reportage skildrat vad prislistorna och huggsexor
mellan vårdens ”resultatenheter” fått för följder. Jag drog en rad
slutsatser. Att vårdpersonalen tubbas till oetiska prioriteringar, att de
äldsta patienter-na, som oftast är de sjukaste, hamnar på undantag, att
människor som vigt sitt liv åt att hjälpa nästan måste öva sig i
likgiltighet för att över-leva i systemet. Att detta är ett oförlåtligt
slöseri med engagemang, pengar, dyrköpt skicklighet och moraliskt
kapital.
Jag efterlyste ett politiskt ansvar. Det visade sig dock att även politiken
lagts ut på entreprenad. Socialdepartementet lät en ekonom utan politiskt ansvar gå i svaromål. Roger Molin meddelade (DN Debatt
7.04.13) att inget av de missförhållanden som jag belyst har kommit
till hans kännedom, vilket bevisade att de inte fanns.
Jag har ingen anledning att misstro Roger Molins uppriktighet på
denna punkt. Hans brist på insikt om sjukvårdens verklighet bär det
självupplevdas prägel. Det är den sista paradoxen med New public
management: när rapporteringen om verksamhetens kvalitet kopplas
till belöningar, får makthavarna i systemet idel glädjebud.

Man kan som reporter aldrig vara säker på att människor man mött är
representativa för det man söker skildra. Det är lätt att falla offer för
kedjeeffekter, som när likasinnade hänvisar till varandra. Men de
spontana reaktionerna på artikelserien är något annat: de är oberoende
av varandra och skrämmande enstämmiga. Långt över tusentalet
vittnesmål från alla led av vårdkedjan, från barnmorskan och överläkaren till medicinstudenten. Materialet hade räckt till ett par vitböcker. Men innebörden är densamma:
”Hjälp oss, medborgare! Gör någonting! Vi håller på att korrumperas.”
Maciej Zaremba maciej.zaremba@dn.se “
“Läkareden. Ingen ed för svenska läkare
Den finska läkareden
Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall
sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad
för livet som rättesnöre. Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa,
att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.
I mitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart använda metoder
vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning eller erfarenhet. Då jag
rekommenderar undersökningar och behandlingar skall jag objektivt
bedöma hur de gagnar patienten och vilka nackdelar de eventuellt
medför.
Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet och granska
kvaliteten av mitt arbete.
Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i vården av deras
patienter, då de ber om det. Jag skall uppmuntra mina patienter att vid
behov rådfråga även en annan läkare.
Jag skall respektera min patients vilja. Det som meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna skall jag hemlighålla. Min

plikt som läkare skall jag fullgöra mot envar utan att diskriminera
någon. Mina färdigheter som läkare skall jag inte använda i strid med
min yrkesetik ens under hot.
Det danska läkarlöftet
Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske
fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis
opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig, at
jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det
være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine
kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers
gavn, at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den
fattige som for den rige uden persons anseelse, at jeg ikke ubeføjet vil
åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret, at jeg vil søge
mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt
med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger
og bestemmelser.
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Reportageserien
Maciej Zaremba är reporter på DN. Han är en av landets mest prisbelönta journalister och flera av hans tidigare reportage har uppmärksammats stort. För den förra, ”Skogen vi ärvde”, utsågs han till årets
miljöjournalist. Han har även skrivit om bland annat skolan,
psykvården, arbetskraftsinvandring och tvångssteriliseringar.
”Patienten och prislappen” är Maciej Zarembas reportage
omkonsekvenserna av systemskiftet i vården. Artiklarna publicerades
17/2, 20/2, 25/2 och 3/3.
Artikelserien kommer i dagarna ut även i bokform: ”Patientens
pris” (Weyler förlag).”

DN 21 maj 2013:
Vård. Betalning per behandling ger skyhöga kostnader

“Ersättningsmodellen gör vården dyrare
och sämre”
“ Dagens ersättningsmodeller gör vården dyrare – och sämre.
Att betala sjukhus och vårdcentraler per behandling får kostnaderna att skena, visar en ny rapport. “
“DN-journalisten Maciej Zarembas artikelserie om ersättningssystemen i vården fick stor uppmärksamhet i vintras. I artiklarna vittnade
både läkare och patienter om de absurda och ibland tragiska följderna
av att varje behandling i vården prissätts.

fungera riktigt väl, säger Stefan Larsson.
Det amerikanska Medicare-systemet är tacksamt att studera eftersom
flera olika ersättningssystem används parallellt. Större delen av patienterna får vård hos mottagningar som får betalt per behandling, men det
finns också andra system där patientens hälsa avgör hur mycket vårdcentraler och sjukhus får betalt.
Jämförelserna visar, enligt rapporten, att patienterna får bättre vård i de
alternativa modellerna.
– Tar man ett bredare ansvar för patientens hälsa är man mån om att
exempelvis vaccinera patienten så att den inte behöver sjukvård och då
får man totalt ett bättre hälsoresultat, säger Stefan Larsson.

En ny studie dömer nu ut den modellen.

Han tror inte att betalningsmodeller som betalar efter vårdkvalitet
behöver leda till mer byråkrati.

Det välrenommerade konsultföretaget Boston Consulting Group
(BCG) har undersökt hur olika betalningsmodeller påverkar vården.
Författarna till rapporten har studerat vården för tre miljoner patienter i
det statliga Medicare-systemet i USA.

– Man kan tänka sig ersättningsmodeller som följer patienten, där
sjukhusen och vårdcentralen har gemensamma incitament att uppnå så
bra hälsa som möjligt för patienten. Det tror jag det finns förutsättningar att göra, säger Stefan Larsson.

Slutsatsen i rapporten är att den ersättningsmodell som används på
många håll i Sverige, däribland i Stockholm, gör vården både dyrare
och sämre.

– Nu definieras marknaden för mycket på styckpris och enstaka ingrepp.

– Det har under en längre tid varit allmänt vedertaget i USA att sjukvården totalt sett är betydligt billigare om man använder andra modeller, säger Stefan Larsson, en av fyra rapportförfattare och senior partner på BCG.
Han menar att kombinationen av fritt vårdval, generös etableringsrätt
och betalning per ingrepp är särskilt farligt eftersom det riskerar att slå
sönder vårdkedjan.
– Säljer man åtgärder till styckpris är det svårare att få samarbeten att

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
“Fakta. Ersättningsmodeller
Enligt studien gör en ersättningsmodell där vårdcentraler och sjukhus
får betalt per behandling vården betydligt dyrare. Kostnaderna i andra
modeller är upp till 30 procent lägre. Gruppen har jämfört fyra olika
diagnoser och funnit att i samtliga grupper är dödligheten lägre för
patienter i andra betalningsmodeller. Boston Consulting Group är ett
av världens största konsultföretag när det gäller rådgivning. Företaget
är rådgivare till flera sjukhus och landsting i Sverige. “

DN 18 maj 2013:
Akutsjukvården.

”Vårdkvaliteten måste alltid vara viktigare
än väntetiden”
“Politiskt opportunt. Socialstyrelsens nya utredning riskerar att
reducera akutsjukvården till en fråga om väntetider. Det hade
naturligtvis varit rimligare att fokusera på kvaliteten i vården.
Men väntetider är lätt mätbara och att det är politiskt opportunt
att driva frågan, skriver professor Åke Andrén-Sandberg. “
“Socialstyrelsen har just givit ut ”Uppföljning av väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar”. Det är en välgjord och korrekt utredning – men politikerna har givit den fullständigt fel förutsättningar,
vilket riskerar att ge farliga konsekvenser.
En omedelbar konsekvens såg vi på en kvällstidnings löpsedel några
dagar senare: ”Här är de bästa och de sämsta akuterna”. Inte en rad om
patienterna fick rätt diagnos och behandling, bara om väntetiderna var
korta eller inte – det är lika vettigt som att bedöma fotbollspelare efter
hur snygga deras tröjor är!
Hela utredningen riskerar att reducera akutmottagningsverksamheten
till en fråga om väntetider, när det – för varje rimligt klok medborgare
– i första hand är en fråga om vilken sjukvård som ges! Om en patient
blir behandlad ytterst snabbt men fullständigt fel kommer den akutmottagningen med rapportens uppläggning att betraktas som exemplarisk.
Fokuseringen på väntetider beror naturligtvis på att de är lätt mätbara
och att det är politiskt opportunt att förespråka korta väntetider.

Några analogier: Den är naturligtvis bäst som opererar ljumskbråck så
att det ger patienten så lite besvär efter operationen som möjligt och att
bråcket inte kommer tillbaka, den är naturligtvis bäst som lägger om
bensår så att de läker snabbt och den är naturligtvis bäst som skriver ut
rätt mediciner till patienten – inte den som gör det snabbast.
Tidsaspekten måste alltid vara underordnad det medicinska resultatet.
ALLTID!
Ur ett internationellt perspektiv står det klart att vården i Sverige av
de akut svårast sjuka och skadade håller högsta klass. De som råkar ut
för svåra trafikolyckor, hjärtinfarkter, tarmvred etcetera. får en högklassig vård. Här finns det inga väntetider. Inga! Det behöver inte
mätas.
På akutmottagningen skall det inte vara som i biljettkön, det vill säga
att den som kommit först betjänas först. I stället tas de sjukaste och
svårast skadade om hand först. De som får vänta längst är vanligen de
som inte alls borde söka på mottagningen utan vända sig till en vårdcentral i stället.
Till saken hör också att väntetiderna naturligtvis skulle kunna nedbringas till nästan ingenting på akutmottagningarna under förutsättningen att man tog ned sjukhusläkare från avdelningarna där man
sköter de svårast sjuka. Inställ kirurgernas operationer och hjärtläkarnas diagnosticerande på avdelningarna och flytta ner dem till akutmottagningarna så minskar vi väntetiderna för de akutsökande, men flyttar
problemet till de allvarligt sjukare i stället.
Det finns en perspektivbrist i utredningens förutsättningar på akutmottagningens medicinska verksamhet som är förskräckande. När
akutmottagningar inrättades mer allmänt på 1970-talet för att separera
akuta och tidsbeställda patienter planerade man i första hand för de
patientflöden som varit aktuella decennierna tidigare. Det visades sig

snart – till planerarnas förvåning? – att antalet patienter ökade med
tillgängligheten och akutmottagningarna fick gradvis bemannas upp
och ganska snart flytta in i nya lokaler.
Kan vi någonsin bygga ut akutmottagningarna så mycket att de med
enkla sjukdomar blir nöjda med väntetiderna?
Det är ett dilemma och näst intill ett olösligt problem: ju större tillgänglighet, ju fler patienter söker akut. När nu politikerna opportunistiskt kräver kortare väntetider på akutmottagningen kommer fler att
söka sig dit – och eftersom de som verkligen behöver en akutmottagning kommer rätt redan i dag innebär det att det är patienter som
sannolikt inte skulle behöva söka akut som tillkommer.
De stora husen, de ständiga öppettiderna och sjukhusens stora tekniska resurser tycks vara en oemotståndlig magnet.
Slutligen, i förutsättningarna tas inte den kanske viktigaste komponenten i akutmottagningarnas verksamhet upp alls: läkarnas (och övrig
personals) kompetens.
Det är allmänt känt att akutmottagningarna till stor del bemannas av de
yngsta läkarna. Färdigutbildade läkare på akutmottagningarna är en
bristvara, vilket leder till längre handläggningstider, mer resursutnyttjande (röntgen, blodprover etcetera) och ibland mindre bra medicinska
beslut. Jämfört med detta olösta problem är problemet med väntetiderna mycket litet.
I alla de sjukvårdsdiskussioner som politiker och ledande sjukvårdsadministratörer för sägs alltid att primärvården skall vara basen för
sjukvårdsorganisationen i Sverige – personligen är jag en stark tillskyndare av det.
Men om man nu minskar väntetiderna på akutmottagningen drar man
undan mattan för primärvården. Vilken effekt får det för anseende och
kontinuitet i relationen läkare-patient om man får en tid inom några

dagar för en enkel åkomma hos primärvården, men kan komma till
akutmottagningen samma dag och bli omhändertagen på ett ställe där
det finns läkare dygnet om, tillgång till röntgen och kemiska laboratorium med mera.
Patienter som enligt samstämmiga medicinska erfarenheter skulle
kunna behandlas lika kompetent och billigare av kloka allmänläkare
söker sig i stället till akutmottagningen. Är detta önskvärt?
Sammantaget är rapporten i sig intressant och välgjord men den
riskerar att fullständigt ta fokus från de verkliga problemen:
Vilka patienter är akutmottagningen till för?
Vem får och vem skall vänta längst?
Vilka möjligheter finns det att styra akutflöden?
Vad får korta väntetider för påverkan på primärvården?
Hur prioriterar vi de begränsade resurser vi har inom sjukvården (för
allvarligt och kroniskt sjuka eller för röststarka unga med banala
problem?)
Hur påverkar låg läkarkompetens kvalitet och resursutnyttjande?
Skall man prioritera korta väntetider eller rätt medicinska beslut?
Slutligen: Om utredningar av denna typ skall ha någon verklig
relevans måste man belysa den medicinska verksamheten och dess
kvalitet och inte fokusera på hur lång tid den tar.
Snabba felaktiga beslut kan kosta patienter lidande och kanske sluta
riktigt illa, medan rätta medicinska beslut är akutmottagningens
ultimata uppgift.
Åke Andrén-Sandberg överläkare, Gastrocentrum kirurgi, Karolinska
universitetssjukhuset, professor vid Bergens Universitet “

DN 16 maj 2013:
Fackbok. Det moderna psykets diagnoser

“När diagnoser tar över det mänskliga”
“ Vad blir konsekvenserna i ett samhälle när vanlig blyghet sjukförklaras och diagnostänkandet smyger sig in i vardagsspråket?
Karin Johannisson läser en angelägen bok som går i närkamp med
idén om en smärtfri existens.”

Diagnoser har blivit en nyckelfaktor också i ett större samhällsspel. En
växande skara aktörer tjänar på dem: forskare, läkare, terapeuter, läkemedelsproducenter, manualskrivare, patientföreningar och, som
Maciej Zaremba nyligen visat, bärarna av hela det ekonomistiska
tänkande som nästlat sig in i vårdsystemets bas.

Det pågår en märklig förhandling om jaget. Prestationssamhället kräver en extrovert, rapp och kommunikativ människotyp, och mindre
lämpliga egenskaper som blyghet och tungsinthet sjukförklaras. Samtidigt hyllas det introverta och sensibla, till och med dysfunktionella,
som särskilt associerat med kreativitet. Det intressanta är att denna
förhandling sker i form av ett spel med diagnoser.

Men finns också mindre synliga samhällskonsekvenser? Ta en beteckning på ingång som HSP (”highly sensitive person”). Den står för en
individ så högkänslig för sinnesintryck (ljud, ljus), smärta och påfrestning i den sociala samvaron att hon riskerar ångest- och utmattningsdiagnoser. Psykologen Elaine Aron har hävdat att var femte person kan
vara högkänslig. Bortsett från att en femtedel knappast kan representera en avvikelse, kan man spekulera i effekten om högkänslighet upphöjs till egen diagnos. Att omgivning och försäkringssystem måste
anpassa sig till en växande grupp ”orkidébarn” och ”mimosapersoner”
som tvingar fram nya hänsynsformer, mjukare arbetsmiljöer, omfördelning av skyldigheter?

En diagnos kan i dag fungera som en accessoar till personligheten.
Den blir ett tillägg, en erfarenhet av smärta, som ger identiteten komplexitet och djup på samma sätt som en vittnesberättelse om ett barndomstrauma. Här kan finnas en touch av lättsinne. Som när medier
listar vilken artist eller författare som kommit ut i vilken diagnos; till
favoriterna hör adhd, panikångest, depression och bipolär-II. En
lagom dos sårbarhet, en liten avvikelse, en mental tatuering av sorg
kan bli tribut i det personliga varumärket på samma sätt som exempelvis klimatångest eller en dystopisk syn på framtiden.

Vanskliga frågor som dessa diskuteras av filosofen Fredrik Svenaeus
i ”Homo patologicus. Medicinska diagnoser i vår tid”. Det är en angelägen text som sätter fingret på ett samhällsdilemma och en rad existentiella frågor. Vad händer med identiteten om vi slussas in i ett
tänkande som skär oss i allt ängsligare strimlor av normalitet och avvikelse? Varför behöver vi diagnosen för att förstå oss själva, acceptera
olikhet och brist, befria från ansvar och garantera samhällets stöd?
Särskilt naket drabbar det barnen: utan diagnos inga extra resurser till
den ostyriga ungen.

Om kända personer med diagnoser exponeras medialt – något som ju
inte hindrat dem från att bli framgångsrika eller vara roliga, kreativa,
intellektuella och högpresterande – så bidrar det till viktig avstigmatisering av psykisk sjukdom, men också till osynliggörande av dem som
lider svårt och handikappas av sin sårbarhet.

Kort sagt: hur och varför har vi kommit att – som Svenaeus uttrycker
det – ”lida på den medicinska vetenskapens vis”?

“Vilken diagnos är du?

Respektfullt men vasst diskuterar han biovetenskapens hypoteser för
psykiskt lidande. Vad betyder det att något är ”genetiskt”? Inga absoluta orsakssamband har kunnat fastställas mellan en enskild gen, eller

ett kluster av gener, och en enskild psykiatrisk diagnos. Gener är inte,
de slås av och på i samverkan med inre och yttre miljö. Vad betyder
”neuropsykiatriskt”? Att hjärnan är säte för tänkande och känslor är
givet, att det handlar om signalsystem och biokemiska processer vet
vi, men inte vad som hämmar eller triggar dem. Psykiatriska diagnoser
bygger på symtom och kriteriemanualer, inte som i kroppsmedicinen
på biologiska test och objektiva fynd.

om vi tenderar att dölja den insikten bakom de förklaringar som för
tillfället ger mest belöning eller lättnad. Just nu är det biologins.

Trots sitt vetenskapligt oklara underlag har diagnostänkande smugit
sig in i vardagsspråket. Vid vilket kaffeprat eller grillparty som helst
flyger psykiatriska etiketter som såpbubblor genom luften: depressiv,
bipolär, narcissistisk personlighetsstörning.

Svenaeus skalar fram en rad dimensioner i detta spel. Särskild tyngd
får han genom vittnesberättelsen om sin egen ångestdiagnos. Öppet
redovisar han för- och nackdelar, kopplade till identiteten, med att låta
sig medicineras. Han är något så ovanligt som en sylvasst argumenterande, kritisk humanist med stor biomedicinsk kunskap som vågar stå
på sig: ingen medicin i världen kan skapa en smärtfri mänsklig existens. Varje psykiatrisk diagnos måste (också) handla om vem en
människa är och vad för slags liv hon lever. Javisst.

Och så den mest kontroversiella av allihop: adhd. Själva namnet – fyra
små bokstäver – skapar smitta. Gradvis sker en vridning av blicken. Vi
utnämner oss själva till kvasiexperter. Svenaeus exemplifierar med vad
han kallar ”barnkalassyndromet”. Utgångspunkt är den tidigare oskyldiga iakttagelsen av barns olika beteende på det klassiska barnkalaset.
Att vara störig, aggressiv, blyg eller lättgråten, att kleta med tårtan,
inte kunna vänta på sin tur vid fiskdammen eller sitta ensam i ett hörn,
tolkades som barnsliga egenheter. I dag idkar vuxna förstulen diagnossättning. Kanske ett adhd-, asperger- eller rent av hyperkänsligt HSPbarn? Kan den ryckiga mimiken eller de konstiga lätena vara tecken på
Tourettes syndrom?
Pedagogiskt och klartänkt diskuterar Svenaeus också andra diagnoser i karriären som panikångest, depression, fetma och spelberoende.
Hans analys avslöjar en spricka i modernitetens självbild: att inte våga
lita på människans komplexitet utan att förse den med medicinska
namn. Individuella, moraliska och sociala problem omdefinieras och
läggs märkligt nog utanför jaget självt. Det är inte gener eller hjärnor
som lider och känner, utan människor. Han vågar driva den storvulna
men sanna tesen att bräcklighet tillhör de existentiella villkoren – även

Den stora frågan är vad vi tjänar på det. Genom att kalla alltmer för
sjukdom och avvikelse krymper vi i själva verket normaliteten. Samtidigt som vi vill framstå som unika individer, är vi underligt villiga att
låta oss placeras i diagnostiska fack och definieras och omdefinieras av
experter.

Karin Johannisson litteratur@dn.se
Fredrik Svenaeus ”Homo patologicus. Medicinska diagnoser i vår
tid” Tankekraft förlag “
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Postat den 15 februari 2013 av jonasmodernpsykologi

“Vad var det jag sa! Martin Ingvar om den
svenska skolkrisen”
Text: Ann Lagerström
“Neuroforskaren Martin Ingvar är förtvivlad, arg – ja faktiskt rasande.
Och nu tvingar han sig själv att säga de där orden som tillhör de
sorgligaste han vet:
– Vad var det jag sa!
Det var tjugo år sedan han i en artikel varnade för att svenska barn var
på väg att tappa greppet om läsandet. En gång i tiden var Sverige ett
föredöme och toppade läskunnighetslistan. Nu har vi halkat ner under
15:e plats, och 25 procent av pojkarna går ut skolan utan att klara av
att läsa en lite svårare text.
– Var fjärde pojke, säger han som för att pränta in siffran, var fjärde,
förstår du vad det betyder?
Det är eftermiddag i Martin Ingvars hörnkontor på Karolinska
institutet i Solna. Härifrån leder han som dekan arbetet med
Karolinska institutets forskning. Här läser han och skriver och deltar
frustande aktivt i skoldebatten.
Hur hinner du?
– Vad ska man annars göra?
Han drivs av passion, säger han, av en pockande längtan att förstå vad
det är att vara människa och vad det i förlängningen får för
konsekvenser för samhället. Hur ska vi bygga för att ta till vara
medborgarna och få dem att må så bra som möjligt?
Som det där med pojkarnas läsning.
– Det är skamligt att ett så rikt samhälle som vårt inte kan ge sina barn

den undervisning de behöver. Dessutom är det onödigt. I dag har vi
vetenskaplig forskning som visar vad som fungerar.
Att lära sig gå gör ett barn av sig själv, programmerad som hon är att
resa sig och ta sitt första steg. Men att lära sig läsa det är ingenting
som hjärnan känner igen. Den är inte organiserad för att låta ett
ljudande språk symboliseras av små grafiska former på ett papper. De
många nervcellerna i olika delar av hjärnan, som måste samarbeta för
att det här ska fungera, är inte bara ovana. De är, säger Martin Ingvar,
rent ut sagt ovilliga.
Det flesta behöver en tydlig instruktion för att komma i gång. Och
enda sättet att bli bra, enligt de senaste tjugo årens forskning i neuro
vetenskap och psykologi, är att träna, träna och åter träna.
– Det är här hela felet ligger, säger Martin Ingvar. De pedagoger och
politiker som var trötta på korvstoppningsskolan lanserade på 1980talet nya helt ovetenskapliga pedagogiska metoder, där man missade
en så enkel sak som skillnaden på kunskaper och färdigheter.
– Kunskaper, det hade de helt rätt i, behöver man kanske inte belasta
hjärnan med i samma utsträckning längre, vi kan söka på nätet och slå
upp i Wikipedia. Men färdigheten att lära sig läsa och skriva, den går
inte att få utan att traggla.
På samma gång som barn förskonades från att behöva lära sig
psalmverser och kungalängder utantill fick de också många timmar
mindre lästräning. Läsningen skulle gå av sig själv.
På samma gång blev det mer eller mindre förbjudet att mäta barnens
kunskaper, ännu ett misstag, enligt Martin Ingvar. Om man inte mäter
läsförmågan vet man inte var barnen står och då kan man inte heller ge
dem rätt hjälp.
– Dessutom ökar inlärningen om barnet ser att det utvecklas. Då var du
här, men se – nu är du här framme.

Själv lärde sig Martin Ingvar läsa med hjälp av Lennart Hellsing, och
han kan skandera vissa verser än:
”Zackarias fick sju fikon av sin far,
nu har Zackarias inga fikon kvar.”
Och hade han inte kommit från universitetsstaden Lund, dessutom på
rätt sida av järnvägen, och från en familj som betonade vikten av
studier, och hade inte hans mamma bibliotekarien märkt att det gick
bra trögt för unge Martin och släpat hem boktrave efter boktrave för
att lura hans lite tröga hjärna att komma i gång, så hade han i dag
också varit en av de där 24 procenten.
– Ja, definitivt, det gick inget bra för mig de där första åren i skolan,
och min handstil var förfärlig. Hade jag inte fått hjälp vet jag inte hur
det hade gått.
Vägen från pekbok till en läshastighet på sisådär 200 ord i minuten är
lång och mödosam.
Först måste hjärnan över huvud taget förstå att det där melodiska talet
går att dela upp i olika delar. Där finns meningar och ord, som är
uppbyggda av små enskilda ljud som måste skiljas ut från varandra
och definieras. De delar av hjärnan som kan sådant är inte lika
läraktiga hos alla. Somliga, de som kallas för dyslektiska, kan ha
riktigt, riktigt svårt: allt flyter ihop i en enda röra.
Här måste sjungas och rimmas och ramsas och tramsas från tidig ålder
för att hjärnan ska komma på spåret. Det är därför, säger Martin
Ingvar, som Lennart Hellsings böcker är så bra: lappricka, paprika,
puddingpastej.
Så är det dags för andra delar av hjärnan att börja träna. Handen och
ögat och de delar som förstår symboler formar grafiska krumelurer på
papper. Sedan gäller det att få ihop det hela. De många ljuden måste
rationaliseras, alla kan inte få sin egen bokstav, därför klämmer vi ihop

ö:et i höra med det i hö, fast det egentligen är helt olika ljud.
Och det är nu som den verkliga neurala sammankopplingen måste ske.
Ögat ser symbolen, signalen skickas vidare till det centrum som kan
tyda den, som sedan ska göra en totalomvändning och skicka bilden
till hörselavdelningen, som i sin tur måste ha kontakt med
avkodningscellerna, som meddelar att vi har att göra med ett e, som
sedan ska skickas vidare till arbetsminnet, där e:et ska sparas tills dess
att alla bokstäverna i ordet har kodats av.
Processen är så jobbig att det i början bara går att läsa eller skriva en
bokstav i taget. Och det kan vara svårt att få ett litet barn att förstå att
snart kommer krumelurerna att öppna sig och bjuda in till en orgie av
läsupplevelser. Så här i början är det därför lätt att ge upp och ägna sig
åt något annat i stället. Precis det som hänt med många killar i den
icke-tragglande skolmiljön.
– Det tar emot, jag vet hur det tar emot, säger Martin Ingvar, men det
finns ingen annan väg, och det är här lärarna har sitt främsta
samhällsuppdrag. Leka fram, locka, ja milt tvinga barnen att hålla på
tills dess att de får flyt i läsningen. För ett barn som inte lär sig han kan
inte heller gå i skolan, det finns det forskning som visar.
Jo det är klart att han rent fysiskt kan gå dit, och fram till sexan kanske
han kan klara sig om han har gott minne, god fantasi och är snabb i
käften. Men när texterna i högstadiet blir alltmer komplicerade går det
inte att bluffa längre.
Och här kan den neuropsykologiska forskningen också bidra, den som
berättar vad som händer med den som glider ur sin grupp.
– I en klass där kanske 20–30 procent av eleverna missar själva
poängen med undervisningen så går det sociala kontraktet som varje
grupp består av sönder. Gemenskapen kring sökandet efter kunskap
existerar inte längre och de oläsande glider ur nätet. Deras
uppmärksamhet börjar vandra, de söker sig till andra icke-läsare eller

till mobilen, eller stirrar ut genom fönstret. Och ju mer de glider undan
desto mer irriterade blir lärarna och de högpresterande eleverna.

Forskningen var ett genombrott, och Martin Ingvar njuter fortfarande
när han minns framgångarna.

– Kunskap, säger Martin Ingvar, är på sätt och vis ett socialt fenomen.
Vi är ”genetiskt ihopmejslade” för att fungera tillsammans och ge
varandra trygghet, kärlek. Och den där uppskattningen är också
förutsättningen för att man ska vilja och kunna lära sig något.
Ju mindre värme och positiv uppmärksamhet som de här killarna får,
desto sämre fungerar deras inlärning.

– Få saker är så häftiga som när man finner ny kunskap. Den där
känslan innan rönen har presenterats: det här kan just nu bara jag. Det
är coolt och ger en ordentlig boost i belöningssystemet.

Åren går, betygen dalar, och den svagläsande pojken lämnar skolan
mentalt långt innan han fysiskt lämnar den. Och trots att samhället har
haft nio år på sig kan han fortfarande inte ta sig igenom en vanlig
dagstidning.
– Det är en katastrof för pojkarna själva, men också för oss andra i
samhället. Tänk dig att vi medvetet med usel pedagogik förvägrar oss
allt det som de här killarna kunde ha bidragit med!
Nu kommer han på något som får hans ögon att mörkna:
– Och så är det de som påstår att statistiken beror på att vi fått så
många invandrare. Vilket dravel!
– Att det skulle vara särskilt svårt för barn som fötts i andra länder att
lära sig läsa och skriva på svenska är inget annat än felinformation,
säger Martin Ingvar. Det handlar bara om pedagogik och engagemang.
Det finns inget fysiskt hinder för en hjärna att lära sig fler språk,
tvärtom visar hans egen forskning att här finns mycket att hämta.
Under ett antal år hade han glädjen att få forska på en grupp kvinnor i
Portugal som ingick i en illitterat kultur och var analfabeter. Frågan
var vad som skiljer en hjärna som lärt sig läsa från en som inte har det.
Att lära sig läsa ändrar hjärnan på flera sätt. Det påverkar inte bara vårt
språk utan också andra fuktioner. De portugisiska kvinnorna behövde
till exempel mer tid för att uppfatta världen omkring sig, och de hade
svårare att tänka komplexa tankar, än människor som hade tagit sig
igenom den mödosamma läsinlärningen.

Du är inte direkt den första neuroforskaren i din familj, och inte heller
den enda som har ägnat sig åt inlärning. Din farmors far, Salomon
Henschen, var också professor och den förste som beskrev oförmåga
att lära sig matte, dyskalkyli.
– Ja, han var stilig, säger Martin Ingvar och tappar för en stund bort
sitt sociala engagemang.
– Han blev lite knarrig mot slutet. Gav ut ett praktverk om hjärnans
patologi i åtta band. Och så slogs han ivrigt mot andra forskare.
Slogs om vad då?
– Om vilken gubbe som var mest toppen förstås.
Din farfar, Sven Ingvar, var också läkare och professor och din pappa,
David Ingvar, var inte bara professor utan dessutom en av Sveriges
mest kända forskare genom sin medverkan i det populära tvprogrammet Fråga Lund. Du måste närmast ha vuxit upp i ett
laboratorium.
– Det finns en bild någon
stans där jag ligger i en bastkorg i ett hörn på labbet. Pappas assistent,
Birgit Olsson, tog ömsom hand om mig, ömsom hjälpte hon till med
något jädra kattexperiment.
Han skrattar och vi konstaterar att människors förutsättningar är olika
och då är han där igen:
– Just därför får skolan inte tappa greppet. Det är inte acceptabelt att
ett så rikt land som Sverige inte klarar av att lära ut det mest
grundläggande.

Men det är inte helt nattsvart, berättar han. Det finns skolor som tagit
till sig av de nya rönen, som använder vetenskapligt belagd pedagogik,
som Bornholmsmodellen, eller har experimenterat fram egna
fungerande metoder. Skolor som har närmare 100 procent läskunnighet
bland sina elever.
– Det är bara att åka dit och studera hur de gör, säger Martin Ingvar.
Jag stoppar honom där, för honom tillbaka till hans egen bana. Är
nyfiken på en sak.
Även om jag förstår att du haft nytta av din akademiska bakgrund kan
jag tänka mig att det också måste vara svårt och kravfyllt att växa upp
bredvid dessa giganter.
– Det är klart att en av orsakerna till att jag flyttade till Stockholm var
att Ingvar-indexet i Lund var lite för högt, säger han med ett leende.
Vid 30 behöver man komma bort lite från sin pappas akademiska
arena. Men det var inte ett avståndstagande. Jag hade ett jättebra
förhållande till min pappa. Vi pratade mycket, inte minst om livets
mening.
Han blir fortfarande kallad David ibland, fastän pappa är död sedan
mer än tio år. Men det bekymrar honom inte. Värre är ”den där
särskilda formen av arvsynd” som drabbar honom när människor
tillskriver honom egenskaper och aktiviteter som är honom, sonen,
fullständigt främmande.
Nu ringer det i en av hans två mobiler; det är hans fru. Dags att bryta
upp. Men en sista sak vill han säga.
– Jag blir ofta beskylld för att vilja ha tillbaks den gamla skolan. Det är
helt fel. Det moderna samhället vill inte ha 40-talsuppfostrade elever
utan unga kunskapstörstande människor. Men för att vi ska få det
måste de vara helsulade och inte halvsulade. De måste kunna läsa,
skriva och räkna.”

“FAKTA: MARTIN INGVAR
Medicine doktor, professor i neurofysiologi, professor i integrativ
medicin och chef för Osher Centrum i integrativ medicin och dekanus
på Karolinska institutet i Solna.
Familj: Fru och fyra barn.
Bor: Villa i Djursholm utanför Stockholm.
Passion: Att förstå människan.
Skeptisk: Mot positiv psykologi.
Läser gärna: Steven Pinker.
Skrivit: En bok om dyslexi och flera böcker om hjärnan tillsammans
med journalisten Gunilla Eldh, nu senast om smärta. “
“Ann Lagerström är frilansjournalist och författare
Läs mer i vårt temanummer om hjärnforskning och skolan: Modern
Psykologi 6/2012: papper / online “

DN 15 april 2013:

“Ämneslärare saknar utbildning för att
undervisa”
“Ämneslärare på svenska grund- och gymnasieskolor saknar i
stor omfattning utbildning i de ämnen de undervisar i. Det visar
en unik granskning av Skolverket av drygt 100 000 lärares utbildningsnivå. I teknik hade bara 7 procent av lärarna på grundskolan
tillräcklig utbildning, och i fysik 13 procent.”
“ I en av de största registerstudier som Skolverket någonsin gjort har
man kartlagt inom vilka årskurser och i vilka ämnen lärare undervisar i
kopplat till deras ämnesutbildning.
Resultatet är slående: många lärare saknar utbildning i de ämnen de
undervisar i.
I grundskolan har till exempel 50 procent av de lärare som undervisar i
fysik ingen utbildning i ämnet alls, och bara 13 procent har tillräcklig
utbildning enligt de krav som lärarlegitimationen kräver. Övriga har
utbildning men inte tillräcklig.
I kemi är motsvarande siffror 48 respektive 16 procent och i teknik 70
respektive 7 procent.
Per Kornhall, skolstrateg i Upplands Väsby kommun och författaren
till boken ”Barnexperimentet” om den svenska skolan, kallar resultatet
för skrämmande.
– För mig kom det som en chock att det är så dåligt ställt med utbildade ämneslärare i fysik och kemi. När det gäller teknik har jag haft
kännedom om hur illa det är ställt från tidigare utredningar som bara
gällt teknik, säger han.
Mest anmärkningsvärda är granskningens resultat när det gäller naturorienterande ämnen i grundskolan. Men situationen är liknande inom
grundskolan även när det gäller samhällskunskap, vissa moderna språk

samt hem- och konsumentkunskap på grundskolan.
På gymnasiet är klyftan mellan högskoleutbildning och de ämnen
lärarna undervisar i störst inom naturkunskap och teknik.
Att det ser ut så här riskerar att ställa till stora problem när kraven på
lärarlegitimation börjar gälla i december i år. Risken finns att eleverna
står utan behöriga lärare.
Per Kornhall ifrågasätter att kommunerna kommer att klara av att
hantera den enorma bristen på vissa ämneslärare.
– Det räcker inte att skjuta över ansvaret på kommunerna. Nu vill det
till att staten också tar sitt ansvar, säger han.
Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, ser med stor oro på
hur skolorna ska klara av att anställa behöriga ämneslärare i samband
med att lärarlegitimationerna införs. I synnerhet som återväxten av
exempelvis no-lärare är nästan lika med noll på lärarutbildningarna.
– Under många år ansåg politiker både på riksnivå och kommunal nivå
att ämneskunskaperna inte var relevanta. De ansåg att det räckte att
man var utbildad lärare. När det gällde friskolorna fick de till och med
undantag från det i lagen i början av 1990-talet. Det räckte med att
man var vuxen och intresserad. När jag förde fram ämnets betydelse så
sågs det som att jag pratade om fackliga särintressen. Men det handlar
ju om elevernas rätt till utbildade lärare, säger hon.
SCB har samlat in uppgifter från oktober 2011 och jämfört dessa med
utbildningsuppgifter från 1962 och framåt. Det är första gången som
SCB granskar lärarnas ämnesutbildning på en sådan detaljnivå.
– Däremot har vi inte analyserat varför det skiljer så mycket på behörigheten hos lärarna i de olika ämnena, säger José Luys Berrospi,
undervisningsråd och statistiker på Skolverket.
Resultatet baserar sig på uppgifter för totalt 103 220 lärare och har
publicerats i bilagorna till Skolverkets rapport ”Beskrivande data
2012. Förskola, skola och vuxenutbildning”.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “

“ Hur fungerar din skola?
DN Skolkollen är en ny digital tjänst där du kan granska din egen
grund- eller gymnasieskola.
1 Gå in på www.dn.se. I menyn i sidans topp finns en länk till ”DN
Skolkollen”.
2 Skriv in namnet på skolan du vill granska, till exempel Orsaskolan i
Orsa kommun.
3 Du får nu fram en mängd uppgifter. Bland annat att lärartätheten är
tio elever per lärare och att 82 procent av personalen har en
pedagogisk examen. Du kan även läsa de senaste granskningarna som
Skolinspektionen har genomfört. “
“Fakta. Lärar- och förskollärarlegitimationen
Legitimationen visar vilken behörighet en lärare eller förskollärare
har, alltså i vilka skolformer, årskurser och ämnen som han eller hon
får undervisa i och sätta betyg.
Lärare som har anställts före den 1 juli 2011 och därefter inte bytt
anställning får undervisa och självständigt sätta betyg utan legitimation fram till den 30 juni 2015. Annars måste läraren från och med den
1 december i år ha legitimation.
För att få legitimation ska läraren eller förskolläraren ha examensbevis från en utbildning som ger behörighet för arbetet. Man ska också
ha gjort en introduktionsperiod eller tjänstgjort ett år inom förskola
eller skola. Vilket av alternativen beror på när examen är utfärdad.
En lärare som fått legitimation kan senare komplettera den med nya
behörigheter efter universitets- eller högskolestudier.
Det finns vissa undantag från kravet på legitimation, exempelvis för
undervisning i yrkesämnen och modersmål.
Regeringen har även föreslagit att lärare som är 50 år och som har
undervisat i minst tio år som lärare i ett ämne ska få dispens om de inte
byter arbetsgivare. “

“ LÄS MER

S välkomnar Björklunds utspel
SKL ogillar Björklunds beskrivning
Chatta om DN:s skolgranskning
Detta vill Björklund ändra
”Höj kraven för att bli lärare”
Vad tycker du om svenska skolan?
Pengarna för stöd åt Johan gick till annat
”Orsaken är många byten av rektor”
Betyget: De klarar inte kraven
Det här är Skolkollen
DEBATT

”De sju viktigaste åtgärderna för att lösa skolans kris”
”Staten måste ta ansvar för den svenska skolan”
LEDARE

Bryt den onda cirkeln
Peter Wolodarski: Lyft lärarlönen med 10 000 kronor i månaden.
ALLT OM:

DN granskar skolan “

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter
undervisningsämne i grundskolans årskurs 7‐9 läsåret 2011/2012

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter
undervisningsämne i gymnasiet läsåret 2011/2012

Här är läget värst!
!
!
Ämne !!
!
!
!
Moderna språk/övriga * !
!
Modersmål ! !
!
!
Teknik !
!
!
!
Geografi !
!
!
!
Fysik ! !
!
!
!
Samhällskunskap ! !
!
Kemi ! !
!
!
!
Bild ! !
!
!
!
Moderna språk, spanska ! !
Hem‐och konsumentkunskap !
Religion !
!
!
!
Samhällsorienterade ämnen !

Här är läget värst!
!
Ämne !!
!
!
Modersmål ! !
!
Moderna språk/övriga * !
Naturkunskap !
!
Teknik !
!
!
Moderna språk/spanska !
Moderna språk/franska !
Modernaspråk/tyska !!
Filosofi !
!
!
Kemi ! !
!
!
Geografi !
!
!

Här är läget bättre! !
Ämne !!
!
!
Engelska !
!
!
Idrott och hälsa !
!
Svenska !
!
!
Matematik ! !
!
Naturorienterade ämnen !
Moderna språk/tyska !
Moderna språk/franska !
Historia !
!
!
Biologi !
!
!
Musik !!
!
!
Slöjd ! !
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Ingen utbildning i ämnet
Tillräcklig utbildning i ämnet
1 ! 99
4!
90
7!
70
12!
67
13!
50
15!
58
16!
48
21!
75
22!
76
22!
72
26!
51
30!
62
!
Ingen utbildning i ämnet
Tillräcklig utbildning i ämnet
53!
38
50!
42
49!
31
49!
34
46!
43
45!
53
44!
54
42!
40
39!
39
32!
50
32!
65

* Exempelvis italienska och kinesiska
Källa: Skolverket

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Ingen utbildning i ämnet
Tillräcklig utbildning i ämnet
4!
93
8!
90
9!
89
9!
77
23!
68
24!
54
26!
54
30!
44
33!
33
34!
38

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter
undervisningsämne i gymnasiet läsåret 2011/2012
Här är läget bättre!
Ämne !!
!
Historia !
!
Religionskunskap !
Engelska !
!
Psykologi !
!
Svenska !
!
Samhällskunskap !
Idrott och hälsa !
Fysik ! !
!
Matematik ! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Ingen utbildning i ämnet
Tillräcklig utbildning i ämnet
62!
19
50!
27
47!
27
44!
34
43!
23
42!
35
39!
47
38!
27
37!
31

* Exempelvis italienska och kinesiska
Källa: Skolverket

DN 15 april 2013:

”Jag kan inte svara på alla frågor”
“Olle Rinaird är no-lärare och undervisar i teknik, fysik, matte,
kemi och biologi. Men i de två sista ämnena har han ingen behörighet. – Ibland får jag frågor som jag inte kan svara på, då får
jag gissa.”
“År 2005 skolade Olle Rinaird om sig från civilingenjör till lärare.
Eftersom han redan hade pluggat matte, teknik och fysik på högskolan
behövde han bara läsa in den pedagogiska biten av lärarutbildningen.
Sedan sex år tillbaka arbetar han som no-lärare på Lillholmsskolan i
Skärholmen i sydvästra Stockholm.
– Jag skulle helst slippa undervisa i kemi och i biologi. Många andra
no- och so-lärare är nog i liknande situationer. Man har en gedigen
utbildning i ett par ämnen men får undervisa i annat som man inte är
behörig i på köpet, säger han.
Olle Rinaird är just nu lärare åt elever i sexan. Så länge kemin och
biologin är på den nivån tycker han att det fungerar bra, men han följer
årskullen tills de går ut nian.
Kunskaperna kan han läsa in, men om det uppstår en diskussion i
klassrummet kan han inte alltid svara på elevernas frågor. Då måste
han ta reda på saken först.
– Jag har bara läst naturvetenskapligt gymnasium och något pyttelitet
på KTH som kanske kan angränsa till kemi. Men jag tror inte att barnen reflekterar över sina lärares kunskaper. De vet om någon är en bra
eller en dålig lärare ändå, säger han.

Med det nya kravet på lärarlegitimation kommer Olle Rinaird inte att
få sätta betyg i kemi och biologi efter juni 2015. Men att plugga mer
för att bli behörig även i de ämnena är han inte intresserad av.
– Ledningen här vet att jag bara vill undervisa i mina tre ämnen. Då
känns det skönt att kunna slänga fram att jag bara har behörighet i
matte, fysik och teknik.
Annika Hällsson är rektor på Lillholmsskolan och säger att det inte är
svårt att få tag på lärare med tillräcklig utbildning. Däremot är det
svårt att få någon som är behörig i alla de ämnen den ska undervisa i.
– Vi vill ha så få lärare som möjligt i en elevgrupp, men det går inte
riktigt ihop om de samtidigt ska vara behöriga.
Flera av de anställda med utbildning för årskurs 1–7 studerar vid
sidan om undervisningen för att kunna följa eleverna ända upp till
nian. Av dem som har ansökt om lärarlegitimation har också flera
blivit behöriga i ämnen som de inte hade väntat sig.
– Många blir förvånade. Till exempel har vi en ung lärare som blev
behörig i teknik, men hon kom inte ens ihåg att hon hade läst det
någon gång. Det är klart att det inte verkar vara en lämplig lärare. Det
är konstigt. Jättekonstigt, säger Annika Hällsson.
Lisa Näs lisa.nas@dn.se”

DN 15 april 2013:
Högskolan.

cirkel: Studenterna flyr och resurserna försvinner samtidigt som det
krävs mer för att förbättra utbildningarna.

“Lägg ned dålig utbildning”

I en analys av kvalitetsgranskningarna efterlyser Wennemo därför en
nationell strategi för högskolan. Vissa ämnen måste kanske upphöra,
medan det behövs satsningar på andra.

“ Högskolevärldens kris har hamnat i skuggan av skolans, men det
betyder tyvärr inte att det är hälsan som tiger still.
Sammanställningarna av de nya (och omdiskuterade) kvalitetsutvärderingarna visar att många av landets högskolor och universitet har stora
bekymmer. Den som är intresserad kan klicka sig fram till den nya
myndigheten Universitetskanslerämbetets hemsida. Där redovisas en
hel del tankeväckande resultat.
Störst är till exempel inte alltid bäst. Masterutbildningen i företagsekonomi får omdömet ”bristande kvalitet” vid Uppsala universitet, medan
kandidatkursen i samma ämne har ”mycket hög kvalitet” vid högskolan i Kristianstad.
Annat är svårt att begripa. Varför anses till exempel masterkursen i
sociologi vid Lunds universitet ha ”bristande kvalitet” medan magisterkursen i samma ämne vid samma universitet har ”hög kvalitet”?
Om det enbart är slumpen eller en dålig lärare som förklarar skillnaden
kan man undra hur meningsfullt det är att trumpeta ut resultatet över
hela landet.
En del lärosäten verkar dock ha djupgående problem. Hela 60 procent
av utbildningarna vid högskolan i Dalarna anses ha ”bristande kvalitet”. Och vid Mittuniversitetet och högskolorna i Malmö och Halmstad
får 40 procent samma usla omdöme.
Men vad blir konsekvensen? Om underkänt innebär samma sak som
nedläggning skulle det få dramatiska effekter, påpekar Irene Wennemo, sekreterare i statliga socialförsäkringsutredningen och ledamot i
Lunds universitetsstyrelse. Mindre högskolor kan hamna i en ond

Det verkar klokt. En återgång till statlig detaljplanering vore förstås
förödande, men det behövs ett nationellt perspektiv i högskolepolitiken. Om ett lärosäte ska tvingas lägga ned är det en stor sak för hela
landet. Då krävs bättre beslutsunderlag än att ett antal utbildningar har
bristande kvalitet.
Annika Ström Melin annika.strom.melin@dn.se “

DN 16 april 2013:
Skolan. Utbildningsutskottet kallar till möte

“Regeringen krävs på svar om lärarleg”
“Regeringen ställs nu till svars för finansieringen av lärarlegitimationen. Ett enigt utbildningsutskott har därför kallat till sig regeringen för att den ska förklara sig. “
“Miljöpartiet är mest kritiskt. Det anser att reformen med lärarlegitimationen är kraftigt underfinansierad. Och att de oklara spelregler som
råder skapar en stor misstro mot hela reformen som gör att den riskerar
att haverera.
– Frågan om kostnaderna för att utbilda lärarna har regeringen inte ens
velat ta tag i. Man har bara tagit upp Skolverkets administrativa kostnader för att genomföra reformen, säger Gustav Fridolin (MP).
Han ger exempel på att platser står tomma på det såkallade Lärarlyftet
II, som är den utbildning som nu är i gång för att lärare ska kunna
komplettera eventuella brister i sin ämneskompetens eller lärarutbildning. Det saknas på många håll finansiering samtidigt som rektorerna
oroar sig över hur de ska lyckas leva upp till kraven på behöriga lärare
när lärarlegitimationen träder i kraft i december i år, konstaterar han.
Förutsättningarna för lärarna ser väldigt olika ut. I vissa kommuner
finansierar man helt eller delvis utbildningen som krävs för att lärarna
ska få sina lärarlegitimationer. I andra kommuner får lärarna stå för
kostnaderna helt själva.
– Det är inte rimligt att lärare som varit verksamma i 10–15 år inom ett
ämne ska betala utbildningen. Och skolor ska inte behöva göra sig av
med speciallärare eller andra viktiga funktioner för att bekosta lärarnas
utbildning. Här måste stat och kommun ta ett gemensamt ansvar, säger

Gustav Fridolin.
Utbildningsutskottet har även kallat till sig lärarförbunden. Eva-Lis
Sirén, Lärarförbundets ordförande, är mycket kritisk. Hon hade väntat
att regeringens vårbudget skulle innehålla rejäla utbildningssatsningar
i ett tredje Lärarlyft – men det kom inga pengar.
– Det återstår hundratals olösta frågor när det gäller lärarlegitimationen. Regeringen verkar totalt bortse från hur man ska täcka kostnaderna för reformen i detta akuta läge då vi har en nationell lärarkris kombinerat med att lärarlegitimationen ska genomföras, säger hon.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “

DN 24 april 2013:
Ungdomspolitik.

studier av ungas politiska förhållningssätt som bedrivs vid Örebro
universitet och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

”Unga politiskt intresserade engageras inte
av partierna”

Under sex år följer medievetare, utvecklingspsykologer och statsvetare
tillsammans 4 000 unga i åldern 13–30 år och deras föräldrar. Dessa
longitudinella data gör det möjligt att förstå hur ungdomar i sitt vardagsliv i familjer, kompisgäng, föreningar och internetsfärer utvecklar
olika politiska värderingar, färdigheter och beteenden.

“Ny forskning. Unga människor uppfattas ofta som passiva och
ointresserade av politik. Men det är en felaktig bild. Bland stora
grupper unga finns ett latent politiskt engagemang som partierna
och ungdomsförbunden uppenbarligen inte förmår att omvandla
till aktivitet, skriver två statsvetare. “
“ När politiker från olika landsdelar i dag träffas på SKL-arrangemanget ”Demokratidagen 2013” bär de förmodligen med sig en bild
av att det finns medborgare som är passiva och medborgare som är
aktiva. Det är den tudelade bild som sextio år av demokratiforskning
har förmedlat. Sedan har man haft olika bud om vilken blandning av
passivitet och aktivitet som är bäst för demokratin.
Under efterkrigstiden, i skuggan av 1930-talets populistiska
mobilisering, ifrågasattes medborgaraktivitet som ett demokratimål i
sig. Med tiden har dock de mångas aktiva deltagande i politiken
kommit att bli en av de gemensamma normerna för demokratiutveckling, globalt såväl som lokalt.
På dagens demokratidag kommer olika försök med ”medborgardialoger” och ”medskapande” att utgöra exempel på denna vilja att maximera inte minst de ungas deltagande och minimera deras passivitet
utifrån den dominerande svartvita bilden av det politiska deltagandet.
I ett kommande nummer av tidskriften European Political Science
Review presenterar vi en ny och annorlunda bild av det politiska deltagandet i Sverige. Analyserna baserar sig på en av världens största

Olika former av passivitet. Vår studie blottlägger stora skillnader i
16–17-åringarnas engagemang. Enbart ett fåtal är verkligt aktiva och
mycket politiskt intresserade (cirka 6 procent). Inga andra tror så
mycket på sin egen politiska förmåga som de. Inga andra försöker
heller så aktivt att påverka sina föräldrar och kompisar.
De toppar också i fråga om politiska aktiviteter i skolan och, särskilt
vad gäller killarna, på internet. De ser sig själva som mindre ekonomiskt privilegierade än andra och är inte särskilt nöjda med hur den
svenska demokratin fungerar.
Det stora flertalet förefaller således att vara passiva. Men under den
passiva ytan finner vi tre olika sätt att förhålla sig till politik:
En stor grupp ungdomar är, kanske som vuxna är mest, oengagerade
och säger sig inte ha något större intresse av politik (cirka 26 procent).
En annan distinkt tonårsgrupp är desillusionerade med lågt politiskt
intresse och lågt politiskt deltagande (cirka 21 procent). De har fientliga känslor gentemot politik och undviker att ta del av politiska nyheter.
Men den riktigt intressanta upptäckten är att bland de till synes passiva
finns en väldigt stor grupp (46 procent) som är minst lika politiskt
intresserade som de aktiva, men som inte formellt aktiverar sig. De
tror mer på sin egen politiska förmåga och har högre ambitioner i fråga
om politiskt deltagande än de oengagerade och de desillusionerade. De

har samma positiva känslor inför politiken och tar del av nyhetsförmedlingen i samma utsträckning som de aktiva.
I likhet med de oengagerade är de nöjda med hur den svenska demokratin fungerar. De uppvisar ett politiskt engagemang i hemmet, bland
kompisar, i skolan och på internet.
En beredskap att delta. Den bild vi presenterar ifrågasätter den allmänna föreställningen om ungas frånvaro i den organiserade, öppna
politiken som ett uttryck för utbredd apati och passivitet. Våra analyser
ifrågasätter också den allmänna förståelsen av politisk aktivitet och
passivitet som en dikotomi.
I stället betraktar vi det politiska deltagandet som till vissa delar öppet
och manifesterat, men i andra avseenden snarare något latent och
potentiellt. Genom robusta statistiska metoder från den moderna samhällsforskningen visar vi att den svartvita bilden osynliggör en stor
grupp unga medborgare, vilka inte syns på de gamla måttens radarskärmar.
I vår nya färgbild kliver de fram och presenterar sig som en långt mer
differentierad grupp som på olika sätt förbereder och tränar sig för att
vara beredda, för det fall deras offentligt aktiva medverkan skulle bli
nödvändig. Men tills vidare har de förtroende för att andra sköter
politiken.
De tycks leva som de ifrågasättande medborgare som demokratiforskningen och skolans läroplan talar om. De är beredda att delta. Inte
nu men förmodligen senare, efter vad de delger oss (huruvida dessa
löften också uppfylls handlar några av våra kommande studier om).
Kanske är detta inte några goda nyheter för de politiker som i dag
samlas till demokratidag. Att så många unga till synes frivilligt väljer
att stå standby eller låta bli att engagera sig är visserligen inte ett problem i sig, om vi betraktar demokratin också som ett frihetsprojekt.

Den kritiska frågan är i stället vad responsen blir: Vad har egentligen
politikerna och partierna att erbjuda, utöver medlemskapet? Att vitalisera demokratin får inte enbart bli en fråga om att till varje pris aktivera medborgarna innanför en oföränderlig och oemottaglig struktur.
Om politikerna verkligen vill ha unga till något annat än stödtrupper
för en politik som de inte får vara med om att utforma, måste partierna
och deras ungdomsförbund reflektera över hur de konventionella kanalerna och organisationsformerna kan förändras.
Det är alltså inte de unga som ska skuldbeläggas. Det är rent missvisande att peka ut dem som passiva på det sätt som forskningen ofta
gjort. Hos dem finns redan ett latent politiskt engagemang som partierna och ungdomsförbunden uppenbarligen inte förmår att omvandla
till aktivitet.
Erik Amnå, professor i statskunskap Örebro universitet
Joakim Ekman, professor i statsvetenskap Södertörns högskola “

Människornas roller och möjligheter att
klara dem.
Från 36-39zs.pdf
Människorna har fyra viktiga roller :
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.
Vilka möjligheter finns att klara dem? Och hur kan man förbättra
möjligheterna ?
Grundskolan ska ge grundkunskaper för att klara rollerna. Gymnasier,
unviversitet och högskolor ska sedan ge det extra som behövs för
rollen B2 om förvärvsarbete som samhället behöver.
Rollen B1 att hitta plats i plats i förvärvslivssystemen och sköta arbetet
med hänsyn till individens egoistiska intressen behandlas inte särdeles
väl i några skolor, men förutsättningarna för den rollen borde ges i

grundskolan och beaktas på ett bättre sätt i i både grundskolan och
skolorna däröver.
Det här med rollerna B2 och B1 är högaktuellt i den rådande situation
med arbetslöshet, outbildad arbetskraft och brister i arbetsförmedlingen med svårigheter att para ihop arbetsgivare med dem som vill bli
anställda någonstans.
Förvärsarbetet ska ge pengar till rollen A1, att leva ett drägligt liv.
Man måste veta vad som är ett drägligt liv. Man måste veta vad det
kostar och hur man ska få till det.
Rollen A2 att påverka styrningarna av det hela är något för både
allmänheten och det politiska systemet som ska ge förutsättningar för
att allt fungerar. Allmänheten måste ha kunskaper så att det väljs bra
politiker som kan styra på lämpligt sätt.
De fyra rollerna påverkar varandra på många sätt. Politikerna måste ha
klart för sig hur det sker.
I det följande beandlas de grundläggande behoven för ett drägligt liv
och hur man ger grundkunskaper för alla rollerna och stärker dem.
Ämnet Religionskunskap i grundskolan och på gymnasiet bör kompletteras med kunskper i filosofi och psykologi mm och bli ett ämne
Religion och levnadskunskap. Ämnet Hemkunskap bör förbättras.
Den socialdemokratiska skuggregeringen har här möjlighet att läsa
grundskolans alla kursplaner och se om det där finns något att ändra.
Se sidan 384 o s v i http://wimnell.com/omr36-39zs.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
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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.
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Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
Hushållsverksamheter är beroende av andra verksamheter.
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Klassifikationssystem för verksamheter.
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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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Religion och levnadskunskap. Om religionernas ställning
och behov av motvikt och komplettering med kunskaper 	

om filosofi och psykologi o d.
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Vad ett skolämne Religion och levnadskunskap bör 	

innehålla
Skolämnet Hemkunskap bör ökas på med mera.
Övningsuppgift i världsplanering.
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Låt bildningen få större utrymme i public service
Utbildningspolitiska mål
Obligatorisk gymnasieskola
Framtidens förskola
Inför Teach First
Inför yrkescollege
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 Jobben först
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 Socialdemokraterna Jobb
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 Socialdemokraterna. Unga
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 Nyhetsbrev från Socialdemokraterna 19 februari 2013:
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 Utveckla Arbetsförmedlingen till en Matchningsspecialist
473	

 Arbetsmarknaden mår bäst utan politisk klåfingrighet
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 S: De borde ägna sig åt arbetslösheten
476	

 Valbeskeden får vänta
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Klimatpolitiska regler
Regeringen: Kärnkraften kvar 2050
Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan
Kärnkraften i Socialdemokraternas remissförslag 2012 till
nytt partiprogram.

Från Skolverket 18 februari 2013:
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet 2011
Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och
uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del
gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra
delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.
1 Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår
fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället
vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift
är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska
prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att
leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.
Saklighet och allsidighet
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de
förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och
allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina
barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade
till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i
skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i
denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.
En likvärdig utbildning
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk
och kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet
den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella

målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas
lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det
finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för
de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i
skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att
forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska
därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och
sina intressen oberoende av könstillhörighet.
Rättigheter och skyldigheter
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen
har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter
elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig
i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte
minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska
bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att
aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett
personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.
Skolans uppdrag
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete

med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva,
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra
och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper –
från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför
ske i samarbete med hemmen.
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och
verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper
som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika
alternativ.
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna
ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få
möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därige-

nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap.
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla
sin förmåga till dynamiskt tänkande.
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta
kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kulturoch nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att
utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas
upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge
grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i
den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika
aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer
till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av inne-

håll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och
kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar
för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av
en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och
lärande.
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form
ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande
hör till det som eleverna ska tillägna sig.
God miljö för utveckling och lärande
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många
kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även
skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,
känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger
att göra framsteg och övervinna svårigheter.
Varje skolas utveckling
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de natio-

nella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den
dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella
ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta
kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete
måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i
nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.
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2 Övergripande mål och riktlinjer........
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2.8 Rektorns ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i
skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som
helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att
skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella
målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat
och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
*	

	

skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande
gynnas,
*	

	

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till
handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att
själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek,
datorer och andra hjälpmedel,
*	

	

undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att
eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,
*	

	

kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår
problem och svårigheter för eleven i skolan,
*	

	

resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den
värdering av elevernas utveckling som lärare gör,
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undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att
eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden
som en helhet,
i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande
kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet,
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak,
alkohol och andra droger,
samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling
och lärande,
samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa
förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,
formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas
och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att
arbeta och om olika valalternativ,
samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas
så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning,
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så
att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan
erbjuder och inför fortsatt utbildning,
personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,
skolans internationella kontakter utvecklas, och
skolpersonalen får kännedom om de internationella
överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i
utbildningen. Grundskole- utbildning

3 Kursplaner
Klicka på respektive ämne för att se kursplan, kunskapskrav och
tillhörande resurser: kursplanen i A3-format, kommentarmaterial,
diskussionsunderlag och ämnesfilm.
Här ordnade enligt klassifikationssystemet för verksamheter :
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Samhällskunskap
2	

	

Religionskunskap
51	

	

Matematik
53	

	

Fysik
54	

	

Kemi
57	

	

Biologi
62	

	

Teknik
64 	

 	

Hem- och konsumentkunskap
74	

	

Slöjd
75-77	

 	

Bild
78	

	

Musik
796/799	

Idrott och hälsa
802	

 	

Engelska
803	
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Det är regeringen som har makten över kursplanerna, och regeringspartierna tycker då att de är bra. Socialdemokraterna har
anledning granska kursplanerna, men gör det tydligen inte. Alla
kursplaner har säkerligen brister, men isynnerhet Samhällskunskapen och Hem- och konsumentkunskapen. Med den låga behörigheten och de ofullständiga och vaga kursplanerna i dessa
ämnen kan eleverna inte få de kunskaper de behöver. Utbildningen i levnadskunskap på filosofisk-psykolo-gisk nivå är nära
obefintlig. Religionsämnet bör utvidgas till ett ämne Religion och
levnadskunskap.
Vad som lärs ut i skolorna kan vanliga väljare inte få något begrepp om. Lärarna får själva välja vad de vill lära ut. De väljer
sina läroböcker, men behöver inte använda läroböcker. De väljer
hos bokförlagen som bestämmer vilka böcker de vill göra, Skolverket lägger sig inte i det.

Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
36-39zs.pdf
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och
utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför
både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt
handlande i en komplex värld.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna
utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och
politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet,
hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar
information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt
granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare
ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och

arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper
om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte
om samhällsfrågor.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och
samverkar,
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller,
* uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
* söka information om samhället från medier, internet och andra källor
och värdera deras relevans och trovärdighet,
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden,
principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Hushållsverksamheter. Hemkunskap. 36-39zs.pdf
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
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 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

Detta är verksamheter som världens 7 miljoner människor alla har mer
eller mindre. Verksamheterna är inte likadana världen över. I många
fall är hushållen fattiga och lever på mindre än ett par tre dollar om
dagen = cirka 20 kr per dag, hur det nu går till.
I Sverige är rimliga lägsta hushållskostnader i förvärsarbetande åldrar
år 2013 för vuxen ensam 145 000 kr om året = cirka 400 kr per dag,
för makar 220 000 kr = cirka 600 kr per dag. Pensionärer cirka 375 kr
per dag och pensionärsmakar cirka 560 kr per dag.
Hushållverksamheterna är grundläggande problem både i Sverige
och världen. De är grunden för välfärden.

644 El-, gas-, värme-, vatten- och hygienförsörjning. Vatten och
avlopp saknas ofta, ger sjukdomar och elände. Energibrist. Hur göra
den energi som behövs?
645 Tillbehör till boendet, inventarier, kommunikations- och
transportmedel. Till fattigdom och dåliga bostäder hör dåliga tillbehör.
646 Personlig hygien. Kläder. Personliga hjälpmedel, t ex kryckor i
den mån de inte finns med bland inventarierna. Hit kan man räkna
sådant som bygger upp kompetensen och livskvaliteten, skolutbildning, information, läsmöjligheter. Säkerligen stora brister i världen.
647 Hushållsekonomi. Tillgång till pengar att betala hushållsverksamheterna med. Arbetslöshet. Skatter, försäkringar, generella bidrag mm.
Lån och skulder.
648 Städning rengöring tvätt o d. Finns inte vatten och avlopp lätt
tillgängligt blir det mycket problem. Ta bort farliga kemikalier,
baciller.
649 Vård av barn, äldre och sjuka. Gemensamma organ som stöd
saknas ofta

I världen:

Hushållen är beroende av andra verksamheter än de egna hushållsverksamheterna: vägar, transportsystem, skolor, sjukhus m m

641 Maten. Är i världen som helhet ett problem. Det förekommer
svält och näringsbrist. Skördarna slår fel. Mat slängs. Fördelningsproblem. Befolkningen ökar, räcker maten?

På nästa sida har gjorts en kort sammanställning av sådana andra
verksamheter, så att alla verksamheter finns med. Den är gjord
efter svenska förhållanden, men gäller i princip överallt i världen.

643 Bostäder. Bostadsbrist i Sverige. I världen dåliga bostäder och för
få. Hälften av världens befolkning bor i städer, ofta tätt i höga hus utan
kontakt med natur och därmed med tvivelaktig livskvalitet. Många
sover på gatan.

Ur den kan man utläsa vilka de viktigaste politiska problemen är.
För företag och företagare kan göras liknande sammanställning,
men verksamheterna blir då ordnade på annat sätt.

Hushållsverksamhet	
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Religion och levnadskunskap.

Från 36-39zs.pdf

men väl i religion. Det är inte bra. Det gamla filosofiämnet är nu
uppdelat på filosofi och psykologi.

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.

De första gymnasierna kom till i början på 1600-talet och hade då
uppgiften att förbereda för prästutbildning och utbildning av tjänstemän i staten. Religion hade en stark ställning. Den allmänna folkskolan kom till 1842 och sköttes till en början i stor utsträckning av präster och andra kyrkans män. Barn skulle bli religiösa med kristlig tro.
Gymnasierna utvecklades vartefter med nya ämnen, reallinjer tillkom,
och flickor fick börja gå på gymnasierna på 1920-talet. Biskoparna var
högsta chefer för läroverken. Med tiden togs biskoparnas ledarskap
bort.

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.

Folkskolan växte vartefter och de nuvarande grundskolorna och gymnasierna kom till i slutet på 1900-talet. Statskyrkan har avskaffats och
och kristendomskunskapen har ändrats till religionskunskap. Man får
nu inte undervisa i religion så att barnen blir religiösa utan bara om
religion.

Gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, Historia, Idrott och hälsa,
Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap,
Svenska/svenska som andraspråk.
Förr fanns högre allmänna läroverk. Cirka 5 % av årgångarna barn
gick där och resten i folkskolan. På gymnasiet kunde finnas en lektor
som var präst och hade hand om religionsundervisningen (kristendom
var ämnet då). Han skötte också undervisningen i filosofi, som bestod
av tre ämnen: filosofi, logik och psykologi.
Filsofiämnet var inte obligatoriskt, i en klass på reallinjen med 25 elever kunde det vara bara två som läste filosofi. Filosofiämnet är fortfarande inte obligatoriskt på gymnasiet och hela efterkrigstiden har en
stor del av dem som gått där och efteråt på högskolor och universitet
inte fått någon utbildning i filosofi och psykologi. Många av dem har
blivit chefer och män i staten - utan utbilding i filosofi och psykologi,

Man bör komma ihåg att religioner med gudars styrningar tillkom
under forntiden och att deras betydelse har minskat och nu mer och
mer ersätts av demokrati där människorna är ansvariga för styrning
och utveckling. Religionerna är visserligen ännu av stor betydelse,
men de är i dagens situation ändå av marginell betydelse.
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.
Man kan inte bara ändra till “Livsåskådning”, “Filosofi” eller “Psykologi”, det blir för snävt och missvisande.

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

(Barnen lär också föräldrarna)

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.

Övningsuppgift i världsplanering
Beroendena i världen är nu sådana att Svenska politiker inte bör bortse
från förhållandena utanför landet. Sverige behöver en världsplanering
som bakgrund till planeringen för Sverige. Sådana planeringar kan göras på många sätt. Ett sätt är att utgå från hushållsverksamheterna som
ligger närmast individerna och som har behandlats i det föregående:
Verksamhetsområde 64:
* Maten, bostäderna, energin, vatten och avlopp, avfallshantering,
inventarier och tilbehör till hushållsverksamheterna.
* Personlig hygien, kläder och hjälpmedel för att fungera och utvecklas som människor, bl a tillgång till information och möjligheter att
påverka, tillgång till mänskliga rättigheter.
* Tillgång till pengar och förvärvsarbete som räcker till utgifter.
* Städning rengöring, tvätt o d som bl a minskar farliga kemikalier
och baciller som ger sjukdomar.
* Vård och skötsel i hemmet av barn, äldre och sjuka.
Man kan också i en världplanering utgå från verksamheterna i klassifikationssystemet för verksamheter med 129 verksamhetsområden:
Områden 1-5 förutsättningar, område 6 teknologiska/ekonomiska
verksamheter, områden 7-9 kulturella verksamheter, då får man lätt
med allt.
Eller göra en kombination. Ett sätt är att dela upp efter kropp och
psyke och fysiska och sociala miljöer.
Vad kan och bör vi göra för världen och vad gör den för oss ?
När det gäller de geografiska områdena kan man följa den indelning
som finns i områdena 93-99.
Planeringen bör följa mönstret hur var det, hur är det, hur kan det bli
och hur bör det bli.

Från Skolverkets hemsida 11 maj 2013:

“På vilket sätt kan läromedel styra
undervisningen?”
“Det varierar i vilken utsträckning läromedel styr undervisningen.
I vissa ämnen är läromedlet, oftast en lärobok, ryggraden som
löper genom hela undervisningen, medan man i andra ämnen
använder läromedlen som referenser att hämta fakta ur.
Forskningen visar att få lärare väljer att arbeta helt utan läroböcker.
Detta visar studier från såväl Sverige som Norge. En stor andel av
lärarna planerar undervisningen efter läroboken.
Generellt har läromedel visat sig vara mer styrande i naturorienterade
ämnen och matematik och mindre i samhällsorienterade ämnen.
Studier har visat att läraren har stor betydelse för till vilken grad läroboken är styrande i undervisningen.
Läroboksstyrd undervisning i historia och matematik
Historia är ett ämne där läroboken under 1900-talet har haft en dominerande ställning, där läraren i mycket hög utsträckning använt läroboken för planeringen av sin undervisning. Dagens lärare använder
dock i större utsträckning än tidigare sina egna och elevernas frågor,
idéer och intressen som utgångspunkt för undervisningen. Lärobokens
dominerande ställning kan därmed sägas ha minskat något.
I matematikundervisningen har läroboken visat sig styra i hög utsträckning. Även när lärare har genomgångar vid tavlan så utgår man
ofta från innehållet i läroboken. Undervisningens innehåll blir överlag
väldigt likt innehållet i boken.
Oönskade effekter av en läroboksstyrd undervisning i matematik kan
vara svårigheter att ha genomgångar med vettigt innehåll. Då eleverna

räknar på i sin egen takt kan vissa redan ha räknat förbi uppgiften som
en lärare går igenom medan andra inte kommit fram till den.
Färdiga uppgifter kan både ge stöd och problem
Många matematikböcker innehåller också någon form av uppdelning
där elever kan lösa uppgifter utifrån olika svårighetsgrad. De som
enbart löser de enklare uppgifterna kan vid kursens slut få godkänt,
men ändå ligga på en för låg kunskapsnivå för att klara matematiken i
nästa årskurs. De kan ha blivit fast i spåret av att räkna mer av samma
sort istället för att utmanas.
Fördelen med att följa en bok är till exempel att det ger elever möjlighet att på ett strukturerat sätt träna sina färdigheter. Det skulle också ta
mycket tid i anspråk om läraren skulle göra egna uppgifter hela tiden.
Många forskare är överens om att det finns väldigt mycket bra
läroböcker. Det viktigaste för att nå bra resultat är hur man hanterar
dem.
Viktigt att skilja kursplan från läromedel
För att undvika att läroboken styr på ett negativt sätt är det upp till
läraren att göra ett medvetet didaktiskt val och att kunna skilja
kursplan från läromedel. Att en lärobok utger sig för att vara anpassad
för en viss kursplan betyder inte automatiskt att den täcker allt.
Tillfrågade experter: Monica Johansson, lektor i pedagogik, Luleå
tekniska universitet, Niklas Ammert, lektor i historia med inriktning
mot ämnesdidaktik/utbildningsvetenskap, Linnéuniversitetet, Anna
Johnsson Harrie, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot
samhällsämnenas didaktik, Linköpings universitet.
Text: Anders Calderon
Senast granskad: 2012-09-14
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen “

Från Skolverkets hemsida 11 maj 2013:

“Tema SO”
“ Forskning har visat att en bra SO-undervisning ställer krav på
lärarens förmåga att anpassa metoder till ämnesområde, situationer och elevgrupper samtidigt som uppdaterade ämneskunskaper
är avgörande i en värld i förändring. Kärnan i SO-ämnena, det
som eleverna ska ha med sig som samhällsmedborgare, förändras
i takt med att omvärlden och samhällets värderingar ändras. Det
har skett en stark utveckling av den didaktiska forskningen inom
historia, samhällskunskap, religion och geografi de senaste åren,
men många frågor kvarstår om SO-undervisningens effekter i
praktiken.
Tema SO i undervisningen är producerat av frilansjournalisten Helene
Gustafsson i samarbete med Anna Sandström,redaktör på forskning.se.
Vetenskaplig faktagranskning: Anders Broman, lektor i statsvetenskap
och forskare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik vid Karlstad universitet.
Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan
och forskning.se. Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar:Utvecklingsavdelningen “
Tema SO
Vad är SO-ämnenas didaktik?
Vilken är SO-ämnenas kärna?
Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
Vilka undervisningsmetoder lämpar sig bäst för de olika SO-ämnena?
Vilka metoder främjar elevens måluppfyllelse?
Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
Hur uppnås likvärdig bedömning inom SO?
Hur har SO-ämnena utvecklats över tid?
Är forskarna överens?

“Hur viktiga är SO-ämnena ur ett
samhälleligt perspektiv?”
“ Skolan har ett uppdrag att förmedla och förankra de mänskliga
rättigheterna och det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar hos eleverna.
Det är emellertid hela skolan mer än enskilda ämnen som har ansvaret
för detta, vilket den nya skollagen och de nya läroplanerna tydligt gett
uttryck för. Dock finns det kvar vissa skrivningar i skolans styrmedel
som betonar enskilda ämnens ansvar för delar i detta.
Baskunskaper viktiga för samtal och val
Det är viktigt att det finns vissa baskunskaper hos medborgarna som
kan utgöra referenspunkter för samtal om samhällets förändring, för
politiska samtal och för deltagande i samhällslivet. Sett ur individens
perspektiv är samhällsämnena viktiga för att kunna "hitta" i det komplexa samhälle och den globaliserade värld vi lever i - individen ska
kunna välja sin väg i samhället.
Alla skolämnen befinner sig förstås i en samhällskontext vilken kan
förändras över tid. Men det finns mycket som talar för att SO- ämnena
har en tydligare koppling till de förmågor och egenskaper som eftersträvas vid en viss tidpunkt än andra ämnen.
Kursplanen för gymnasiet ger samhällskunskapsundervisningen ett
ansvar för att individerna ska kunna och vilja vara aktiva i samhällslivet bland annat genom att kunna bemöta det stora informationsflödet
med ett kritiskt förhållningssätt.
Ideala egenskaper för senmoderna medborgaren
Dansk forskning har visat att dessa egenskaper av självständighet,
kritiskt tänkande och demokratiska värderingar ligger nära idealet hos

den senmoderna medborgaren och att det finns klara paralleller till
kunskapskraven och färdigheterna som beskrivs för det danska samhällskunskapsämnet.

“Hur ser SO-undervisningen ut i
praktiken?”

Forskning vid Karlstad universitet har visat att specifik ämnesundervisning, i det här fallet samhällskunskap, inte kan förväntas ha någon
generell effekt på elevernas politiska/ demokratiska förhållningssätt.

“SO-undervisningen i praktiken ser olika ut på olika platser i
landet och varierar mycket både i relation till barnens ålder,
region, skola, lärare och specifika konstellationer av elever med
mera. Lärarens didaktiska kunskaper och en medvetenhet om
lärarens didaktiska val spelar en viktig roll - syftet med lektionen,
innehåll, metod - men också hur läraren planerar, organiserar,
genomför och utvärderar sin undervisning.

Hur vi skapar våra politiska uppfattningar är mer komplext än så.
Det ska emellertid inte förminska den minst nioåriga skolans betydelse
som helhet och som förmedlare av de kunskaper och färdigheter som
individen använder för att förstå samhället och för att fatta egna
välgrundade beslut kring åsikter och agerande.
Tillfrågade experter: Bengt Schüllerqvist, professor, och Anders
Broman universitetslektor i statsvetenskap, båda forskar vid Centrum
för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstad universitet
Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen “

Tematiskt för yngre - mer ämnesstyrt för äldre
Studier har visat att i yngre årskurser arbetar läraren i hög grad tematiskt- frågan styr och alla SO-ämnen finns med i svaret. På mellanstadiet tenderar undervisningen att vara fragmentarisk och uppdelad i
delar, vilket medför att eleverna kan få svårt att se helheten. SOundervisningen kan vara mycket lärar- och läromedelsstyrd men också
konstruerad utifrån stort inflytande från elever, deras frågeställningar
och intressen.
Ju högre upp i ålder desto mer har de enskilda ämnenas innehåll det
största utrymmet och desto mer handlar det för läraren om att arbeta
med fenomen, att kritiskt granska, analysera och anlägga fler perspektiv. Denna studie är emellertid grundad på relativt få iakttagelser.
Någon bredare undersökning på hur undervisningen ser ut i praktiken
har inte gjorts på senare tid, tidigare studier visar på en variation av
tänkande bland lärare. Lärare gör val utifrån något olika uppfattningar
om ämnenas kärna och omvandlar efter bästa förmåga ämnenas värden
för att passa eleverna.
Historia och geografi har mer framträdande roll
En pågående studie vid Karlstads universitet har gett forskarna en

preliminär inblick i hur undervisningen på mellanstadiet ser ut. Ned
slag har gjorts på olika platser i landet och ett mönster som framträder
är att undervisningen byggs upp genom att relatera sådant som är känt
till sådant som är okänt för att lära sig om vad som är lika och olika i
olika tider och på olika platser.
Det undervisas om frågor om hur det var att leva som barn i Sverige
under medeltiden, vad det innebär att växa upp i ett annat land, att ha
olika religioner eller att leva i en demokrati respektive diktatur. Det
undervisas också om olika samband, exempelvis förstå varför levnadsvillkor för barn skiljer sig åt på olika platser i världen.
En intressant bild som forskarna blivit medvetna om är att geografi och
historia tycks ha en mer framträdande plats i undervisningen än religionskunskap och samhällskunskap. Med rum och tid har geografi och
historia möjligen något att hänga upp undervisningen på som inte
religionskunskap och samhällskunskap har på samma sätt. Runt
rummet och tiden har det etablerats ett innehåll och en form som fått
en starkare plats och också mer tid.
"Mer abstrakt" skjuts på framtiden
Dessutom tycks det ha uppstått en tradition hur dessa två dimensioner
ska användas på låg- och mellanstadiet. I geografi går man från det
nära till det som är längre bort - från bygden och landskapet, landet till
världsdelen och världen, i historia från då till nu, från sten, brons och
järnålder, vikingatid, medeltid och Gustav Vasa och framåt.
Det finns ett etablerat mönster att undervisa utifrån vad som är konkret
och som tar tid om man ska hinna med något efter Gustav Vasa och
världen bortom Europa. Tendensen är att skjuta samhällskunskap och
religionskunskap som ses som mer abstrakta ämnen på framtiden.
I de tidigare årskurserna är samhällskunskap ofta ett ämne som fyller
ut övriga ämnen, även om det har "egna" kunskapsområden såsom
"demokrati och diktatur", "lag och rätt" samt "valet". Dessa områden
behandlas mer som regelrätt "skolämnesundervisning" än andra

områden som har en annan karaktär så som klassråd, elevråd och
värdegrundsövningar. Nyheter är ganska vanligt förekommande och
speciellt i grundskolan sker nutidsorienteringen bland annat med hjälp
av kryss och tips.
Ny teknik - verktyg i undervisningen men inte för alla
Skolan bör arbeta med enkla och roliga metoder för att intressera
elever för tekniken. För geografiämnet gäller exempelvis att det idag
sker en snabb utveckling av geografiska informationssystem (GIS)
som idag finns tillgängligt gratis via internet.
Ett spännande verktyg som många lärare och även intresserade förskollärare arbetar med idag är GPS och Geocatching. Kartan, grunden
i GPS, är geografens viktigaste verktyg och bör användas ofta i undervisningen. Överlag saknas den laborativa delen av geografiämnet där
även fältstudier och exkursioner ingår och lärarna behöver konkretisera SO-ämnenas innehåll mer; "göra" verksamheter, låta eleverna arbeta
med att undersöka, observera, diskutera, kritiskt granska, presentera
och värdera.
Tillfrågade experter: Agneta Bronäs universitetslektor, Centrum för
de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet, Kerstin
von Brömssen lektor i religionsvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning, Göteborgs universitet. Thomas Nygren doktor i historia med
didaktisk inriktning och forskare HUMlab Umeå universitet, Lena
Molin lektor i didaktik och ansvarig för geografiämnet i de nya kursplanerna för grundskolan och gymnasiet, Uppsala universitet, Martin
Stolare docent i historia, Johan Samuelsson, universitetslektor i
historia, Martin Stolare docent i historia, Martin Kristiansson universitetslektor och Christina Osbeck docent i religionsvetenskap, samtliga
forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik,
Karlstad universitet, samtliga forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstad universitet.
Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26 av Utvecklingsavdelningen”

“Hur viktigt är det att lärarna har
ämnesdidaktiska kunskaper?”
“De ämnesdidaktiska kunskaperna är viktiga men kompliceras av
att det är kunskaper som bygger på andra delar av en lärares kunskapsbas. Studier indikerar att ett strategiskt val i sammanhanget
skulle kunna vara att fokusera på relationen mellan ämnesteori
och ämnesdidaktisk kunskap.
Forskning har visat att lärarnas ämnesdidaktiska kompetens har stor
betydelse för elevens resultat. Lärarnas kompetens kopplas ihop med
hur skolundervisningen är organiserad och hur den ser ut rent praktiskt. Idag får eleven ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande vilket
påverkar motivationen negativt och det i sin tur leder till försämrat
resultat.
Både goda ämneskunskaper och didaktisk kompetens behövs
Forskningen visar alltså på hur viktigt det är med en aktiv lärare som
kan uppmuntra och engagera sina elever. Internationell forskning
pekar också på att det inte räcker med goda ämneskunskaper och inte
heller med goda allmänna pedagogiska kunskaper, utan att det är just
förmågan att koppla samman innehåll och arbetssätt på ett varierat sätt
som är framgångsrikt. Just denna bredd i förmågan att förstå undervisning och lärande och att själv kunna variera undervisningen är vad vi
kallar ämnesdidaktiskt kunskap, "pedagogical content knowledge",
PCK, i den amerikanska terminologin.
PCK innebär kunskap som framförallt formas av ämnesteoretiska och
allmänpedagogiska kunskaper, men också kunskaper om den lokala
och samhälleliga kontexten.
Här ser forskarna en slagsida mot allmänpedagogiska kunskaper
kombinerat med lokala kontextkunskaper.

Lektionsinnehållet blir ofta statiskt
Ämnesteoretiska kunskaper utgör en svagare länk till de ämnesdidaktiska kunskaperna. En risk med detta är att den lokala kontexten - det
som lärare brukar undervisa om - blir detsamma även om det kan
undervisas på olika sätt.
Innehållet blir alltså detsamma, men formen varieras och tendenser till
detta ses bland annat i samhällskunskap. Trots att ämnet beskrivs som
ett komplext och föränderligt ämne som är svårt att hålla samman och
vars gränser inte alltid är tydliga visar forskning att lärare anger samma områden som hörande till ämnet: demokrati och diktatur, lag och
rätt, valet, tillsammans med behandling av aktuella händelser bland
annat som ett återkommande nyhetstips eller tipstolva på fredagar.
När det gäller idéen om att förstärka ämneskunskapens relation till för
den ämnesdidaktiska kunskapen i fallet med samhällskunskap är det en
iakttagelse som gjorts på mellanstadiet. Det är möjligt att det kanske
ser tvärtom ut på gymnasiet. Där kanske relationen mellan ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper är så stark att den förtar betydelsen av allmänna pedagogiska kunskaper så att den relationen
istället skulle behöva förstärkas.
Tillfrågad expert: Martin Kristiansson universitetslektor, Bengt
Schüllerqvist, professor i historia och Martin Stolare docent i historia,
samtliga forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik, Karlstad universitet.
Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen”
(Didaktik: undervisningslära eller - konst, enligt Svenska Akademins
ordlista)

Svenska Läromedel
Svenska Läromedel - Svenska Läromedel - Läromedelsförlagens
branschorganisation
Läromedelsförlagens branschorganisation
Med läromedel som utvecklats av författare och förlag når eleverna
högre resultat i skolan. På högskolan ger läromedel och kurslitteratur
kunskap och en grund för forskning och yrke. Läromedelsförlagens
uppgift är att ge en kunskapsstomme till hela undervisningsväsendet,
från förskola till högskola, SFI, folkbildning och övrig utbildning.
Svenska Läromedel främjar förlagens läromedelsutveckling och verkar för att lärare, elever och studenter ska få möjlighet att använda
läromedlen. Både förlagen och branschföreningen verkar härigenom
till att genomföra utbildningspolitiken.
Det finns tryckta och digitala läromedel för alla ämnen, varierande
lärsituationer och olika elevers behov. Men professionella lärare måste
få möjlighet att med sina elever använda läromedel och lärarhandledningar som är aktuella och pedagogiskt bäst. Studenter på högskolan
måste få möjligheter att skaffa den kurslitteratur de behöver. Motsvarande gäller annan även utbildning.
Genom dialog med skolmyndigheter och andra skolaktörer verkar
Svenska Läromedel för att medlemsförlagen ska få goda förutsättningar att utveckla och tillhandahålla läromedel. Med affärsstöd
främjar vi förlagens affärsverksamhet. I vår opinionsbildning förklarar
vi hur viktiga läromedlen är för att elever ska nå sina mål i skolan och
studenter sina på högskolan. Svenska Läromedel är också en mötesplats för läromedelsbranschen.
På hemsidan hittar du våra ståndpunkter och information om läromedel och läromedelsmarknaden. Kontakta oss om du vill veta mer,
framföra synpunkter eller diskutera läromedel.
Rickard Vinde, VD

Länk till SOU 2013:30

“Det tar tid– om effekter av skolpolitiska
reformer” Delbetänkande av Utredningen om förbättrade
resultat i grundskolan Stockholm 2013.

“Beslutade och genomförda åtgärder
Utredningen har indelat de olika åtgärderna i sju huvudgrupper
som redovisas utförligare i kapitlen 3–9. Där redovisas även resultat
från forskning och andra källor område för område. De genomförda
åtgärderna har avsett att
*skapa tydligare styrdokument, genom införandet av nya läroplaner
med kursplaner som kompletteras med kunskapskrav samt genom
införandet av först mål och sedan kunskapskrav för godtagbara kunskaper för årskurs 3,
*stärka uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling och skolans
måluppfyllelse, genom nationella prov i fler ämnen och fler årskurser,
ny betygsskala, betyg från årskurs 6 och skriftliga omdömen från årskurs 1,
*stärka lärares kompetens, genom inrättandet av en ny lärarutbildning,
införandet av lärarlegitimation och skärpning av behörighetsreglerna
samt genom fortbildningsinsatser för lärare (Lärarlyftet I och Lärarlyftet II),
*stärka det pedagogiska ledarskapet genom en ny rektorsutbildning
och genom fortbildningsinsatser för redan verksamma rektorer
(Rektorslyftet),
*genom stöd till särskilda satsningar stärka basfärdigheterna läsa,
skriva, räkna samt utveckla undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik,
*öka tillsynen och förstärkta sanktionerna samt genom att inrätta
Statens skolinspektion, samt
* genomföra vissa övriga åtgärder i den nya skollag (2010:800)
som tillämpas från 1 juli 2011, t.ex. stärka rätten till särskilt stöd,
förtydliga befogenheterna för lärare och rektorer att skapa studiero
och skapa mer lika villkor för kommunala och fristående skolor.”

DN 24 april 2013:

“Bibliotekspolitik”
“Det var inget större fel på det förslag till ny bibliotekslag som presenterades i går. Men där finns heller inte mycket för att möta de växande
problemen: barns minskade läsförståelse, allt större skillnader i läsvanor mellan olika socioekonomiska grupper och studentkullar med
bristande läs- och skrivfärdigheter.
Några viktiga saker slås fast: Biblioteken ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling
och fri åsiktsbildning”. De ska präglas av allsidighet och kvalitet och
vara anpassade efter användarnas behov. Detta är framför allt en beskrivning av det biblioteken redan är och gör. Och att biblioteken ska
ha särskilt fokus på att tillgängliggöra litteratur och informationstjänster för barn, funktionshindrade och nationella minoriteter har
länge varit självklarheter.
Men i de nya skrivningarna finns ett välbehövligt skydd mot utgallring
av exempelvis litteratur som innehåller omoderna och inopportuna
religiösa och politiska åsikter. Det är också bra att lagen klargör att det
ska vara gratis att låna e-böcker – vilket inte ska tolkas som att tillgången därmed måste vara helt obegränsad.
Bibliotekslagen är ett slags skelett. Där finns ryggraden, det principtunga uppdraget. Paragraferna anger vilka församlingar, myndigheter
och institutioner som ska ansvara för vilka verksamheter och hur de
sitter ihop med varandra. Men det saknas kött och blod i bibliotekspolitiken.
En tredjedel av de allmänna biblioteken, främst folkbibliotek, har lagts
ner de senaste 20 åren. 50 procent av skolbarnen har inte tillgång till
ett bemannat skolbibliotek, enligt uppgift från Svensk Biblioteksförening. Utlånings- och besöksstatistiken pekar ständigt neråt. Denna
utveckling är parallell med att allt fler barn får allt sämre läsförståelse.
Det är svårt att bevisa att det förra förklarar det senare. Flera faktorer

sammanfaller och gör att barn läser mindre i dag än för några decennier sedan. Men det finns tydliga samband mellan tillgången till böcker
och barns läsvanor.
De som kommer från hem där det inte finns särskilt mycket böcker
och där de vuxna sällan läser, drabbas mycket hårdare av skrala och
obemannade skolbibliotek. De drabbas också när filialer läggs ner.
Även om utbud och kvalitet på kommunernas centralbibliotek förbättras minskar tillgängligheten dramatiskt för barn- och skolungdomar som bor långt ifrån dessa. Detsamma gäller även äldre och
funktionshindrade.
Hur ska denna utveckling bemötas? Regeln att varje kommun ska ha
ett bibliotek, som anges i lagen, sätter ju bara en miniminivå.
Kungliga Bibliotekets statistik visar att kommuner som har högre personaltäthet än genomsnittet också har högre antal besök och större
utlåning. Lagen ska inte föreskriva exakt koncentration och kombination av bibliotekarier och andra personalgrupper. Men det är märkligt
att bemanningsfrågan knappt nämns. Kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroths förklaring imponerar inte heller. Kanske, resonerade hon i
tisdagens ”P1-morgon”, finns bibliotekarierna inte omnämnda eftersom de uppfattas som så självklara för verksamheten. Kanske, kan
man tycka, borde kulturministern ha ett större intresse av att lagen
poängterar att det är personalen som dagligen realiserar lagens vackra
ord om demokrati, kunskapsinhämtning, fri åsiktsbildning och tillgängliggörande av litteratur.
Bland andra Kulturrådet har efterlyst en nationell biblioteksplan
som sammanställer och utvecklar den kunskap som finns och ger
rekommendationer. Det skulle även behövas forum för informationsutbyte, arenor där de goda exemplen kan lyftas fram: bibliotek som har
lyckats vända besöks- och utlåningskurvorna, som arbetar framgångsrikt med att väcka läslusten hos barn.
Kungliga Biblioteket har i uppdrag att främja samordning. Men uppgiften är för vagt och passivt formulerad. Det krävs mer specifika
uppdrag, följt av resurser, om regeringens bibliotekspolitik ska få liv
och effektivare kunna användas i arbetet för en mer bildad och bättre
utbildad befolkning.
DN 24/4 2013 “

Från regeringens hemsida 24 april 2013:

Ny bibliotekslag

2012/13:147. Utgiven: 23 april 201. Typ: Proposition
Avsändare: Kulturdepartementet.
Ladda ner Ny bibliotekslag, prop. 2012/13:147 (pdf 1,1 MB)
Sammanfattning
I propositionen lämnas förslag till en ny bibliotekslag. Förslaget syftar
till att anpassa lagen till de omvärldsförändringar som har skett sedan
den nuvarande bibliotekslagens (1996:1596) tillkomst och till att tillgodose behovet av uppföljning.
I förslaget klargörs vad som avses med det allmänna biblioteksväsendet och vad som ska vara det allmänna biblioteksväsendets syfte och
ändamål. Förutom bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och deras roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning lyfts även deras betydelse för att främja litteraturens ställning
fram.
Bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper förtydligas och utvidgas. De prioriterade grupperna är
personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än
svenska och nationella minoriteter. Folkbiblioteken får också i uppdrag
att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja
deras språkutveckling och stimulera till läsning.
Vid folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat
sätt få tillgång till litteratur oavsett publiceringsform, det vill säga oavsett om den tillhandahålls i fysisk form eller digitalt som till exempel
e-böcker. Det föreslås också att folkbiblioteken ska främja kunskapen
om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning,
lärande och delaktighet i kulturlivet. Förslaget innebär vidare att ett
grundläggande kvalitetskrav införs när det gäller folkbibliotekens

utbud av medier och tjänster.
Ansvarsfördelningen mellan olika biblioteks huvudmän tydliggörs.
Folkbiblioteken ska även fortsättningsvis vara ett kommunalt ansvar.
Det föreslås även att det i lagen anges att en myndighet ska ha nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet.
Den nya bibliotekslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
Ds 2012:13 Ny bibliotekslag
Pressmeddelande: Barn och unga prioriteras i ny bibliotekslag

DN 25 april 2013.

“Kritik mot ny bibliotekslag”
“Den nya bibliotekslagen som presenterades i tisdags ifrågasätts från
flera håll. Kritiken handlar framför allt om att det saknas skrivelser om
bibliotekspersonalen.
– Man pratar om kvalitetsbegreppet, och att inte ens nämna bibliotekariernas roll, det tycker jag är väldigt underligt, säger Socialdemokraternas kulturtalesman Gunilla Carlsson till radions ”Kulturnytt”.
Även Miljöpartiet har ifrågasatt att bibliotekspersonalen inte nämns i
lagen, och fackförbundet DIK saknas skolbibliotekarierna. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) säger till Kulturnytt att man
”inte kan tänka sig” ett bibliotek utan utbildad personal och att det är
därför det inte skrivits in i propositionen.
Albin Grahn albin.grahn@dn.se “
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Undervisning i glesbygd. Hotade skolor hoppas på nya regler

“Byskolor kan räddas med fjärrlärare”
“Lärare som undervisar på skärm kan bli räddningen för tusentals elever som går i mindre, nedläggningshotade byskolor. I maj
ska remissinstanserna ha sagt sitt och sedan väntas regeringen
komma med ett förslag. “
“Många små skolor – framför allt i glesbygden – lever i dag under
hotet om avveckling. Var tredje skola i Sverige har färre än 100 elever.
Samtidigt har elevunderlaget på grundskolan minskat de senaste åren
och kostnaderna i de små skolorna är höga per elev. Hela 250 små
kommunala skolor har lagts ned de senaste tio åren.
Redan nu har de små skolorna svårt att anställa ämnesbehöriga lärare.
Det gäller i synnerhet i moderna språk, no-ämnen, modersmål, minoritetsspråk och mer yrkesinriktade ämnen.
Lärarbristen väntas bli ännu svårare när kravet på lärarlegitimation
träder i kraft den 1 december i år – det kan till och med innebära dödsstöten för åtskilliga små skolor i Sverige.
En lösning för dessa mindre skolor skulle kunna vara att tillåta fjärrundervisning. I dag finns inget stöd för sådan undervisning utan varje
fall måste prövas av Skolinspektionen.
Men intresset från glesbygden har funnits länge. Redan i december
2009 ansökte 14 kommuner i länen i Västerbotten, Västernorrland och
Jämtland hos regeringen. De ville bedriva fjärrundervisning på försök i
grundskolan och gymnasiet i samarbete med Umeå universitet och
regionalt utvecklingscentrum. Skälen var vikande elevunderlag och
svårigheten att rekrytera lärare.
– Vi fick varken svar eller pengar till någon försöksverksamhet. Det
kändes väldigt tråkigt. Men regeringen kanske tycker att de här frågorna är ointressanta. Samtidigt säger man att man vill att glesbygden

ska leva? säger rektorn Margit Näsström i Dorotea kommun, som
forskat kring distansundervisningen som en möjlighet för glesbygdens
skolor.
Det finns i dag några få grundskolor i Sverige som använder fjärrundervisning och 2009 prövades undervisningen i två kommuner. I
Pajala ansågs fjärrundervisningen vara förenlig med bestämmelserna
medan Arvidsjaur fick kritik vid Skolinspektionens tillsyn. Där saknade man då en behörig fjärrlärare och läraren undervisade endast med
hjälp av en videokonferensanläggning.
I Pajala bedrevs undervisningen med en behörig lärare via en videokonferensanläggning och en handledare i klassrummet som var lärarutbildad. Fjärrlärare hade också vanliga lektioner med jämna mellanrum i byskolan.
Fjärrundervisning har varit en seg fråga som utretts under flera år.
Först av Skolverket och därefter av regeringens särskilda utredare
Margareta Åberg, som i november 2012 föreslog att fjärrundervisning
skulle tillåtas i modersmål och minoritetsspråk. Fram till i maj är
utredningen ute på remiss och sedan väntas regeringen komma med
sitt förslag.
Många som DN intervjuat är kritiska till begränsningen av ämnen.
– Detta är en jätteviktig fråga. Vi räknar med att det kommer en proposition från regeringen under hösten. Om fjärrundervisning blir
tillåten så skulle vi kunna dela specialkompetens med andra kommuner, säger Ewa-May Karlsson (C), kommunalråd i Vindelns kommun i
Västerbotten.
Skolan står ofta som symbol för en bygds överlevnad och det blir ofta
stora protester från kommuninvånare när politiker försöker lägga ned
små skolor. I många fall skulle skolbarnen få orimliga resvägar. I mer
tätbebyggda områden lyfts den lilla skolan fram som alternativ till den
storskaliga.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “

“1 792 små skolor blev 1 604 under tiden 2002–2012. Det visar DN:s
kartläggning. Framför allt är det de kommunala skolorna som stängts.
Modern teknik en förutsättning
Fjärrundervisning är en interaktiv undervisningsmetod där elev och
undervisande lärare är åtskilda i rummet.
Undervisningen sker med hjälp av informations- och
kommunikationsteknik.
Läraren ska ha direktkontakt med eleven och eleven ska kunna ställa
frågor till läraren under lektionen.
Det handlar endast om distans i rummet, inte distans i tid, dialog eller
struktur. DN
250 kommunala skolor har lagts ned
DN har undersökt utvecklingen för små skolor med färre än 100
elever i årskurserna 1–9 under en tioårsperiod. Läsåret 2002/2003
fanns det totalt 1 792 små skolor i Sverige av totalt 5 109 skolor. De
små skolorna utgjorde då 35 procent.
Efter läsåret 2008/2009 minskar antalet små skolor kraftigt. Läsåret
2011/2012 var 1 604 kvar av 4 616 skolor. Det är framför allt de
kommunala små skolorna som försvunnit i snabb takt och blivit 250
färre.
Under tidsperioden ökar antalet fristående små skolor från 327 till
som mest 400 läsåret 2010/2011. Vissa nedlagda kommunala skolor
kan ha blivit föräldrakooperativ eller övertagits av privata aktörer.
Totalt sett finns nästan 200 färre små skolor i slutet av tioårsperioden.
Samtliga elever i Sverige minskar under tidsperioden med 200 000.
Fotnot: Skolverket mätte skolenheter i stället för antalet skolor läsåret
2012/2013.”

“Läxförhör pågår med läraren på en
bildskärm”
“I Vilhelmina kommun pågår redan fjärrundervisning av elever i
vissa ämnen – trots att regeringen ännu inte gett klartecken i
frågan.”
“Runt den lilla snötäckta skolgården på Saxnäs byskola i Vilhelmina
kommun tornar fjälltopparna upp sig. Omgivningen är sagolik.
För de 46 skoleleverna i åldrarna 6–15 år och de 15 förskolebarnen är
detta vardag. Men skolan är uppskattad. De flesta elever har mellan 9
och 12 mil enkel resa till Hembergsskolan i centralorten Vilhelmina.
– Det skulle vara djävulskt jobbigt att åka fram och tillbaka till Vilhelmina varje dag. Jag bor i Lövberget och det är 12 mil från Vilhelmina.
Jag har närmare till en skola i Norge än dit, säger Felix Fjellström, 15
år.
För tre år sedan startade fjärrundervisning i ett projekt på skolan i samarbete med Umeå universitet. Då skedde undervisningen med hjälp av
datorer.
– Det blev för opersonligt och det var mycket teknik som strulade, förklarar rektorn Marithe Lindblad.
Efter köpet av en videokonferensanläggning för ett år sedan fick fjärrundervisningen ett lyft.
– Nu fungerar det nästan alltid utan problem, säger Matilda Johansson,
som går i 8:an och läser spanska med fem skolkompisar.
Spanskläraren Matilda Ihrström Vedbring, som arbetar på Hembergsskolan inne i centralorten Vilhelmina, möter varje vecka eleverna på

två stora bildskärmar. Hon håller även vanliga lektioner i Saxnäs ett
par gånger i månaden.
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I dag ska de ha läxförhör på spanska om morgonrutiner. Matilda
Ihrström Vedbring syns i nästan full storlek på den ena videoskärmen.
På den andra syns spanska meningar från hennes dator.

“Långt kvar till resultat”

Fjärrundervisningen kräver ett mer genomtänkt lektionsupplägg, säger
Ihrström Vedbring. Lite av spontaniteten kanske går förlorad, funderar
hon. Det kan också vara svårt att få en överblick över eleverna om de
sitter utspridda i klassrummet.
Skolassistenten Solveig Sundin Jonsson hjälper till med det tekniska.
Det är viktigt att det inte småpratas eller skrapas med stolar eftersom
alla ljud tas upp av mikrofonen.
– För yngre elever är det viktigt även med de fysiska mötena. Men jag
tror nog att min 6-åring skulle klara det här även om det krävs lite mer
tankearbete av läraren, säger Matilda Ihrström Vedbring.
Rektor Marithe Lindblad ser fjärrundervisningen som en förutsättning
för att små skolor ska kunna överleva i framtiden. Det är i dag svårt att
locka behöriga lärare till ämnen med få timmars undervisning.
Det handlar också om kvalitet. Att kunna erbjuda eleverna modersmål
eller minoritetsspråk som exempelvis nord- och sydsamiska. Och öka
valfriheten med fler moderna språk trots få elever.
– Med videokonferensanläggningen får våra elever likvärdiga möjligheter när det gäller exempelvis språkvalen. Kanske kan vi även utöka
de sociala kontakterna med andra skolors elever, säger hon.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “

“Tre olika rapporter om skolans utveckling som presenteras samma dag visar att ämnet är hett. Men medan Skolverket och Skolinspektionen presenterade tydliga slutsatser svävade regeringens
särskilde utredare på målet.”
“I går kom tre skolrapporter som på olika sätt berörde den svenska
skolans utveckling: en från Skolverket, en från Skolinspektionen och
en från regeringens särskilda utredare Per Thullberg.
Den sistnämnda skulle belysa när regeringens olika skolreformer får
effekt på den svenska skolan och syns på elevernas kunskapsresultat.
Men trots rapportens 309 sidor gav den varken svar på om rege
ringens skolreformer är rätt medicin för Sverige eller när de får effekt.
Utredaren hävdar att resultat från reformer som ny skollag, ny läroplan, nya kursplaner, fler nationella prov, betyg från årskurs sex med
mera låter vänta på sig. De kan tidigast bli synliga från mitten av
2010-talet – men troligast först i slutet av 2010-talet. Resultat av den
nya lärarutbildningen kan dröja fram till mitten av 2020-talet.
Per Thullberg konstaterade att utredningen haft ett svårt uppdrag
eftersom alla reformer är i sin linda. Merparten av reformerna började
verka först 2011–2012 även om flera satts i gång av regeringen år
2007.
Frågan som hängde i luften efter presskonferensen var: Varför tillsatte
utbildningsminister Jan Björklund över huvud taget utredningen?
Kanske för att befästa bilden av att det är svårt att vända skolutvecklingen i ett land som Sverige. Utbildningsministern gör allt oftare

liknelsen med att det handlar om att vända en atlantångare. Om Thullbergs utredning var diffus i sina slutsatser var Skolverket och Skolinspektionens lägesbedömning respektive årsrapport desto skarpare.
Båda slår fast att Sverige har fått en alltmer ojämlik skola. Skillnaderna mellan elevernas resultat på olika skolor har ökat dramatiskt.
Skolverket menar att det fria skolvalet bidrar till problemen medan
Skolinspektionen lyfter fram skolornas eget ansvar och att de måste bli
bättre på att analysera sin egen verksamhet.
Eleverna ska ha samma möjligheter oavsett var de bor och i vilken
skola de går. Men skolorna lyckas inte kompensera eleverna och utjämna elevernas olika förutsättningar, konstaterar de statliga myndigheterna.
För ett par år sedan kom en rapport om skolutveckling från konsult
företaget McKinsey. I den analyserade man 20 skolsystem i världen.
En av de viktiga slutsatserna var att länder kan uppnå förändringar och
förbättra sina skolsystem på relativt kort tid, som sex år eller ännu
kortare.

“Fakta. Rapporterna
1 Skolverkets lägesanalys
Skillnaderna mellan elevernas resultat har ökat dramatiskt. De som
styr över skolan bör fokusera på att förbättra likvärdigheten i svensk
skola, stärka läraryrket och satsa på en långsiktig skolpolitik. Skolverket konstaterar att skolvalet i Sverige är ett ”genuint dilemma”. Det
kan vara positivt för enskilda elever samtidigt som det riskerar att
missgynna elever vars föräldrar inte gör aktiva val.
2 Skolinspektionens årsrapport
Skolorna lyckas inte kompensera eleverna och utjämna elevernas olika
förutsättningar. Det visar den samlade bild över Skolinspektionens
tillsyn som genomfördes på 745 grundskolor och 213 gymnasieskolor
under 2012. Skolorna måste kartlägga och analysera sina resultat
bättre för att skaffa sig ett grepp om sitt eget arbete. Kommunerna
måste driva på och stötta kvalitetsarbetet.

Frågan är om man inte borde skönja åtminstone några tecken på
kursändring i Sverige vid det här laget?

3 ”Det tar tid – om effekterna av skolpolitiska reformer”,
Rapport SOU 2013:30
Det tar tid innan man kan få några mätbara effekter på studieresultaten
i svensk grundskola utifrån de reformer och andra åtgärder som
regeringen genomfört sedan år 2007. Först i slutet av 2010-talet väntas
man kunna se några säkra resultat.

Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “

DN Skolkollen är en ny digital tjänst där du kan granska din egen
skola.
1 Gå in på www.dn.se. I menyn i sidans topp finns en länk till ”DN
Skolkollen”.
2 Skriv in namnet på skolan du vill granska, till exempel Orsaskolan
i Orsa kommun.
3 Du får nu fram en mängd uppgifter. Bland annat att lärartätheten är
tio elever per lärare och att 82 procent av personalen har en pedagogisk examen. Du kan även läsa de senaste granskningarna som Skolinspektionen har genomfört. “
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”S kräver extra debatt i riksdagen om
skolan”
“Oroande utveckling. Resultaten i grundskolan sjunker år för år
samtidigt som de sociala klyftorna i skolan ökar. Vi behöver över
partigränserna komma överens om vad vi ska göra få att få till en
positiv utveckling i skolan, skriver socialdemokraterna Stefan
Löfven, Mikael Damberg och Ibrahim Baylan.”
“Skolverket presenterade i går en ny rapport om läget i den svenska
skolan. Det är en rapport som gör oss mycket oroade och som borde
fungera som en väckarklocka för alla. Resultaten i grundskolan 
sjunker år för år och resultaten i läsförmåga och matematik sjunker i
internationella kunskapsmätningar. Samtidigt ser vi att de sociala
klyftorna i den svenska skolan ökar och föräldrarnas utbildningsbakgrund är avgörande för hur det går för barnen i skolan.
Så här kan det inte få fortsätta. Över partigränserna behöver vi nu
komma överens om de stora dragen i skolpolitiken så att vi kan få en
positiv utveckling i skolan.
Socialdemokraterna lämnar därför i dag in en begäran om en aktuell
debatt om skolan i riksdagen.
Vi delar Skolverkets bedömning att vi måste fokusera på tre områden
för att kunna vända utvecklingen i skolan: lärarna, likvärdigheten och
långsiktigheten.
Investera i lärarna och i mindre klasser. Det finns inget viktigare för
elevernas resultat i skolan än att de möter skickliga och engagerade
lärare. Lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb måste stå i centrum.

Socialdemokraterna vill se en ökad professionalisering av läraryrket
med lärare som har rätt till systematisk kompetensutveckling, har gott
om tid att bedriva och utveckla undervisningen, en god arbetsmiljö
med minskad administrationsbörda och bra villkor genom karriärutveckling.
För att kunna attrahera begåvade och ambitiösa studenter till lärarutbildningen behöver läraryrkets status höjas.
För att varje elev ska lyckas i skolan måste också lärarnas tid med
varje enskild elev öka. Därför måste stora klasser i de lägre åldrarna
bli mindre. Små klasser möjliggör en högre kvalitet på undervisningen.
Elever som har svårigheter i skolan kan ges tidigt och kraftfullt stöd.
Och elever som har lätt att lära kan också få mer tid och stimulans att
nå längre. Det krävs för att höja resultaten i skolan.
Därför avsätter Socialdemokraterna i sin budget två miljarder kronor
till mindre klasser.
Skolan är alltför viktig för att vara ett slagfält för löst tyckande. Regeringen Reinfeldts skolpolitik grundar sig inte på det som forskningen
visar fungerar. För att förbättra resultaten i svensk skola måste utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Resurserna
till forskning om och i skolan behöver öka och resultaten användas av
lärare och skolledare i alla skolor. Karriärvägar och kollegialt lärande
är två viktiga pusselbitar. Ska skolan vara en kunskapsorganisation på
riktigt, krävs att lärare och skolledare både utvecklar och använder ny
kunskap.
Öka likvärdigheten i skolan. Skolverkets rapport visar att skillnaderna mellan elevers skolresultat har ökat och det finns ett starkt samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och hur elever lyckas i
skolan. Skillnaderna mellan skolors genomsnittliga resultat har fördubblats de senaste 20 åren. Sverige utmärker sig i internationella

jämförelser som ett land där både kunskapsresultat och likvärdighet
har försämrats under 2000-talet.

implementeringen av lärarlegitimationen inger. De behöver tid att
fokusera på att utveckla undervisningen.

Studerar man de internationella jämförelserna framträder ett mönster
där de länder som presterar högst resultat också är de mest likvärdiga.
Höga resultat och likvärdighet hänger samman. För att ge alla barn
möjlighet att lyckas i skolan behöver alla skolor vara bra skolor. En
grundläggande del är att fördela resurser efter elevernas behov.

Över partigränserna behöver vi komma överens om vad vi ska göra få
att få till en positiv utvecklingen i skolan. Vi socialdemokrater har
bestämt oss. Vi ska vara framtidspartiet i svensk politik. Det kräver att
man agerar när utvecklingen går åt fel håll. Därför lämnar vi i dag in
en begäran om en aktuell debatt i riksdagen om den mycket oroande
utvecklingen i den svenska skolan.

Det kan te sig som en självklarhet, men är tyvärr inte det. Tre av fyra
kommuner fördelar i dag pengar till skolan utan att ta hänsyn till elevernas socioekonomiska bakgrund, det vill säga vilka förutsättningar
de har med sig hemifrån för att lyckas väl med skolarbetet. Det här
bidrar till att öka ojämlikheten i skolan. Därför behöver skollagen ändras så att alla kommuner ges i uppdrag att fördela resurser till skolan
efter elevernas behov.
Vi ser att staten behöver ta ett större ansvar för de skolor som har allra
lägst resultat och fördela extra resurser direkt till dem. De skickligaste
lärarna ska också attraheras till skolor med de största utmaningarna.
Lärare som i dessa skolor tar på sig ett större ansvar för skolans och
elevernas utveckling ska ges mer betalt.
Skolan är ingen isolerad ö. De ökade sociala klyftorna som regeringens politik har skapat ger återverkningar i skolan. En politik för en
likvärdig skola måste därför gå hand i hand med en politik för ett jämlikt samhälle.
Ge skolan långsiktiga spelregler. Skolverket framhåller att den
svenska skolan behöver långsiktighet för att klara av att möta de utmaningar som den står inför. Skolan behöver få arbetsro och möjlighet
att utveckla det som är viktigast – mötet mellan lärare och elev. Skolan
behöver inte nya betygssystem varje mandatperiod. Den behöver
arbetsro. Lärarna behöver inte heller den ovisshet som den usla

Stefan Löfven (S), partiledare
Mikael Damberg (S), gruppledare i riksdagen
Ibrahim Baylan (S), utbildningspolitisk talesperson och vice
ordförande i riksdagens utbildningsutskott “
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“Nivåerna måste samspela”
“För partier i opposition är ”Vi kan inte vänta” en attraktiv devis. Den
som redan har makten föredrar orden: ”Det tar tid”.
Utbildningsminister Jan Björklund tog i går emot en utredning som
hade just de tre orden som sin titel – och han var säkert nöjd. Efter sex
och ett halvt år som högste ansvarige för skolpolitiken måste han numera värja sig mot kraven på synliga resultat. Men vad är sanningen?
Borde Björklund kunna visa resultat vid det här laget eller är det tvärtom alla andra som måste utrusta sig med tålamod?
Det finns exempel på länder som plötsligt förbättrat sina resultat i
internationella kunskapsmätningar. Tyskland steg snabbt i rankningen
efter chocken över de svaga resultaten i Pisa 2000. På senare år har
Norge klättrat uppåt. Men båda dessa länder började visa bättre resultat redan innan de genomförda reformerna rimligen kunde ha burit
frukt.
Storbritannien satsade efter Labours valseger 1997 stort på utbildning och kunde under flera år uppvisa tydliga förbättringar. I Sverige
blev Haninge kommun några år senare ett av de främsta exemplen på
hur en stark betoning av baskunskaperna läsning, skrivning och räkning kunde ge snabba resultat. Men Storbritanniens positiva utveckling
kom av sig efter några år. Det gjorde även Haninges. I en färsk rankning från Dagens Samhälle är Haninge åter nere bland landets sämsta
kommuner.
Där förbättringarna varit uthålliga och tydligt kunnat härledas till den
förda politiken har de skett steg för steg under en längre tidsperiod.

Men utredningen om skolreformerna tar upp en annan aspekt som är
mer problematisk för utbildningsminister Björklund: För att bli framgångsrika måste nationella reforminitiativ följas upp lokalt. Väl så
viktigt som reformernas innehåll är alltså hur de får skolsystemets
olika nivåer att samspela.
Ytterst är det kvaliteten på de dagliga mötena mellan lärare och
elever som avgör studieresultaten. Så länge staten och kommunerna
tillsammans får lärare att känna sig allt mer fjättrade och allt mindre
fria att själva påverka hur tiden bäst kan användas för eleverna
kommer risken för reformfiasko att förbli mycket stor.
Johannes Åman johannes.aman@dn.se “

DN 12 maj 2013:
Ny trend. Hälften av alla ettåringar går i förskolan

“Förskolestarten sker allt tidigare”
“Allt fler ettåringar börjar i förskolan. Förra året var nästan hälften inskrivna – en ökning med 17 procent sedan 2005. – Jag tror
att det är positivt om barnen börjar tidigt, säger Kristin Lenberg,
mamma till 1,5-åriga Amanda. “
“Det är trångt bland minstingarna på landets förskolor. Förra året var
55 799 ettåringar inskrivna på någon förskola i landet, vilket är nästan
hälften (49,3 procent) av alla barn i åldersgruppen.
Statistik från Skolverket visar att det har uppstått en ny trend de senaste åren. År 2005 var samma andel 42 procent. Sedan dess har det skett
en stadig ökning motsvarande drygt 17 procent fram till år 2012.
DN har ringt runt till ett antal förskolor i Sverige. Många upplever att
föräldrarna sätter sina barn tidigare i förskolan nu än för fem, tio år
sedan.
– Det är fler väldigt små barn på förskolan i dag än tidigare. Min känsla är att föräldrar nu för tiden skriver in sina barn på förskolorna betydligt tidigare, säger Ann Fatton, styrelseordförande på Förskolan Grodan i södra Stockholm.
En förklaring till förändringen kan vara att inskrivningen är så koncentrerad till sensommaren.
Det gäller i synnerhet i storstäderna där det är svårare att få förskole
plats. Trots att kommunerna har platsgaranti väljer många föräldrar att
skriva in barnen på sensommaren eftersom det innebär större valmöjligheter.
Enligt Skolverket beror ökningen av antalet ettåringar på förskolorna

bland annat på ett nytt regelverk.
– Det har gjorts vissa förändringar. Fler barn har rätt att gå i förskolan
nu än tidigare. Även barn till föräldrar som är arbetslösa och föräldralediga har rätt att gå i förskolan minst 15 timmar i veckan. Ytterligare
en förklaring kan vara att förskolan har ändrat karaktär. De flesta barn
går i förskolan. Det har blivit en del av skolväsendet, en skolform
precis som grundskolan, säger Åsa Nordström, undervisningsråd vid
Skolverket.
En annan orsak kan vara att många barn som tidigare gick hos dagmammor numera går på förskolan. Andelen barn som går på förskolan
har ökat i alla åldersgrupper, men ökningen i procent är störst bland
ettåringar.
Kristin Lenberg från Solna skrev in båda sina barn, Amanda, 1,5 år
och Linnéa, 4 år, innan de hade fyllt två år. Linnéa började när hon var
ett år och fyra månader.
– Det har gått väldigt bra. Jag tror att det är väldigt individuellt, men
det positiva med att börja tidigt är att barnen lär sig spelet med andra
barn och att umgås. Barnen tar ett snabbt kliv framåt när de börjar
förskolan, säger Kristin Lenberg.
Om tidig förskolestart är bra eller dåligt beror på vem man frågar.
Internationell forskning talar dock för att det är positivt med tidig start.
– Studier har gjorts på barn mellan ett och tre år. Det går bättre för
barn om de deltar i förskolan än om de är hemma eller hos släktingar.
Till exempel har de bättre skolresultat. Sedan varierar det naturligtvis
mellan olika barn. För vissa spelar det ingen roll om de är hemma eller
på dagis. Men på gruppnivå är det en fördel med dagis, säger Sven
Bremberg, barnexpert vid Statens folkhälsoinstitut.
Forskningsboken ”Förskolan för de allra minsta” kom 2009, till följd

av den ökande andelen små barn i förskoleverksamhet. En av slutsatserna i den är enligt en av författarna, barnpsykiatrikern Magnus
Kihlbom, att förskola i sig är berikande även för ettåringar, men att
den också kan få en direkt negativ effekt om barngrupperna är för
stora och dagarna för långa.
Enligt Skolverket är det svårt att rent statistiskt säga när barnen i snitt
skrivs in på förskolan. Staten har nämligen ingen databas på individnivå över alla förskolebarn i Sverige. Bristen har gjort att Skolverket
har fått i uppdrag av regeringen att ta fram nya analysmöjligheter för
forskningssyfte.
– Från och med år 2014 kommer vi att samla in statistik på individnivå. Då kommer vi att kunna göra mer analyser. Vi kommer att veta hur
gamla barnen är när de börjar förskolan och följa dem hela vägen till
skolan. Forskningen efterfrågar uppgifterna starkt, säger Åsa Nordström.

DN 15 maj 2013:
Fritids.

“Fackligt larm om gigantiska elevgrupper”
“126 elever på en fritidsavdelning. Så ser verkligheten ut på vissa
fritidshem i Stockholms stad. På fritidshemmens dag slår Lärarförbundet larm om de allt större elevgrupperna. “
“Undersökningen av fritidshemmen vid 88 grundskolor i Stockholm
visar att antalet elever har ökat från 33 till 47 elever i snitt per grupp i
snitt. Men väldigt många fritids har betydligt fler barn i sina grupper.
På 83 fritidshem finns mellan 71 och 90 barn per grupp. På 38 fritidshem är antalet ännu större med upp till 126 barn.

Kristoffer Örstadius kristoffer.orstadius@dn.se

– Hur ska barnen kunna fungera i grupper med 100 barn, barngrupperna är redan för stora och antalet ökar hela tiden, säger Annette Englund
på Lärarförbundet i Stockholm.

Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “

Nu kräver Lärarförbundet i ett protestbrev att politikerna agerar.

“Fakta.
Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskola eller familjedaghem under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar. Om man är
föräldraledig med ett mindre barn har de äldre barnen rätt till 15 timmar i veckan. Vissa kommuner tillämpar en högre gräns. I till exempel
Stockholm har de äldre barnen rätt att gå sex timmar om dagen i förskolan eller familjedaghemmet.

– Stadens plan för utveckling av fritidshemmen är ambitiös men räcker
inte. Man måste minska grupperna, anpassa lokalerna och skjuta till de
resurser som behövs, säger Annette Englund.

Det är lättast att få förskoleplats i augusti. Det är nämligen då de
flesta barn slutar för att börja skolan. Resten av året finns bara platser
om någon flyttar eller byter förskola.
Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år ska barnet
erbjudas avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året. “

Jessica Ritzén jessica.ritzen@dn.se “

DN 10 maj 2013:
Nationell samling. Lärarkåren bjuds in att delta

Även skolminister Jan Björklund (FP) och övriga regeringspartier
kommer i ett senare skede att få en inbjudan.

“S vill ha akuta åtgärder mot krisen i
skolan”

– Vi kommer att närma oss de borgerliga partierna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet för att få en bred politisk enighet. Vi måste alla ta oss i
kragen för situationen är väldigt allvarlig. Vi vill hitta en ordning, en
överenskommelse som innebär att vi kan vända utvecklingen för
svensk skola, säger Ibrahim Baylan.

“Sjunkande resultat, större segregation och mängder av byråkrati.
Socialdemokraterna menar att läget är så akut i skolan att det
krävs specialåtgärder för att vända trenden. Därför bjuder partiet
i dag in till nationell samling om läraryrket. – Förslagen ska fram
snabbt, säger S-ledaren Stefan Löfven. “
“Den senaste tiden har det kommit en rad larmrapporter om skolan.
Studieresultaten sjunker och betydelsen av den sociala bakgrunden
ökar. Nyligen avslöjade DN att förra hösten kom 123 studenter in på
lärarutbildningen trots bottenresultatet 0,1 på högskoleprovet.
Och det är just i lärarfrågan som Socialdemokraterna menar att nyckeln till en bättre skola finns.
– I mötet mellan barnet och deras lärare, där avgörs det. Skickliga
lärare gör skillnad, säger Stefan Löfven.
I dag skickar partiet ut en inbjudan om nationell samling för läraryrket.
Viktiga aktörer på skolområdet som lärarfacken, lärarhögskolorna,
Sveriges Kommuner och landsting (SKL) och Friskolornas riksförbund finns med på sändlistan. Förebild är ett liknande arbete i delstaten Ontario i Kanada.
– Erfarenheten från alla länder som har lyckats vända en negativ utveckling är att lärarkåren måste vara med, är de inte det blir det väldigt
svårt, säger Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas talesperson i skolfrågor.

Tanken är att gruppens första möte ska hållas redan i början av juni.
Stefan Löfven och Ibrahim Baylan vill inte ha någon lång utredning
utan hoppas att diskussionerna ska utmynna i skarpa förslag relativt
snabbt. Socialdemokraterna tänker sig en diskussion som dels handlar
om lärarnas arbetssituation och karriärmöjligheter i dag, dels om
kvaliteten på lärarutbildningarna.
– Det här hänger ihop. Lyckas vi inte förbättra både och är det svårt att
övertyga unga människor som i dag funderar på vad de ska göra i
framtiden att söka sig till lärarutbildningarna, säger Ibrahim Baylan.
Stefan Löfven vill även att nivån på lärarlönerna ska diskuteras. De
senaste decennierna har lärarna halkat efter de flesta andra akademikergrupper, men även industriarbetare.
– Det är ett av de ämnen som måste diskuteras, så är det ju. Vi har
ingen lösning på det här nu, men sätter man sig ned och tar ett helhetsgrepp på läraryrket så måste alla parametrar ligga där. En sådan är
anställningsvillkor och löner, säger Löfven.
Många lärare är trötta på att skolan förändras så ofta. Riskerar
inte en rad nya skarpa förslag att röra till skolan ännu en gång?
– Det är där delaktigheten är helt avgörande. Om vi satte oss här
ensamma och spottade ur oss en rad briljanta förslag, då skulle det bli
så. Det är när man sitter tillsammans, det är då du kan skapa samma

bild av problemet och samma väg framåt. Det är då det händer saker,
säger Stefan Löfven.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
“Elevernas resultat har försämrats
I slutet av mars kunde DN avslöja att lärarutbildningarna nu är så
oattraktiva att i princip alla som gått ut gymnasiet kan komma in. I
höstas kom 123 personer in på lärarhögskolorna med bottenresultatet
0,1 på högskoleprovet.
Sedan dess har flera andra larmrapporter om tillståndet presenterats.
Skolverket har konstaterat att såväl kunskapsresultaten som likvärdigheten dalat. Det sistnämnda betyder i klartext att elevernas sociala bakgrund fått större betydelse, att skillnaderna mellan elever från resursstarka och resurssvaga familjer har ökat.
Regeringens utredare Per Thullberg konstaterade också att regeringens
skolpolitik inte kommer att börja ge resultat förrän tidigast om två år.
DN “

DN 10 maj 2013:

“Snart måste partiet välja väg”
“Om Socialdemokraterna menar allvar med att partiet vill ha en
bred politisk uppgörelse med regeringen om skolan är det snart
upp till bevis. Examen avläggs i den kommitté som utbildningsminister Jan Björklund tillsatt för att strama åt regelverket kring
friskolor. “
“ Kommittén ska föreslå åtgärder för att förhindra privata skolor att ta
ut stora vinster på bekostnad av kvaliteten. Den började sitt arbete redan hösten 2011 och skulle ha varit färdig den 1 november förra året.
Sedan har tiden förlängts gång på gång eftersom partierna haft svårt att
komma överens. De svårigheterna beror ingalunda bara på S.
Allianspartierna har olika synsätt sinsemellan och MP är splittrat internt. Men den socialdemokratiska partikongressens kompromiss om
vinster i välfärden i början av april skapade än mer osäkerhet i kommittén. Före kongressen såg S, MP och allianspartierna ut att närma
sig en kompromiss. Men så krävde S-kongressen ett avgörande inflytande för kommunerna när nya friskolor ska etablera sig. Och det
kommer varken de borgerliga partierna eller MP att acceptera.
Nu är frågan om S skoltalesperson Ibrahim Baylan, som sitter i utredningen, ska lyssna på kongressen eller i stället välja andan i det utspel
som han och partiledaren Stefan Löfven gör i DN-intervjun här intill.
Antingen pantar han kongressbeslutet eller så pantar han den breda
politiska uppgörelsen. Detta blir lackmustestet. Ett demokratiskt parti
som menar allvar med att bjuda in till nationell samling kan inte kräva
att nationen ska ställa sig mangrant bakom den egna partilinjen.
Och även om Löfven och Baylan säger sig vilja göra upp om lärarlöner, lärarutbildning och lärarnas villkor så är det svårt att samtidigt

avvisa en uppgörelse om de grundläggande villkoren för de skolor som
lärarna ska arbeta i.

DN 11 maj 2013:
Socialdemokraternas skolinvit.

Argumenten för breda politiska uppgörelser i skolpolitiken är ju att det
är en viktig verksamhet som tar lång tid att förändra och som inte är
betjänt av tvära kast och osäkerhet. Det gäller såväl lärarlöner som friskolornas villkor.

”Klimatet har blivit frostigare”

Socialdemokraterna försöker nu alltmer agera som om det var ett
regeringsparti och inte ett oppositionsparti. Att bjuda in olika parter till
nationell samling brukar ju vara en regerings privilegium.
Men Stefan Löfven kan ha dubbla syften med att ta den överhängande
risken att bli nobbad. Dels gillar väljarna breda politiska uppgörelser,
och de som förespråkar dem kan belönas, dels förefaller Stefan Löfven
satsa allt på att kunna locka de storstadsväljare som hans parti förlorat.
Då kan minskad valfrihet i skolan bli en black om foten. Genom dagens utspel kan han kanske bli kvitt den genom att hänvisa till sin vilja
till breda uppgörelser.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

“Facken säger ja till Stefan Löfvéns skolinvit – men Jan Björklund duckar. Utbildningsministern menar att Socialdemokraternas samarbetsvilja testas på allvar i förhandlingarna om friskolornas framtid. – Efter S-kongressen har klimatet blivit frostigare,
säger han.”
“DN kunde i går avslöja att Socialdemokraterna bjuder in viktiga
aktörer på skolområdet till nationell samling om läraryrket. Utspelet
kommer efter en rad larmrapporter om den svenska skolan.
I ett första skede bjuds lärarfacken och lärarutbildningarna samt representanter för arbetsgivarna, det vill säga Sveriges Kommuner och
landsting (SKL) och de två organisationer som representerar friskolorna. Senare kommer även andra politiska partier att bjudas in.
Båda lärarfacken är positiva till det S-märkta initiativet.
– Det är ett välkommet och viktigt initiativ. Vi behöver ett gemensamt
ansvarstagande för skolans skull och vi behöver det för att mota lärarkrisen. Här tror jag man får lägga den politiska prestigen åt sidan på
alla håll och kanter, säger Lärarförbundet ordförande Eva-Lis Sirén.
Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund, hoppas på öppna,
prestigelösa diskussioner.
– I en sådan här krets får vi möjlighet att lyfta fram de frågor vi anser
är viktiga och lyssna på vad andra tycker är viktigt för att sedan hitta
en gemensam väg framåt. Det här måste vara ett givande och tagande,
säger hon.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) duckar dock på frågan om
han kommer att acceptera en inbjudan från Socialdemokraterna.

“Friskolekommittén. Utredningtiden har förlängts flera gånger.

– Vi talar med dem hela tiden om olika frågor. Varje gång det finns
anledning talas vi vid, säger han.

Friskolekommittén, som leds av den förre FP-ledaren Lars Leijonborg, består av representanter för samtliga riksdagspartier. Uppdraget
är att ta fram nya regler för friskolorna.

Just nu pågår det intensiva förhandlingar i Friskolekommittén, den
parlamentariska utredning som ska försöka enas om vilka regler som
framöver ska gälla för friskolorna.
Diskussionerna har försvårats av att S-kongressen i april tog beslutet
att kommuner ska ha ett avgörande inflytande när en ny friskola etableras, i praktiken ett kommunalt veto.
Jan Björklund menar att förhandlingarna om friskolorna är det verkliga
testet av Socialdemokraternas samarbetsvilja.
– Det är där det testas om de menar allvar, om de menar detta på riktigt, säger Jan Björklund.
Lärarfacken tycker att det borde vara en självklarhet för allianspartierna att delta i de samtal om läraryrket som Socialdemokraterna bjudit
in till.
– Det vore underligt om regeringen och alliansen väljer att inte sitta
med. Om både lärarfacken och SKL, S och alla möjliga sitter med så
kommer det att väga väldigt tungt, det som man eventuellt kan komma
fram till, säger Metta Fjelkner.
Utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé (M) valde i går att inte
kommentera Socialdemokraternas inbjudan.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se”

Utredningstiden har förlängts flera gånger, nu senast till den 31 maj.
Enligt källor med insyn i förhandlingarna befinner sig diskussionerna i
ett kritiskt skede och de kan komma att avgöras under de närmaste två
veckorna.
Socialdemokraterna skickade i går ut en inbjudan om nationell samling för läraryrket. Viktiga aktörer på skolområdet finns med på
sändlistan. Även de borgerliga partierna kommer i ett senare skede att
få en inbjudan.
Stefan Löfven och Ibrahim Baylan vill inte ha någon lång utredning
utan hoppas att diskussionerna ska utmynna i skarpa förslag relativt
snabbt. Socialdemokraterna tänker sig en diskussion som dels handlar
om lärarnas arbetssituation och karriärmöjligheter i dag, dels om
kvaliteten på lärarutbildningarna.”

DN 15 maj 2013:
Skolpolitik.

”Stärk rektorernas ställning”
“Långa beslutsvägar. När en elev behöver extra stöd måste åtgärder sättas in tidigt. Därför behövs fler speciallärare i skolan samtidigt som rektorernas ansvar och befogenheter måste stärkas i
skollagen. I dag är beslutsvägarna för långa och detaljstyrningen
för stor, skriver Tomas Tobé (M) och Eva-Lis Sirén, ordförande i
Lärarförbundet.”
“De senaste åren är bland de mest reformintensiva i svensk utbildningshistoria. En ny skollag, nya kurs- och läroplaner, en ny lärarutbildning, en lärarlegitimation och en ny gymnasieskola har införts.
Målet är tydligt: Sverige ska ha en kunskapsskola som rustar varje
elev, oavsett bakgrund, för såväl livet som för arbetsmarknaden.
Utifrån detta ser vi behov av att ta ytterligare steg. Mer behöver göras
och särskilt för att stärka elever i behov av särskilt stöd.
Det är en allvarlig samhällsutmaning att skillnader mellan skolor och
klassrum fortfarande är stora. Svensk skola ska vara likvärdig för att
ge alla elever goda förutsättningar, oavsett bakgrund. Vi menar att det
är oacceptabelt att kön eller social bakgrund fortfarande har betydelse
för hur väl en elev kan förväntas lyckas i skolan.
När lärare ser att elever behöver extra stöd ska de ha rätt förutsättningar att sätta in åtgärder tidigt. Vi kan inte acceptera att elever
slussas vidare från årskurs till årskurs utan att ha nått kunskapsmålen.
För att öka likvärdigheten och förbättra kunskapsresultaten genom
förbättrat särskilt stöd till eleverna föreslår vi därför:
1. Stärkta befogenheter. Stärk rektorns ansvar och befogenheter för
resursfördelning och anpassning av stödåtgärder efter elevernas behov

i skollagen. Det ska ske efter lärarens värdering och andra viktiga
indikationer såsom resultaten på de nationella proven. I dag anges i
läroplanen att rektor har ett särskilt ansvar för detta, men skolledarna
saknar ofta möjlighet att ta detta ansvar.
Enligt en IFAU-utvärdering spelar rektorerna en väsentlig roll för
såväl elevernas resultat på nationella prov som för deras slutbetyg.
Forskningen kring framgångsrika skolor bekräftar behovet av skickliga
rektorer som leder skolans pedagogiska verksamhet och där lärarnas
roll är stark.
När rektorer och lärare ges reellt inflytande att planera sin verksamhet
självständigt, både pedagogiskt och ekonomiskt, ges goda förutsättningar för bättre kunskapsresultat och ökad likvärdighet.
I dag är beslutsvägarna för långa och detaljstyrningen för stor. Vi vill
att staten ger rektorerna tydligare befogenheter för att anpassa resurserna och stödåtgärderna till den bedömning av elevernas utveckling
som lärarna gör.
2. Tidiga insatser. Särskilt stöd till elever med extra behov behöver bli
en central del i undervisningen. I grunden behövs ett starkare mandat
för rektorer och lärare att sätta in åtgärder tidigt och riktat när behoven
finns. Genom tidiga insatser kan framtida studieproblem förebyggas.
Den svenska skolan har brister när det gäller att uppmärksamma och
stödja elever med särskilda behov, vilket bland annat Skolinspektionens granskningar visar. Regeringen har infört nationella prov i
svenska och matematik i årskurs tre, vilket har förbättrat möjligheterna
att sätta in åtgärder för elever med behov av extra stöd.
Dock borde det inte behöva dröja till årskurs tre innan det är möjligt
att sätta in stöd. Detta bör lärare och rektorer kunna göra direkt från
skolstarten.

Finland är ett av de länder som är mest framgångsrika med särskilt
stöd. Där får eleverna ett systematiskt och effektivt stöd redan under
de första skolåren. Att elever får stöd under en period är inget konstigt
i den finska skolan. Det är en naturlig del av skolsystemet.
Lärares möjlighet att sätta in stöd behöver öka, utan att det ökar på
byråkratin och pappersarbetet.
3. Fler speciallärare. För att förbättra stödet till elever och stärka
likvärdigheten i svensk skola behövs fler speciallärare och i synnerhet
på skolor i utsatta områden. Det är viktigt att sätta in resurser där de
behövs mest.
Erfarenheter från Ontario i Kanada visar hur viktigt det är att lyfta
skolor med stora utmaningar. Kanada är i dag ett av de länder som
presterar goda resultat i internationella kunskapsmätningar.
Regeringen har infört en speciallärarutbildning för att skolor ska få
tillgång till den specialistkompetens som behövs. Nu är det viktigt att
huvudmännen satsar på speciallärare eller andra åtgärder utifrån elevernas behov, exempelvis mindre undervisningsgrupper. Det är viktigt
att prioriteringarna får göras nära den enskilda skolan, där kunskaperna kring behoven och förutsättningarna är som störst.
En modern kunskapsskola måste se alla elevers särskilda behov och
aldrig acceptera att kön eller social bakgrund får ett avgörande inflytande på hur väl eleven lyckas i skolan. Vi måste fortsätta att stärka
likvärdigheten i svensk skola på ett sätt som märks i varje klassrum för
att förbättra kunskapsresultaten. Att förbättra tillgången till särskilt
stöd är nästa viktiga steg.
Tomas Tobé (M), ordförande i riksdagens utbildningsutskott
Eva-Lis Sirén, förbundsordförande Lärarförbundet “

DN 17 maj 2013:
Utbildningspolitik.

”Låt parterna vara med och forma
yrkesprogrammen”
“ Nytt förslag från LO. Det finns stora kvalitetsbrister i den svenska skolans yrkesutbildningar. Men till skillnad från Jan Björklunds uppgivna förslag om kortare utbildningar vill vi stärka
yrkesutbildningarnas innehåll och kvalitet genom att ge parterna
ett större inflytande, skriver företrädare för LO. “
“Bristande kvalitet, försämrade kunskaper, betygsinflation, växande
segregation och urholkad likvärdighet. Debatten om utbildningspolitiken är intensiv och allt fler pekar på gymnasieskolans uppenbara
brister. Få har dock lyft fram yrkesprogrammens problem, trots att de
har en direkt och helt avgörande koppling till många ungas etableringsmöjligheter på arbetsmarknaden.
I dag presenterar LO:s förbundsgemensamma projekt Arbetsmarknaden efter krisen sin utbildningspolitiska rapport. Vi har identifierat fyra
övergripande problem med gymnasieskolans yrkesprogram som kräver
omfattande åtgärder:
1. Vikande intresse för yrkesutbildningar. Sedan 2008 har antalet
minskat med 34 procent och i dag väljer endast en dryg fjärdedel ett
yrkesprogram. Utbildningar inom exempelvis vård- och omsorgs och
det industritekniska programmet har tvingats lägga ner trots stor efterfrågan från arbetsgivarna.
Hela 49 procent av företagen uppger att de har svårt att rekrytera personer med gymnasial yrkesutbildning. En förklaring är att

yrkesutbildningarna sedan 2011 inte längre ger högskolebehörighet om
inte eleverna gör egna aktiva val att läsa behörighetsgivande ämnen.

trygga i att kvaliteten och dimensioneringen av utbildningarna och det
obligatoriska arbetsplatsförlagda lärandet matchar branschens behov.

LO anser därför att samtliga yrkesprogram ska ge behörighet till högskolan eftersom dessa kunskaper behövs även i arbetslivet. Vidare
behöver ungdomar få bättre stöd inför valet av gymnasieutbildning
genom en förstärkt studie- och yrkesvägledning.

LO föreslår därför att branschernas parter får större inflytande över
yrkesutbildningarnas innehåll, kvalitet och dimensionering för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Det bör ske genom yrkesprogrammens nationella och regionala/lokala programråd där parterna
ingår.

Det behövs även ett tydligt yrkesutbildningsspår med framtida yrkeshögskoleutbildningar – parallellt med högskolan – för att höja statusen
och intresset för yrkesprogrammen.
2. Många studieavbrott. Många elever hoppar av, byter program eller
lämnar gymnasiet utan slutbetyg. Fem år efter skolstarten saknar fortfarande en fjärdedel av eleverna slutbetyg. Avbrotten följer tydliga
klass- och könsmönster: mer än hälften av eleverna, något fler pojkar
än flickor, med föräldrar som saknar gymnasieutbildning slutför inte
sina studier på tre år. Detta är inte tillfälliga problem.
Jan Björklund vill möta de omfattande avhoppen med sänkta krav och
förväntningar på eleverna genom att erbjuda ”skoltrötta” ungdomar
korta gymnasieutbildningar på ett eller två år. Det är ett uppgivet och
oansvarigt förslag som har få sympatisörer bland de arbetsgivare som
förväntas anställa dem.

Kvalitetssäkringen innebär bland annat att Skolinspektionen i samråd
med berörda programråd och kommuner ska bevilja eller avslå ansökningar om att starta yrkesprogram, eller stoppa utbildningar med allvarliga brister. Detta kräver att programrådens status och mandat tydligt klargörs genom politiska beslut.
4. Svag övergång till arbetsmarknaden. Flera yrkesprogram har
uppenbara problem med kopplingen till arbetsmarknaden. Från vissa
yrkesprogram har endast drygt hälften etablerat sig i avsedd bransch
tre år efter examen. Etableringsgraden är över lag sämre för de kvinnodominerande än de mansdominerade programmen.
OECD har riktat kritik mot att parternas inflytande över yrkesutbildningen i Sverige är svag, och sämre än i övriga nordiska länder, och att
det ökar risken för kvalitetsbrister och matchningsproblem.

LO anser istället att kommuner och skolor måste utveckla utbildningsformer och erbjuda extra stöd så att alla elever kan nå målen för utbildningen. Därför måste staten skjuta till resurser så att skolorna klarar
sina uppdrag att stödja alla elever så att de kan fullfölja sin gymnasieutbildning.

För LO är det uppenbart att en stark koppling mellan utbildning och
arbetsmarknad förutsätter att de kvalifikationer som krävs för att utöva
yrket är tydliga och uttalade. Ansvaret för detta bör ligga på programråden som har en reell möjlighet att underlätta elevernas etablering på
arbetsmarknaden.

3. Stora kvalitetsbrister. Det stora utbudet av skolor som erbjuder
utbildningar, med varierande kvalitet, är inte okomplicerat. Det behövs
säkrare bedömningar av behovet av utbildningsplatser och hur de fördelar sig geografiskt. Elever och föräldrar måste kunna känna sig

De nya introduktionsavtalen med koppling till yrkesprogrammen är
ytterligare ett sätt för parterna att ta ökat ansvar.
Regeringens söker svar på dessa problem i den gymnasiala lärlingsutbildningen. Det svala intresset bland elever och arbetsgivare stämmer

dock till eftertanke. Från lärlingsförsökets första årskull hoppade 37
procent av utbildningen inom två år och endast 44 procent fick slutbetyg efter tre år. Det är icke godkänt.
Därför föreslår LO istället att branschens parter, genom programråden,
får möjlighet att utöka det arbetsplatsförlagda lärandet utöver de
obligatoriska 15 veckorna. Då blir den skarpa uppdelningen mellan en
skolförlagd och en lärlingsbaserad utbildningsform inte längre nödvändig.
Bristande studieresultat kan inte längre ses som ett individproblem.
För LO är det självklart att det är skolans ansvar att alla elever klarar
sin gymnasieutbildning – och att det är politikernas ansvar att skolorna
har tillräckliga och riktade resurser för att klara sitt uppdrag.
Sverige behöver yrkesutbildningar med hög status som intresserar
ungdomar. Då måste kvaliteten höjas och övergången till en arbetsmarknad med attraktiva arbetsvillkor säkerställas genom parternas
inflytande.
Thomas Hagnefur, utbildningspolitisk utredare på LO
Thomas Carlén, LO-ekonom och projektledare
Ulrika Vedin, LO-utredare och projektledare “

DN 18 maj 2013:
Gymnasiets yrkesprogram. LO föreslår ökat inflytande för parterna

“Företagen vill ha del av skolpengen”
“Svenskt Näringsliv välkomnar LO:s krav på mer inflytande från
företag och fack på gymnasieskolans yrkesutbildningar. Men ska
antalet praktikplatser ökas måste företagen få betalt. “
“Gymnasieskolans yrkesutbildningar är i akut behov av mer inflytande
från företag och fack, både nationellt och på lokal nivå. Det skrev
Landsorganisationen, LO, på DN debatt i går.
Här får arbetstagarna i LO stöd av arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv. Men arbetsgivarna vill även ta av skolpengen och betala företag
som ställer upp med praktikplatser.
– Särskilt om vi talar om en kraftigt förlängd praktik behöver vi hitta
en ersättningsmodell för företagen, fastslår Tobias Krantz, chef för
Svenskt Näringslivs arbete med utbildningsfrågor.
Ett tungt skäl till den omvittnat bristfälliga matchningen på svensk
arbetsmarknad är att yrkesutbildningen inte fungerar som den ska.
Dels på grund av bristande koppling till yrkeslivet, dels för att allt
färre söker sig till gymnasieskolans yrkesprogram: I en enkät från
Svenskt Näringsliv i fjol sade hälften av företagen att de hade svårt att
hitta tillräckligt med gymnasialt industritekniskt yrkesutbildade.
Från vissa yrkesprogram har samtidigt bara drygt hälften etablerat sig i
avsedd bransch tre år efter examen.
OECD kritiserar yrkesutbildningen
Flera av gymnasiets yrkesprogram har uppenbara problem med
kopplingen till arbetsmarknaden.

OECD har riktat kritik mot att inflytande från fack och arbetsgivarorganisationer över yrkesutbildningen i Sverige är för svag, sämre än i
övriga nordiska länder. Detta ökar enligt OECD risken för
kvalitetsbrister och matchningsproblem.
LO vill att parterna i varje bransch ska kunna utöka antalet veckor
med arbetsplatsförlagt lärande från dagens 15 veckor.
Svenskt Näringsliv anser att företagen i så fall måste få betalt via
skolpengen. DN
Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se “

DN 19 maj 2013:

“Fusk undergräver allt förtroende”
“Sverige saknar ett fungerande system för att hantera fusk inom
forskningen. Det är ett allvarligt hot mot vetenskapens trovärdighet.”
“Jag har sällan känt mig så grundlurad.
Det började för nio år sedan på det stora vetenskapsmötet som anordnas varje år av föreningen AAAS i USA. Jag satt nästan längst fram på
den inledande presskonferensen. Den sydkoreanska forskargruppen
som framträdde på scenen publicerade samma dag sina rön i Science –
en av världens ledande vetenskapliga tidskrifter och utgiven just av
AAAS. Koreanerna beskrev målande hur svårt det är att klona mänskliga cel-ler, men hur de till slut hade lyckats. Det var en vetenskaplig
världs-sensation – snyggt orkestrerad.
En sydkoreansk vetenskapsjournalist spräckte bubblan. Inledningsvis
handlade hans rapportering i tv-kanalen MBC om bristande etik.
Forskargruppens ledning hade pressat unga kvinnliga medarbetare till
att donera de ägg som var nödvändiga för kloningen. Så småningom
kom det fram belägg för att hela kloningen var en stor bluff.
Både tv-kanalens annonsörer och landets ledarsidor rasade mot journalisten som de menade betedde sig ”opatriotiskt” när han anklagade
forskningsledaren, som hade blivit en stor folkhjälte. Men universitetets egen utredning bekräftade att den påstådda kloningen av mänskliga celler var falsk. Jag påminns om den här historien eftersom en
amerikansk forskar-grupp nu nio år senare faktiskt har lyckats klona
några mänskliga celler. De rapporterar i tidskriften Cell, och den här
gången verkar allt vara korrekt.
På ett sätt är forskning ett självrenande system. Först när resultaten har
upprepats av andra forskare går det lita på dem. Det underlättar också
att leva i en demokrati med en fri press som har ambitioner med sin
vetenskapsbevakning.

Men det går inte att bara förlita sig på konkurrerande forskargrupper
och ambitiösa journalister. Ett land måste ha fungerande rutiner för att
kunna hantera anklagelser om forskningsfusk. Annars går de vetenskapliga resultaten inte att lita på, och då faller hela forskningens
existensberättigande. Vetenskap bygger på ärlighet och förtroende.
Sverige saknar ett sådant fungerande system, det framgår klart av ett
stort ärende som har valsat runt mellan Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Vetenskapsrådet och den nyinrättade Centrala etikprövningsnämnden de senaste fem åren.
Karolinska institutet konstaterade först att forskaren hade gjort sig
skyldig till flera fall av vetenskaplig oredlighet. Vetenskapsrådet gick
först på samma linje och forskaren, som hade flyttat till Göteborgs
universitet, stängdes av från sitt jobb. Men efter klagomål rev Vetenskapsrådet upp sitt beslut. Utredningen ansågs ha för allvarliga administrativa brister för att vara rättssäker.
Centrala etikprövningsnämnden tog över ärendet och pratade med den
anklagade forskaren men däremot inte med de doktorander som hade
väckt anklagelserna eller med de sakkunniga som hade granskat ärendet i första vändan. Nämnden kunde inte hitta fog för att fälla forskaren för oredlighet och uppmanade Karolinskas rektor att upphäva sitt
tidigare beslut.
Men det är just vad Karolinskas rektor inte har gjort. För några
veckor sedan kom sista ordet från Karolinska institutet. Det tidigare
beslutet gäller, forskaren betraktas fortfarande som fuskare enligt
Karolinskas syn.
Resultatet blir ett egendomligt limbo. En instans bedömer forskaren
som skyldig, en annan gör det inte. Det finns, såvitt jag förstår, inga
klara regler för vilken instans som väger tyngst. Besluten går inte att
överklaga.
Det är helt förkastligt både ur rättssäkerhetssynpunkt och för förtroendet för svensk forskning.
Karin Bojs “

DN.se 23 maj 2013:

“Sex partier eniga om friskolorna”

inte förekomma, säger den tidigare folkpartiledaren Lars Leijonborg
som lett kommittén.

“Meddelarskydd för lärare, ökad insyn i ekonomin och större
straffmöjligheter för skolinspektionen. Sexpartiöverenskommelsen
om friskolorna innebär betydligt hårdare regler för skolföretagen.
”Det har varit 25 års konfrontation i denna fråga”, säger utbildningsminister Jan Björklund”

En annan förändring blir, om friskolekommitténs förslag går igenom, att meddelarskydd införs för anställda även i privata skolor.

“Friskolekommittén skulle ha slutfört sitt arbete i höstas, men kontroversiella frågor som vinster och kommunernas möjligheter att säga nej
till friskolor gjorde att förhandlingarna drog ut på tiden. Gång på gång
förlängdes utredningstiden.

En av de mest kontroversiella frågorna i utredningen var om offentlighetsprincipen ska tillämpas på friskolor. Inom alliansen fanns en stor
tveksamhet inför att privata företag ska tvingas visa upp sina siffror för
konkurrenterna. Men utredningens slutförslag ligger nära den linje
som Socialdemokraterna och Miljöpartiet drivit. I en databas ska det
bli möjligt för allmänheten att se hur varje skola använder sina resurser.

Sent i onsdags kväll var slutligen de fyra regeringspartierna eniga om
en färdigt text med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
På en presskonferens på torsdagförmiddagen presenterades tio punkter som ska reglera skolbranschen hårdare. Möjligheten att ta ut vinst
blir kvar men enligt friskolekommittén kommer förslagen sammantaget att innebära att det möjligheterna för kortsiktiga aktörer att plocka
ut vinst försvåras.
Bland annat föreslår kommittén en prövning av skolägarnas långsiktighet. Skolinspektionen ska också åläggas möjligheten att tvinga skolor att anställa fler lärare om skolresultaten är dåliga.
– De som ska äga friskolor ska vara seriösa och långsiktiga. Det tror vi
är en mycket viktig sak, till exempel i ljuset av de händelser vi sett den
senaste tiden där skolor läggs ner mitt i terminen. Det ska naturligtvis

– Vi tycker det är viktigt att också missförhållanden i friskolor ska
kunna fram i ljuset, säger Lars Leijonborg.

– För oss var det viktigt att se till att det inte skulle bli en orimlig
administration för landets friskolor, att hitta en rimlig nivå på detta.
Det har tagit tid att reda ut, säger Tomas Tobé (M), ordförande i
utbildningsutskottet.
En annan knäckfråga var kommunerna inflytande över friskoleetableringar.
Socialdemokraternas kongress tog i april ett beslut som av de flesta
tolkades som att partiet förordade ett kommunalt veto, något såväl
alliansen som Miljöpartiet avfärdar.

De förslag som nu presenteras innebär att Skolinspektionen även i
fortsättningen avgör vilka skolor som får tillstånd. Men i samband med
varje etablering införs ett obligatoriskt samråd med kommunen.
Trots att kommittén inte gick på Socialdemokraternas linje är partiets
skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan nöjd. Han säger att partiet
står bakom uppgörelsen men att man kommer att fortsätta driva linjen
att kommunerna ska kunna ställa krav på ett samarbetsavtal med
friskolor.
– Det är ett steg framåt. Vi har haft väldigt olika uppfattningar om
detta och är överens om att vi har olik uppfattningar, säger han.
Utbildningsminister Jan Björklund avbröt en resa i Indien och reste
hem till Stockholm när friskolekommittén blev klar. Han är nöjd med
uppgörelsen.
– Detta är den politiska fråga som det kanske varit hårdast strid om
under kanske 25 år. Nu har vi enighet bland sex partier, vilket
garanterar långsiktiga regler, säger han.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “

DN.se 23 maj 2013:

“Maria Crofts: Friskolorna har blivit en
brännhet fråga”
“DN:s politiska kommentator Maria Crofts svarar på tre frågor
med anledning av att allianspartierna, Socialdemokraterna och
Miljöpartiet nått en uppgörelse om friskolorna.”
“ Varför har partierna valt att kom överens just om friskolorna?
– Det tyngst vägande skälet är sannolikt att varken allianspartierna
eller S och MP tror sig ha något att vinna på att friskolorna blir en
valfråga. Friskolorna förknippas framför allt med alliansen och de har
blivit en brännhet fråga i takt med att det visat sig att riskkapitalbolag
tagit över skolor och skickat vinsten till skatteparadis. Det har också
förekommit att friskolor lagts ner och eleverna fått svårt att fullfölja
sin utbildning. Socialdemokraterna hade en uppslitande debatt om
bland annat den här frågorna som slutade med en kompromiss på
partiets kongress. Nu kan de visa att de påverkat regeringen i sin
riktning även om de inte nådde ända fram.
Vilka vann mest på överenskommelsen?
– Svårt att säga. Regeringar brukar vinna på att visa att de klarar att nå
breda överenskommelser i svåra frågor. För oppositionen är det förstås
viktigt att kunna påverka stora politiska frågor och få igenom sina
förslag.
Båda sidor har fått ge med sig på flera punkter. S har exempelvis inte
fått gehör för att kommunerna ska ha vetorätt och kunna säga nej till
en friskola som vill etablera sig och inte heller för kravet om bestämd

lärartäthet. Allianspartierna har backat när det gäller offentlighetsprincipen som nu föreslås gälla även i friskolorna.
Närblir förslagen verklighet?
– Det här är en ramöverenskommelse mellan sex partier. Vägen till
färdiga förslag som kan röstas igenom i riksdagen är lång och sedan
tar det tid innan de börjar gälla. Men utbildningsminister Jan Björklund gör bedömningen att regeringen hinner lägga fram förslag före
valet om de frågor som berör Skolinspektionens befogenheter. Förändringarna som rör offentlighetsprincipen och kraven på ägarna kommer
att ta längre tid eftersom de utreds.
DN www@dn.se “

Privatekonomi, arbete
och näringsliv.

Innehåll
452	

453	

454	

455	


Klyftorna mellan hushållen ökar
Positiv bild av privatekonomin, men klyftorna ökar
Myten om klyftorna
Om barnbidraget höjs skulle inkomstskillnaderna minska

457	

461	

463	

464	

465	


Sorgesång över arbetsrätten
Låt arbetssökande välja bort dåliga jobbcoacher
Den starka kronan kan sätta jobb i farozonen
Stäng inte dörren
Livsfarlig medikalisering

466	

468	

469	


Ungdomsarbetslösheten ett gemensamt problem
Sverige sämst i Norden på att ge ungdomar jobb
Arbetsförmedlingen kritiseras för att inte hitta unga arbetslösa

470	

472	

474	

475	

476	

478	


Sverige bör gå i bräschen för nordisk mikrofinans
150 år av ständig förändring och innovation
Det finns mer att göra mot telefonförsäljarna
EU:s motor går i otakt
Stoppa EU:s strafftullar mot kinesiska solpaneler
Företagen måste få en ny roll i samhället

DN 14 maj 2013:
Hushållsbarometern.

sedan. 27 procent anger det som en faktor till försämrad ekonomi. För
ett år sedan var den siffran 22.

“Klyftorna mellan hushållen ökar”

– Sysselsättningen har stigit, men inte tillräckligt för att alla som söker
sig till arbetsmarknaden kan få jobb. Framför allt unga vuxna anger
mindre tid i arbete som orsak till att deras ekonomi blivit sämre, säger
Erika Pahne.

“Klyftorna mellan hushåll med hög och med låg inkomst ökar.
Bland hushåll med hög inkomst är det fler som tycker att de fått
bättre ekonomi det senaste halvåret än de som säger att de fått det
sämre. Bland låginkomsthushållen överväger pessimisterna, enligt
Swedbanks hushållsbarometer som presenteras i dag.”
“ Hushållsbarometern visar att hushållen över lag anser att de fått det
bättre de senaste sex månaderna. Barometern visar på ett index på
50,8. Ett index över 50 visar att fler är positiva än negativa till hur den
egna ekonomin har utvecklats.
Under flera år krympte skillnaden mellan olika hushåll i barometern,
men nu ökar de igen. Hushåll med en sammanlagd årsinkomst över
700 000 kronor har ett index på 58,1. Hushåll med en årsinkomst
under 400 000 kronor får ett index på 45,6, det vill säga att fler anser
att de har fått det sämre än de som anser att de har fått det bättre.

Klyftan kan mätas på annat sätt också. Ekonomiskt utsatta hushåll –
hushåll som har svårt att få pengarna att räcka varje månad – har
sjunkit sedan 2004 och var nere i sex procent förra våren. Men i år har
siffran stigit till sju procent. Hushåll som dragit ned på nödvändiga
köp av vardagsmat har samtidigt ökat från fyra till fem procent.
Trots dessa dystra siffror är Erika Pahne förvånad över att hushållen
över lag är så pass positiva. Hon påminner om höstens och vinterns
varselvåg och hade förväntat sig en större pessimism bland hushållen.
– Vi har ju fått en sämre konjunktur på grund av krisen i Europa.
Arbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå, men det verkar inte ha
slagit igenom hos hushållen. Läget är oförändrat jämfört med för ett år
sedan, konstaterar hon.

Erika Pahne, ekonom på Swedbanks institut för privatekonomi, tror att
anledningen till klyftorna ligger i löneökningar och lägre räntor. Det
brukar gynna höginkomsttagare mer än låginkomsttagare.

De hushåll som tycker att de fått bättre privatekonomi anger löneökningar som främsta orsak; hela 57 procent säger detta. En fjärdedel
säger att lägre räntor har stärkt hushållets ekonom.

Bland dem som anser sig ha fått sämre ekonomi anges högre priser
som den främsta förklaringen. Men andelen som anger det har ändå
sjunkit från 44 till 36 procent.

Ser man till olika grupper är det tydligt att ensamstående är de som är
mest negativa. De lägsta indextalen har ensamstående föräldrar och
ensamstående pensionärer; 45,9 respektive 47,3.

– Det är inte så konstigt; inflationstakten är nere på noll, påpekar Erika
Pahne.

Vid sidan av höginkomsttagarna har även unga (20–29 år) och hushåll
med en samlad inkomst på mellan 500 000 och 700 000 kronor starka
indextal på över 53.

I stället är minskat arbete i form av arbetslöshet, sjukskrivning eller
föräldraledighet en faktor som fått större tyngd jämfört med för ett år

Dan Lucas dan.lucas@dn.se “

DN 14 maj 2013:
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Hushållsbarometern. Index.

“Positiv bild av privatekonomin, men
klyftorna ökar”

Så anser svenska hushåll att deras ekonomiska situation förbättrats
respektive försämrats det senaste halvåret.
(drygt 1200 telefonintervjuer har gjorts).
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“För andra året i rad anser fler hushåll att privatekonomin blivit
bättre än sämre. Det visar årets Hushållsbarometer från Institutet
för Privatekonomi.
Men skillnaden mellan hushåll med låga och höga inkomster ökar efter
att ha krympt några år. Dessutom finns tecken på att de successiva
förbättringarna för de mest ekonomiskt utsatta nu stannat av.
Hushållsindex visar hur hushållen upplevt den egna ekonomin de
senaste sex månaderna. Årets index hamnar på 50,8 jämfört med 50,9
förra året. Index över 50 innebär att fler tycker att den egna ekonomin
har blivit bättre än sämre.
– Trots att inga avgörande politiska åtgärder har införts i år har
svenskarnas privatekonomi kunnat stå emot en svag konjunktur.
Positivt för många hushåll är låga prisökningar, lägre räntenivå samt
uppräknade pensioner och löner, säger Erika Pahne, ekonom på
Institutet för Privatekonomi.
Pensionärerna är ändå, tillsammans med ensamstående med barn, de
hushållstyper som fortfarande har lägst index. Hushållsbarometern
visar också att skillnaden i index mellan låginkomsttagare och hushåll
med högre inkomster ökar för andra året i rad efter att tidigare ha
krympt i några år.
– Klyftorna mellan ekonomiskt starka och svaga grupper ökar. En
förklaring kan vara att både högre lön och sjunkande räntenivåer har
störst positiv effekt på redan ekonomiskt starka hushåll, säger Erika
Pahne.

Arbete påverkar allt fler hushålls privatekonomi positivt som
negativt. Enligt hushållen själva är löneökningar även i år den anledning som flest anser ha lett till en bättre hushållsekonomi. Lägre låneräntor är en annan viktig förklaring. Mer än dubbelt så många anger
det som orsak jämfört med förra året. Att arbeta mer är en annan vanlig förklaring bakom en upplevd bättre privatekonomi – en orsak som
dessutom trendmässigt ökat sedan 2009. Men arbetssituationen påverkar även privatekonomin negativt. Jämfört med för två år sedan är det
idag mer än tre gånger så vanligt att man anger minskad arbetstid som
förklaring till sämre ekonomi.
– Att hushållen i större utsträckning arbetar mer speglar sannolikt en
successiv beteendeförändring där allt fler strävar efter att komma i
arbete. Sysselsättningsgraden har stigit, men inte tillräckligt för att alla
som söker sig till arbetsmarknaden kan få jobb. Framförallt anger unga
vuxna mindre tid i arbete som orsak till att deras ekonomi blivit sämre
i år, säger Erika Pahne.
Allt färre i ekonomisk utsatthet men den positiva trenden kan nu
vara bruten. Andelen ekonomiskt utsatta hushåll har trendmässigt
minskat den senaste tioårsperioden. 2004 hade mer än var tionde hushåll svårt att få pengarna att räcka varje månad. Förra året hade den
andelen halverats till 6 procent. Årets resultat visar på en marginell
ökning. Även gruppen som tvingats dra ner på vardagsmat eller nödvändiga skor och kläder har minskat den senaste tioårsperioden. Årets
barometer visar ändå på en viss ökning. Tillsammans indikerar det att
den positiva trenden med allt färre ekonomisk utsatta hushåll kan vara
bruten.
Hushållsbarometern har genomförts av TNS Sifo på uppdrag av
Institutet för Privatekonomi hos Swedbank. Den har publicerats sedan
2004. Läs rapporten i sin helhet, nedan.
Hushållsbarometern våren 2013
Mer om privatekonomi finns på webbplatsen för Intitutet för
Privatekonomis, nedan. Institutet för Privatekonomi “

16 maj 2013: Finanspolitiska rådet.

“Myten om klyftorna”
“ Det hör till sakens natur att regering och opposition tar fasta på olika
inslag i Finanspolitiska rådets årliga rapport. De sex ekonomernas
uppgift är ju att både berömma det som gjorts rätt och påpeka sådant
som blivit fel.
Sålunda tycker Socialdemokraternas ekonomiska talesperson Magdalena Andersson att rådets viktigaste slutsats är att Sverige inte når
överskottsmålet, alltså att statsfinanserna ska gå 1 procent plus i snitt
över en konjunkturcykel. Detta har varit en huvudpunkt i S-kritiken
mot regeringen. Finansminister Anders Borg (M) hävdar att han följer
det finanspolitiska ramverket.
Hur lång den pågående konjunkturcykeln är går inte att veta, eftersom
finanskrisen skapat en utdragen svacka. Men hur man än räknar nås
inte överskottsmålet, menar rådet, och då hamnar trovärdigheten i fara.
Kritik riktas också mot Borgs märkligt optimistiska tillväxtprognos i
höstbudgeten. Redan när den lades fram grodde misstanken att poängen var att måla de offentliga finanserna i gladare färger.
En helt annan fråga är om överskottsmålet fortfarande är riktigt formulerat. Statsskulden har minskat kraftigt som andel av BNP sedan
90-talskrisen, och i dag kan behovet att krympa den inte vara identiskt.
Rådet understryker att målet har fungerat väl och tar inte ställning till
om målet bör förändras; ett sådant beslut kräver noggrann analys och
eftertanke om vad det i så fall ska ersättas med. Detta kan jämföras
med LO:s lättsinniga krav på att strunta i överskottsmålet och låna 70
miljarder kronor till jobbsatsningar.
Vad oppositionen inte lär orda om är andra centrala delar i rapporten.
”Svensk finanspolitik har varit framgångsrik i ett internationellt perspektiv”, heter det, liksom att landets ekonomi klarat sig förhållandevis väl under världskrisen. Regeringens politik är både ”förenlig med
långsiktigt hållbara offentliga finanser” och ”i huvudsak väl avvägd”.
Kruxet är att det finns en konflikt mellan den förda politiken och
överskottsmålet. Konjunkturinstitutet har också tidigare pekat på att

stora skattehöjningar kommer att krävas om både välfärd och överskott
ska ros i land.
Finanspolitiska rådet betonar därför bestämt att regeringen måste förklara hur den vill ha det med överskottsmålet och ange en lagom storlek på statsskulden. Det är också det minsta man kan begära. Argument kan tala för att det är klokt att missa målet. Men att bara påstå att
det uppfylls, medan fakta säger något annat, håller inte.
Rent stabiliseringspolitiskt anser rådet att en mer expansiv finanspolitik hade kunnat försvaras under 2013. Det ekonomiska läget är å andra
sidan osäkert och utrymmet begränsat. Mot den dyraste posten i höstbudgeten, sänkningen av bolagsskatten, har rådet ”inga avgörande
invändningar” medan Magdalena Andersson kallar den ”vidlyftig”.
OECD:s rapport om ökad inkomstspridning refererades i medierna på
onsdagen, och tycktes i förstone stödja oppositionens tal om att regeringens politik leder till ökade klyftor. Så är det inte alls, visar rådet,
som också ägnat sig åt frågan.
Inkomstskillnaderna i Sverige ökade visserligen rejält – mellan 1995
och 2005, under den socialdemokratiska regeringen. Den viktigaste
förklaringen var Göran Perssons åtgärder för att sanera ekonomin efter
bankkrisen i början av 90-talet. Detta syns också i OECD-siffrorna:
inkomstnivån steg generellt men mest i de högre skikten.
Däremot har inkomstspridningen under den senaste krisen – med en
borgerlig regering vid rodret – varit tämligen stabil. Ginikoefficienten,
ett mått på ojämlikhet, har knappt rört sig sedan maktskiftet 2006.
Arbetslöshet påverkar inte ”fördelningen av disponibla inkomster så
starkt som politisk retorik ofta gör gällande”, skriver rådet.
Jobbskatteavdraget har inte gett de positiva fördelningseffekter som
finansministern hävdar, säger ekonomerna, även om det har en ”betydande effekt på sysselsättningen”.
Men att regeringens politik skulle gå ut på ständigt ökande klyftor är
en myt.
DN 16/5 2013 “ DN 17 maj 2013:

“Om barnbidraget höjs skulle
inkomstskillnaderna minska”
“ Inkomstskillnaderna växer i Sverige sedan mitten av 1990-talet.
Men det beror inte främst på marknadskrafterna, utan orsaken
är att staten har minskat sina ambitioner till utjämning. En kraftig höjning av barnbidraget skulle vrida utvecklingen i bättre riktning. “
Svenskar gillar jämlikhet, men vill också att det ska löna sig att arbeta.
På ett övergripande plan har många svårt att godta inkomstskillnader,
medan man accepterar sådana som bidrar till att ekonomin fungerar
bättre.
Åtskilliga blir nog alarmerade när industriländernas samarbetsorganisation OECD i en ny rapport visar att Sverige inte längre tillhör de
länder som har den jämnaste inkomstfördelningen. Inte heller känns
det tilltalande att andelen svenskar med inkomster som ligger under 50
procent av mediannivån har mer än fördubblats sedan mitten av 1990talet. Hos oss är det numera närmare tio procent som lever i vad
OECD kallar ”relativ fattigdom”.
Bilden nyanseras visserligen av att Sverige tillhör det fåtal länder där
hushållens inkomster har stigit under krisåren 2007–2010, när de föll
på flertalet andra håll. Enligt OECD gäller detta även för svenskar med
låga inkomster. Också barn och ungdomar fick en förbättring, medan
pensionärer kom något sämre ut.
Internationella jämförelser av detta slag är viktiga, men många frågor förblir obesvarade av OECD. För att kunna bedöma den svenska
situationen behöver man veta mer om vad som ligger bakom inkomst-

skillnaderna. Där kan man få hjälp av Finanspolitiska rådet, vars uppdrag numera även omfattar fördelningsfrågor.

En fördel med barnbidraget är också att det inte kan utnyttjas till fel
syfte. Om effekten blir att det föds fler barn, är det bara positivt.

Finanspolitiska rådet, som består av framträdande ekonomer, kom i
onsdag med sin årsrapport. Där ges en beskrivning av den svenska
inkomstfördelningen som i stort sett stämmer med OECD:s. Sedan
mitten av 1990-talet har utvecklingen gått mot större inkomstspridning.

Många andra sätt att åstadkomma utjämning riskerar däremot att få
negativa ekonomiska effekter. Särskilt gäller detta om man skulle höja
skatter eller skärpa andra marginaleffekter, så att det blir mindre lönsamt att arbeta.

Vad rådet samtidigt visar är att de ökade skillnaderna i Sverige inte
gäller lönerna. Marknadskrafterna har visserligen sett till att gruppen
allra högst på inkomstskalan har ryckt ifrån uppåt, delvis med hjälp av
stora kapitalvinster. Men mellan svenskarna i stort var inkomstspridningen före skatter och bidrag ungefär densamma 2011 – vilket är sista
året i statistiken – som 15 år tidigare.
De växande skillnaderna gäller i stället för de svenska hushållens
disponibla inkomster, alltså vad de har kvar till sitt förfogande när
skatterna är inbetalda och man tagit emot olika slags bidrag. Där har
spridningen ökat påtaligt, särskilt under senare delen av 1990-talet
men även därefter.
Förklaringen ligger i den ekonomiska politik som har förts under denna period. Den tuffa budgetsaneringen efter krisen i början av 1990talet hade som ett viktigt inslag att staten minskade värdet på olika
bidrag och sedan inte återställde dem. Den politiken har sedan drivits
vidare, bland annat genom att lägsta ersättningen från a-kassan har
legat oförändrad sedan 2003 och barnbidraget varit konstant sedan
2006.
Finanspolitiska rådet gör en beräkning av de fördelningseffekter som
uppstår om dessa och andra bidrag skulle höjas. Slutsatsen blir att
barnbidraget har störst träffsäkerhet och betyder mest för att motverka
inkomstskillnader.

Problemet är dock att höjt barnbidrag blir dyrt för statskassan: ett
återställande av dess tidigare värde betyder ökade utgifter på närmare
5 miljarder kronor och en fördubbling av storleken skulle kosta omkring 20 miljarder. En förändring åt det hållet skulle behöva gå i flera
steg.
Men inte ens detta räcker för att på nytt göra Sverige till ett av de
OECD-länder som har de allra minsta inkomstskillnaderna. Om man
vill vända en trend som har pågått under närmare 20 år, krävs det
betydligt mer än så.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “
“Johan Schück är samhällsekonomisk krönikör.”

DN 28 april 2013:

“Sorgesång över arbetsrätten”
”Arbetsrätt är inte bara ett ord. Det är inte bara ett par handskar,
ett skydd mot regn, en frihet att räta på ryggen när arbetet tynger,
det är mycket mer. Inför årets 1 majfirande sörjer författaren
Kristian Lundberg förlusten av den svenska arbetsrätten.”
“Varje berättelse brukar ha en ingång.
Ingången till den här berättelsen är enkel. Det är en minnesbild. Det är
en personbil som kör över området Yarden. En gigantisk inhägnad parkeringsplats. Kilometerstor. Vi befinner oss inom inhägnaden, kameraövervakade. Den här morgonen skall vi lokalisera bilar. Vi får ett nummer, går över området, letar upp bilen och kör den till tvättrummet. Vi
skall tvätta bort smuts, träck, avfall. Vi befinner oss nere i hamnen.
Malmö. Vi rör oss utomhus, timme efter timme, oavsett väder. Vi är
klädda i blå tunna byxor, en gul fodrad jacka.
Bilen som kommer emot oss håller den angivna hastigheten på området, långsamt. Max 30 kilometer i timmen. På taket snurrar en lampa,
orange. Det är morgon. Mörker. Vi ser bilen på avstånd. Den närmar
sig. Förmannen som kör bilen parkerar slutligen intill oss och går
snabbt, närapå ursinnigt, bort till en anställd som står stilla intill ett
staket. Rädslan sprider sig bland oss, omedvetet sträcker alla på ryggen, försöker ändå se obesvärade ut. Och mannen vid staketet får sätta
sig i baksätet och så lämnar bilen oss i samma hastighet.
Efter det kommer vår arbetskamrat inte tillbaka. Han är varken avskedad eller uppsagd. Han är inte anställd, inte på det sättet. Han är bemanningsans
Varför hämtades han? Ingen vet. Först en vecka senare får vi reda på,
genom en vän till en vän, att han förmodligen hade skadat en bil utan

att ha rapporterat det till arbetsledningen, en bildörr skall ha stött till
en annan bildörr, sådant som händer eftersom utrymmet är så begränsat. Men. Det viktiga är detta: plötsligt var vår arbetskamrat bara borta.
Hämtad. Han hade arbetat i fyra dagar.
Varje begrepp brukar vara den yttersta konsekvensen av en rad linjer
som når fram till en slutpunkt. I efterhand brukar människan kunna
koppla ihop sin berättelse och då se hur händelse läggs till händelse, så
att ett mönster framträder. Vi lever framlänges, förstår baklänges. En
berättelse förändras i relation till sin tid, sin uppgift. Det som en gång
erövrades genom försakelse och kamp förlorar till slut sin tyngd av
vinst, av seger och rättvisa.
Men skuggorna sorlar, i fragmenten.
Jag ska förklara. Min morfar berättade för mig hur han vandrade från
arbete till arbete, säsong för säsong, som ett ingenting, helt rättslös.
Gård efter gård. Lantarbetare. Småland. En dag hade han nått Skåne.
Min farfar berättade för mig om det stora varvet, om Kockums, om
glädjen i arbetet. Min farmor talade om känslan i att ha en lägenhet,
två rum och ett kök. Allt rent, nytt. Hon förevisade gärna att toaletten
hade en spolknapp där man kunde utläsa ”Gustavsberg” – detta är i
släktledet alldeles bakom mig, skuggorna, fattigdomen, rättslösheten –
och det nya Sverige i form av en lägenhet på Finlandsgatan i Malmö.
Ett begrepp som arbetsrätt består av ett antal mindre delar som sammanfogade skapar mer än vad man kan föreställa sig. Kort uttryckt är
det ett slags reglering mellan parter, till skydd för bägge, en överenskommelse. De svenska fackföreningarna grundas under 1880-talet.
Under det tidiga 1900-talet förhandlar man med arbetsgivarna om
rättigheter och skyldigheter. Vi får reglerad arbetstid, semester,
föreningsrätt. Det fortsätter med rätten att vara hemma vid sjukdom,
att vårda sjuka barn, skyddsombud, arbetsmiljö.

Men arbetsrätt är inte bara ett ord. Det är inte bara ett par handskar, ett
skydd mot regn, en frihet att räta på ryggen när arbetet tynger, det är
mycket mer. Det är också exempelvis Ivar Lo-Johanssons författarskap, hans klassresa om man så vill, så tätt fogad intill min morfars.

anställd blivit uppsagd. Vi timanställda, vi bemanningsanställda, ja, vi
blev ett slags strejkbrytare som gjorde upphävandet av arbetsrätten
möjlig. Det är helt enkelt ett system som förhindrar vår medfödda
önskan om godhet, om solidaritet.

Bakom ordet arbetsrätt finns lager på lager av erfarenhet. Av att vara
rättslös. Som i Ivar Lo-Johanssons noveller med biografisk klangbotten, som förmådde förändra verklighetens struktur. Statarsamhället.
Hans författarskap fick betydelse för kollektivavtalet som 1945 kom
att reglera statarnas arbetssituation, deras arbetsrätt och som innebar
att det svenska statarsamhället upplöstes.

Bemanningsanställda är rättslösa. Jag ska förklara. I en kursbok för en
juridisk introduktionskurs går det att läsa: ”/…/ syns mest konkret i
bestämmelserna om fredsplikt, men också i kraven på förhandlingar
och samverkan, skyddslagstiftning för arbetstagarna och lagstiftning
mot diskriminering. Ett annat syfte är att värna om arbetstagarnas hälsa och återväxten av arbetskraften. Det syftet kan sägas ligga bakom
arbetsmiljö och arbetslagstiftningen, semesterlagen, föräldraledighetslagen och rätten till ledighet vid sjukdom.” Ledighet vid sjukdom?
Ledighet vid vård av barn? Den som är bemanningsanställd måste hela
tiden vara tillgänglig, för hans ekonomiska trygghet regleras genom
arbetsgivarens vilja. Om du blir sjuk? Ingen ersättning. Och tackar du
nej till ett arbetspass, ja, synd om dig. Är du illojal och klagar, också
synd om dig. Du är inringd vid behov – och nästa gång, tyvärr, har vi
inget behov av dina tjänster.

Berättelse. Begrepp. Fakta. Fiktion.
Och världen är ett levande ord som förmår förändra, belysa. Vi har
årtal, vi har avtal. Men vi har också alla dessa berättelser.
Men så, plötsligt, är något förändrat. En dag kommer en förman och
kör i väg dig, och du får gå. Året är 2008. Nu har arbetsrätten luckrats
upp. Efter hundra år. En förman kan säga till min vän vid staketet: du
omfattas inte av avtal och regler, för du är inte anställd på det sättet, du
är nämligen bemanningsanställd.
Du är på samma stig som min morfar, rättslös.
Jag går den också. Jag skall förklara. Ännu en bild, ett fragment: jag
arbetade natt på den stora speditionsfirman. Långt från allt, i fel område, bortom bussarnas trafiksystem. Paket upp till fyrtio kilo. I gallervagnar. Varje paket skulle lyftas upp, läggas på band. Vi var två timanställda. Fyra fast anställda. De fyra cirkulerade omkring positionerna. Körde truck. Städade. Lyfte paket. Vi gjorde bara det – lyfte paket.
Natt efter natt. Och när jag frågade efter handskar, för paketen skar in i
händerna, så blev det sagt att det skulle min arbetsgivare hålla med för
jag var inte anställd. Inte där. Jag var bemanningsanställd. Det innebär
också rent konkret att jag hade blivit möjlig genom att en tidigare fast

Om du talar och blir synlig och tar plats straffas du direkt och förs
undan. Och då förstår alla vi andra vad priset är. Den som tiger och
lyder. Den som talar och försvinner.
Detta skapar rädsla. Misstänksamhet. Som detta med att jag bodde i
det exklusiva Västra Hamnen. Och arbetade på Yarden. I början,
månader, var det alltid tyst omkring mig på arbetsplatsen. Efter ett tag
förstod jag vad det hela handlade om. Jag betraktades som en spion.
Man föreställde sig att företaget hade hyrt in mig för att avslöja
oegentligheter.
Vad säger det? Egentligen? Det fragmentet? En spion. Det visar hur
det orimliga har blivit rimligt. Det säger att det faktiskt kunde finnas
en möjlighet att arbetsgivaren hade spioner, utklädda till arbetstagare.

Går det fragmentet att foga in i arbetsrätten? Självklart. Det talar om
att arbetsgivarnas kamp inte är reglerad, den sker i det fördolda, finner
nya vägar förbi det som var reglerat, avtalat. Och att det är möjligt för
att vi blivit historielösa.
Bostadsområdet Västra Hamnen och Dockan byggdes på resterna
omkring soptippen från Kockums, och medan området färdigställdes
till den skandalösa bomässan Bo01 gick jag här varje dag, promenerade med min hund och iakttog det nya Europa. Det fanns till och med
ett område som kallades för ”European Village” – men inte för att
husen byggdes av underbetalda arbetare från Europa, människor som
användes för att byggherrar och entreprenörer ville undslippa arbetsrättens villkor.
Överallt främmande röster, nya språk. Intill byggena fanns det en
avskild skräpig plats där arbetarna bodde. Uråldriga trasiga husvagnar.
Det skulle gå snabbt, det skulle vara billigt. Folk arbetade dygnet runt.
Jag kunde se samma människa klockan sju på morgonen och strax
intill midnatt. I den konkurs som oundvikligen följde förlorade arbetstagarna sina inarbetade pengar, sina rättigheter – och en natt när jag
gick i området kunde jag se hur polska arbetare fyllde sina bilar med
vitvaror. Tvättmaskiner och diskmaskiner. Vem kunde bli upprörd?
Inte jag. Detta är avgrunden. Den som äger. Den som blir ägd. Den
som skapar lagen, den som tvingas ge upp inför den – och skaffar en
egen form av rättvisa, som också den kan leda till straff.
Arbetsrätt. Det finns naturligtvis inte angivet att handskar skall delas
ut, men det talar om arbetsgivarens skyldighet att värna om den arbetande människans rättigheter, hans liv, hans kropp, hans återhämtning. För mig är det ett svar på frågan om solidaritet, det är helt enkelt
ett ”ja” på frågan om jag ska ta hand om min broder. Också den politiska berättelsen om ”Arbetsrätten” började i det ja:et.
Jag kan direkt ange vad det var som fick mig att börja berätta, att

skriva ”Yarden”. Tid och plats. För – det var aldrig min tanke att jag
likt en Wallraff med poetisk licens skulle skildra en arbetsplats. Nej.
Jag ville tjäna en del pengar på mitt kroppsarbete, försvinna, glömma.
Det var bara det att min klass hann upp mig. Min politiska vilja kom
återigen att bli tydlig, inte som ett val, utan just som en nödvändighet.
Jag ska förklara.
Det började en eftermiddag i oktober, snöblandat regn. Efter ett antal
månader på Yarden, på liknande uppdrag, liknande platser. Tung fuktighet. Ett antal bilar skulle transporteras inom området, ställas intill
varandra. Nära. Mycket nära. Det hela var mycket enkelt. Du hade en
lapp som angav bildens position på området. Du kördes dit i en minibuss. Du letade upp din bil i röran av tusentals bilar. Du steg in i den
och körde till den nya positionen.
Du steg ut, ställde dig vid sidan om din parkerade bil – och så stod du
där tills bussföraren kom och scannade in att bilen hade flyttats.
Jag stod så. Minut efter minut. Fem. tio. Tolv. Arton. I detta regn,
denna snö, denna råa fuktiga kyla. Från min plats kunde jag se bostadsområdet Dockan, kunde se människor röra sig i lägenheterna,
förflytta sig. Det var inte mer än två tre hundra meter som skilde oss
åt, ett hamninlopp. I själva verket var det mycket mer än så. Jag stod
stilla, kände fukten krypa in, kände regnet, den vassa kylan mot ansiktet. Efter en stund hörde jag en melodi, en svag slinga av musik.
Och precis bakom sista raden av bilar kunde jag då se en av förmännen
som satt i sin bil. Han drack kaffe, förde statistik på vår hastighet, hur
snabbt det gick att fylla den bestämda billinjen intill kajen. Kom ihåg:
vi var kameraövervakade. Förmannen lät bilen gå på tomgång, för inte
skulle han behöva frysa. Vi däremot, när bilen var framkörd, skulle
stiga ur, fick inte sitta kvar. Och då – i detta, så tänkte jag: ”Jag är lika
mycket värd som en signalpinne.” Och: ”Jag fyller ingen som helst
mänsklig funktion.” Och i samma ögonblick som jag skulle ha frågat:

”Kan vi inte få värma oss i bilarna?” så skulle jag få gå.
Det var precis det som hände min vän. Det var i det ögonblicket jag
beslöt mig för att skriva ”Yarden”.
Det är morgon. Vi är samlade i en matsal. Vi är omkring hundra personer, folk står lutade mot väggen. Jag minns att det regnade. Grå
himmel. Vissa sitter samlade bordsvis, grupp efter grupp. En matsal.
Yarden. 2009. Ett informationsmöte från ledningen. Det förevisas
statistik. Bild efter bild. Olika typer av skador. På bilar. Inte människor. Varje bild avslutas med en muntlig tillrättavisning: ”Och därför
får ni inte längre sommartid köra med nedvevad vänsterruta.” Detta är
hierarki. Detta är ägare och ägda. Vår uppgift är att skämmas och vara
tysta. En av mina vänner runt bordet räcker upp handen, reser sig upp
och säger: ”Men våra kläder? Ni vet att våra kläder är dåliga? De släpper in allt regn. Ni vet, står man ute länge – man blir dyblöt.”
Det blir helt tyst, knäpptyst. Det är tyst en eller två sekunder för länge.
Mötet upplöses, grupperna skingras och arbetsledningen återvänder
bakom sin stängda dörr. Till nästa dags arbete dyker naturligtvis inte
den frågvise upp. Han rings inte in igen. Och vi visste att det var priset, vi hann bara inte stoppa honom. Efter tre veckor är han tillbaka.
Och ingen klagade på sina arbetskläder, någonsin. Detta är makt. Detta
är ett system. Det är också konsekvensen av det gradvisa upphävande
av arbetsrätten – som ytterst handlar om vår rätt till säkerhet, egenvärde, motstånd.
Vi är nämligen tillbaka till utgångsläget. Vi är statare. Vi är inte längre
närande, bara tärande. Vi är tillbaka till tiden före det som kallades
Folkhemmet – och som rymde så många fler dimensioner än bara en
människovärdig bostad. Arbetsrätten går inte att särskilja från
exempelvis folkbildning, bostadspolitik, barnbidrag – för vad det kom
att handla om var synen på människan, hennes plats i Sverige. Den
arbetande människan var inte bara ett anonymt kugghjul utan i stället

en viktig och angelägen del av en process som skulle omfatta rättvisa –
på alla plan.
Jag skall förklara. På Yarden förstod jag att vi inom den kamerabevakade inhägnaden hade ett Sverige i miniatyr, ett statarsamhälle där
upphävandet av lagar och rättigheter blivit en självklarhet. Där godsägaren när som helst kunde rida förbi och fälla sin dom över dig. Jag
kände mig totalt rättslös. Och jag såg att vi hade tappat bort vad det
var som lett oss hit. Att vi inte förstod hur klass, kön och etnicitet
kommit att flätas samman till en rörelse, där upphävandet av just
Arbetsrätten var den sista konsekvensen. En tillbakagång till nollpunkten, utgångsläget.
Och jag insåg att jag inte var ensam om känslan av att någonting
avgörande hade skett, bakom ryggen på oss. Också för att vi valt att
titta bort, inte se. Ett mönster. Jag började samla information. Jag
började förstå enskilda scener, började kunna se linjerna.
Som också handlade om hur arbetarrörelsen, som en gång drev fram
1900-talets reformer, gått med. Svikit. Glömt. Titta bort. Det som jag
en gång föreställde mig var fackföreningsrörelsens incitament –
solidariteten – omfattar inte längre dem som verkligen behöver den.
Jag skall förklara. En tidig morgon som bemanningsanställd ringer jag
ett fackligt ombud. Jag har en lista med orimligheter i min hand. Vi
arbetade på ett större fartyg. Vi kunde inte gå raka. 140 centimeter i
takhöjd. Vi kröktes. Timme efter timme. Vi lyfte motorhuven, plockade bort batterisladdarna, sänkte motorhuven. Nästa bil, nästa motorhuv. Och så nästa. Och nästa. Timme efter timme. Först dag tre började jag tänka på att detta var orimligt, för så van hade jag blivit inför att
tiga, lyda och arbeta – för jag behövde mina timmar. Det fanns ett
skyddsombud på arbetsplatsen. Han sade: ”Ja, det är bara att gilla
läget.” Han var heller inte vårt ombud, hans uppgift var att värna dem
på arbetsplatsen som omfattades av avtal, anställning. Vi, vi däremot –
vi omfattades bara av vanmakt. På en matrast ringer jag till det fack-

förbund som jag föreställer mig att vi borde tillhöra. Jag säger: ”Ni
borde komma hit. Ni borde se detta. Ni borde vara här.” Han svarar:
”Det är inte våra medlemmar. ”För en stund blir jag helt tyst. Efter det:
”Kanske kan vi bli?” Jag kan inte låta bli att fråga, även om jag redan
då också vet hur svaret kommer att bli: ”Det har ni inte råd med.”
Efter det att jag slutade som anställd på bemanningsföretaget har jag
förgäves försökt få representanter för partier och fackförbund att
besöka den inhägnade arbetsplatsen, men ingen – jag säger det igen –
ingen har tyckt att det var tillräckligt angeläget. ”Men boken Yarden
var djävligt bra, en viktig bok, så tack för den, och tack för att du
hörde av dig”, sa en ombudsman och la på.
Den faktiska världen och berättelsen. Den faktiska världen i berättelsen. Den fjärde dagen på bilskeppet kom verkligen skyddsombudet
upp till oss, för att det då var sagt att också anställd personal skulle
arbeta där. Han sade: ”Ni borde ha hjälmar.” Och så försvann han. Jag
tänkte: ”Min vän A är drygt sextio. Detta är orimligt. ”Vi fick honom
ibland att lägga sig ner på marken, sträcka ut den ömmade ryggen.
Rädslan för att bli upptäckt. Ett par korta sekunder. Det var allt han
vågade. Ibland forsade svetten om honom, men aldrig att han skulle
våga klaga eller fråga efter en annan plats – han fogade sig. Det kom
aldrig någon anställd personal, skyddsombudet förhindrade det. Vi
däremot, vi var knappast ens människor längre.
Kristian Lundberg. “
“Författare, född 1966 och uppvuxen i Malmö. Han debuterade 1991
med boken ”Genom september” och har sedan dess gett ut ett stort
antal romaner, diktsamlingar och deckare.
Lundberg fick sitt stora publika genombrott 2009 med den prisbelönta boken ”Yarden”, som även blivit pjäs och som ska filmatiseras av
regissören Måns Månsson.
I veckan utkom senaste boken ”En hemstad”, som recenserades av
DN:s Maria Schottenius i torsdags: ”Det går inte att läsa Kristian
Lundberg utan att bli förtvivlad över det samhälle vi varje dag misslyckas med att göra rättvist.”

DN 28 april 2013:
Arbetsmarknadspolitik.

”Låt arbetssökande välja bort dåliga
jobbcoacher”
“Ny jobbpolitik. Arbetssökande i Sverige är hänvisade till Arbetsförmedlingen och de jobbcoacher AF väljer. Men tänk om du fick
välja jobbcoach själv – eller välja bort dåliga utbildningar. Systemet har med framgång prövats i andra länder och det är dags att
Sverige går i samma riktning, skriver två centerpartister.”
“De senaste veckorna har medier rapporterat om hur arbetssökande
fått ägna sig åt alltifrån knyppling till filmvisningar och fotbad, i regi
av privata jobbcoacher upphandlade av Arbetsförmedlingen. Det är
ovärdigt och ett slöseri med både skattebetalarnas pengar och de arbetssökandes tid.
Tyvärr har likartad ”pysselsättning” dykt upp flera gånger hos Arbetsförmedlingen de senaste decennierna.
En sak är säker: de arbetssökande som förekommer i reportagen hade
garanterat aldrig gått till dessa oseriösa företag om de vetat vad som
väntade.
Vi måste byta linje. Det är inte Arbetsförmedlingen som ska välja, det
är den arbetssökande som ska välja, och kunna välja bort de usla utbildningarna.
Detta är ett av svensk arbetsmarknads problem just nu. Som arbetssökande har du bara Arbetsförmedlingen att vända dig till. Om den i
sin tur upphandlar undermåliga jobbcoacher, eller på andra sätt sviker
dig som arbetslös, då står du där, ännu mer maktlös.
Företagen, som däremot inte är hänvisade till Arbetsförmedlingen,

väljer ofta bort den. Enligt en enkät väljer endast en av sexton småföretag Arbetsförmedlingen för att rekrytera.
Men tänk om den arbetssökande själv fick välja fullt ut? Den lösningen
har med framgång prövats i två länder, Australien och Tyskland, som
också sticker ut i internationella jämförelser. Båda länderna har halverat sin arbetslöshet från cirka tio procent till cirka fem procent och stått
emot krisen.
Australien har den högsta sysselsättningsgraden i hela G20. Nyligen
kom en 249-sidig rapport från OECD (”Activating Jobseekers: How
Australia Does It”) som sammanfattar forskningen och beskriver hur
Australien finslipat sin modell genom åren.
Denna modell skiljer sig i grunden från den ”in house-privatisering”
Arbetsförmedlingen gjort i Sverige när man upphandlat specifika delar, som jobbcoacher, som tyvärr i många fall blivit dyrare och uppenbarligen inte alla gånger bättre. Den skiljer sig också från svenska
Socialdemokraternas förslag där Arbetsförmedlingen ska fortsätta att
välja åt de arbetssökande.
I Australien bestämmer arbetsförmedlingen vilka offentliga pengar
som ska följa den arbetssökande, vilken ”jobbpeng” du får. Den beror
bland annat på hur länge du varit arbetslös, din utbildning och andra
färdigheter. Det är inte olikt hur Arbetsförmedlingen i dag bestämmer
vilka pengar som följer den arbetssökande.
Men i Australien är det den arbetssökande själv som får välja vem som
bäst kan hjälpa henne eller honom. Den arbetsförmedlare som valts får
”jobbpengen”, men merparten betalas inte ut förrän den sökande är
varaktigt i jobb. Till sitt stöd har australierna också rating på hur förmedlarna klarat sig. De som väljs av de arbetssökande är inte bara
privata företag av typen Manpower, utan i hög grad ideella organisationer från civilsamhället.

Arbetsförmedlarna blir med tiden mer specialiserade - experter på just
industriarbetare eller en viss region eller en viss rehabiliteringssituation - och blir därmed bättre på att ordna jobb. Skickliga arbetsförmedlare som tidigare jobbade på statliga Arbetsförmedlingen har fått större
utrymme. Fler jobb har förmedlats per insatskrona. Enligt OECD har
arbetsförmedlarna alltmer kunnat fokusera på dem med långa arbetslöshetstider.
De australiensiska myndigheterna har också sett till att sålla bort de
oseriösa. De företag som inte haft kvalitet nog enligt deras rankningssystem får inte vara kvar i systemet. Genom att renodla statens roll
som finansiär och utförarnas roll som förmedlare har båda blivit mer
fokuserade.
Non-profit-förmedlare har till och med drivit på regeringen för att
skippa byråkrati och mer effektivt nå dem med störst sociala problem.
Reformerna har dessutom fått politiskt stöd över hela linjen i australisk
politik,med de senaste stegen utförda av en socialdemokratisk Labourregering. Det tyska systemet är mycket likartat och har samma breda
stöd.
Det här är också en åtgärd som har tydligt stöd hos svenska folket. I en
enkät utförd av opinionsinstitutet United Minds svarade en stor majoritet att de själva vill välja jobbförmedlare, bara en sjundedel tycker att
det är ett dåligt förslag.
En ny ”jobbpeng” är en av de punkter där Centerpartiet vill förstärka
alliansens jobbpolitik, med ännu mer fokus på att göra det lättare att
skapa och därmed få jobb i hela Sverige, med lägre kostnader, mindre
krångel, bättre utbildning och bättre arbetsförmedling.
Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet
Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Centerpartiet “

DN 29 april 2013:

“Den starka kronan kan sätta jobb i
farozonen”
“Tio av börsens tungviktare har under årets första månader tappat nära 2 miljarder kronor på den starka kronan. Fack och företag befarar nu att svenska jobb ligger i farozonen. Det är dock en
hotbild som får mothugg. “
I kvartalsrapport efter kvartalsrapport utpekas den starka svenska kronan som skyldig till att vinsterna faller. I en sammanställning DN gjort
av sexton större börsnoterade bolag som lämnat rapport de senaste
veckorna anges valutan i tio fall som den direkta orsaken till att resultaten blivit lägre.
Sammanlagt för de tio bolagen handlar det om ett vinstras på 1,8 miljarder kronor under årets första tre månader. Men kronan är inte skyldig till allt. Utöver kronans påverkan har rörelseresultatet för de tio
bolagen mins-kat med över 45 procent, från 19,5 till 10,6 miljarder
kronor, visar DN:s genomgång.
– Det här säger ändå något om vilken betydande negativ faktor kronans styrka är för de svenska exportföretagen, konstaterar Anders
Rune, chefsekonom vid Teknikföretagen.
Anders Rune understryker att de svenska börsbolagens rapporter inte
ger hela bilden av problemet. Bolagsrapporterna är bara toppen av ett
isberg. Många små företag som dels är underleverantörer till svenska
storföretag, dels exporterar till andra, påverkas svårt av den starka
kronan.
Enbart kullagerjätten SKF räknar under hela 2013 med att tappa 550
miljoner kronor på grund av kronan. Hittills i år har bolaget förlorat
nära 120 miljoner kronor. Lastbilstillverkaren Scania uppger att kronans styrka gröpt ur resultatet med 475 miljoner kronor första kvartalet
och stålkoncernen Sandvik har under samma period tappat 350 miljoner kronor.

Ytterligare ett exempel är klädkedjan H & M som uppger i sin kvartalsrapport att koncernen förlorat 1,3 miljarder på sin försäljning på
grund av valutornas inbördes relation.
Från flera hålls höjs nu röster att svenska arbetstillfällen hotas om den
starka kronan håller i sig. Fackorganisationerna Unionen och IF Metall
har gemensamt med organisationen Teknikföretagen varnat för att den
svenska exportindustrin är hotad. Socialdemokraternas tidigare partiledare Göran Persson, som är ordförande i skogskoncernen Sveaskog,
håller med.
Vid Sveaskogs bolagsstämma konstaterade han att om kronan fortsätter att stärkas kommer vi också snart att se en lång rad svårigheter i
exportindustrin vilket i sin tur påverkar sysselsättningen.
SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist sluter upp bakom resonemanget,
men inte hela vägen. Han säger sig ha full förståelse för att många små
och medelstora företag känner av den starka kronan. Men de exporterande företagen kläms från två håll anser han. Dels handlar det av en
svag efterfrågan på grund av konjunkturen, dels valutan.
– Men att påstå att kronan är för stark är fel. Den har varit undervärderad under lång tid. Snarare är den ganska nära en rimlig värdering i
dag, säger Robert Bergqvist, som nu vill att blicken lyfts.
Han tror att Sverige har börjat en resa där exportindustrins betydelse
kommer att minska något i framtiden. I stället kommer den inhemska
industrin att växa tillsammans med en ökad tjänsteexport.
– I början kommer arbetslösheten sannolikt att stiga, men tyngdförskjutningen från export och inhemsk tillväxt kommer att kompensera
detta, tror Robert Bergqvist.
SEB:s chefsekonom ser också andra åtgärder som kan väga upp kronans högre värde. Det handlar bland annat om den sänkta bolagsskatten men också lägre arbetsgivaravgifter.
Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se”

DN 10 maj 2013:
Arbetskraftsinvandring.

en möjlighet att lura både staten och människorna borde inte komma
som en överraskning.

“Stäng inte dörren”

Hur problemet ska lösas är inte givet. Migrationsminister Tobias

“Hassan från Irak intervjuades i DN (5/5) och berättade hur han
lockats till Sverige för att arbeta som undersköterska. I ett anställningserbjudande från hemtjänstföretaget TPS Vårdteam AB, som godkänts av Migrationsverket, utlovades Hassan en lön på 26 500 kronor i
månaden, men verkligheten blev en helt annan.
Väl framme i Stockholm fick Hassan först inte arbeta alls och sedan
blev det slit sju dagar i veckan för en lön på 8 000 kronor i månaden.
”Jag kände mig som en slav”, förklarar han för DN:s reporter.
Dessvärre är det inte första gången människor vittnar om hur de utnyttjas i Sverige, men Hassans berättelse ger ännu ett skäl för de politiskt
ansvariga att sätta stopp för missbruket.
Att Stockholms äldrevårdsförvaltning anlitar företag som utnyttjar sina
anställda och struntar i att betala preliminärskatt ger dessutom problematiken en ny och allvarlig dimension. Hur kan sådana bolag ges förtroendet att ta hand om gamla och vårdberoende? Det är obegripligt
och upprörande att den kommunala förvaltningen inte har bättre kontroll.
Från vänsterhåll hävdas att problemen är en följd av Sveriges nya
regler för arbetskraftsinvandring, och på en punkt har kritikerna rätt.
Ett lösligt erbjudande om anställning, som är det enda som krävs för
att Migrationsverket ska besluta om arbetstillstånd, lockar till sig
bedragare.
I dag kan en arbetsgivare lova en sak i erbjudandet som godkänns av
Migrationsverket, men sedan skriva något helt annat i kontraktet utan
att det innebär minsta brott mot reglerna. Att skojarna därför upptäckt

Billström brukar hänvisa till att arbetsmarknadens parter kommer
överens om lön och villkor för anställning i Sverige, och han har rätt i
att Migrationsverket inte kan och inte bör sätta sig över den fria avtalsrätten.
Men det minsta man kan begära är tydlig information. Den som får
Migrationsverkets stiliga tillstånd i sin hand måste upplysas om att
erbjudandet inte innebär samma sak som ett bindande anställningskontrakt.
Migrationsministern kan också studera några förslag som presenterats
av TCO. Tjänstemännens centralorganisation välkomnade förändringen av reglerna för arbetskraftsinvandring 2008, men organisationen varnade redan då för missbruk.
TCO anser till exempel att arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska
åläggas att bifoga ett anställningskontrakt när de söker arbetstillstånd,
vilket verkar rimligt. Någon form av efterhandskontroll behövs också
för att få bort de oseriösa.
Men bland kritikerna finns även många som vill sätta stopp för arbetskraftsinvandringen. Därför är det viktigt att erkänna brister, men
samtidigt slå vakt om reformen som allianspartierna och MP drev
igenom tillsammans.
Glöm inte att det gamla systemet med arbetsmarknadsprövning innebar att Sveriges gränser i praktiken var helt stängda för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. En dörr har öppnats mot omvärlden och den bör inte slås igen.

De nya reglerna har dessutom inte lett till någon omvälvande förändring. Antalet beviljade arbetstillstånd är fortfarande ganska blygsamt
och har inte ökat avsevärt: från 14 481 till 16 543 mellan 2009 och
2012.

DN 17 maj 2013:
Unga förtidspensionärer.

Men för många små och stora företag har de öppnare svenska gränserna haft stor betydelse. Bolag i databranschen har till exempel svårt att
hitta tillräckligt kompetenta medarbetare, och den enskilt största grupp
– efter bärplockarna – som beviljats arbetstillstånd under senare tid är
mycket riktigt dataspecialister.

“Det kan tyckas som ett märkligt sammanträffande att rapporten om
självmord bland unga med aktivitetsersättning presenteras samma dag
som Karin Johannisson, professor i idéhistoria, skriver i DN Kultur
under rubriken ”När diagnoserna tar över det mänskliga”.
Johannissons artikel om hur normalitetsbegreppet successivt snävas in
så till den grad att var och varannan kvalificerar sig för någon psykisk
diagnos är sannolikt en del av förklaringen till den förskräckande
utveckling som redovisas i studien.
Rapporten är beställd av socialförsäkringsutredningen och den är
gjord av bland andra Kristina Alexanderson, professor i socialförsäkring, och en av Sveriges mest namnkunniga sjukfrånvaroforskare.
Forskargruppen har studerat självmord och självmordsförsök som
resulterat i sjukhusvård bland unga mellan 19 och 23 år under 1995,
2000 respektive 2005. Personer med aktivitetsersättning, ett slags
förtidspension för unga, har jämförts med dem utan.
Att risken för självmord är högre bland personer med aktivitetsersättning än utan är inget konstigt. Psykisk ohälsa utgör i sig en riskökning
och det går av studien inte att dra några slutsatser om i vilken mån det
är sjukdomen i sig eller det faktum att den unge inte har ett arbete eller
skola att gå till som får individen att välja att avsluta sitt liv.
Men det finns andra siffror som indikerar att det vi ser till stor del är
ett socialt problem och inte ett medicinskt. Både andelen och antalet
personer med ersättning har mer än fördubblats mellan 1995 och 2005.
Ökningen hittas i huvudsak i gruppen psykiska diagnoser och då särskilt bland de nya som tillkommit sedan första mätningen. Tidigare
kunde barn, som Karin Johannisson skriver om, vara blyga, störiga
eller känsliga. Det som tidigare var karaktärsdrag och uttryck för
mänskliga olikheter är i dag föremål för ett omfattande diagnostiserande.

Människor som erbjuds arbete i Sverige ska vara fortsatt välkomna.
De bidrar till utvecklingen av vårt land, men ska inte luras hit och
utnyttjas här. DN 10/5 2013

“Livsfarlig medikalisering”

Det verkligt bekymmersamma är att antalet självmord och självmordsförsök i gruppen med aktivitetsersättning fyrdubblats under de
tio mätåren. Eftersom gruppen blivit dubbelt så stor borde det allvarligaste psykiska lidandet ha ”spätts ut”, som rapportförfattarna väljer
att formulera det faktum att tröskeln till aktivitetsersättningen i praktiken sänkts. Det talar för att människan blir sjuk(are) av att förklaras
sjuk.
I en tidigare rapport till socialförsäkringsutredningen har inträdeshinder på arbetsmarknaden och en benägenhet att medikalisera i grunden
sociala problem lyfts fram som en tänkbar förklaring till ökningen av
antalet unga med aktivitetsersättning. Siffror i Alexandersons rapport
stärker den tesen. Närmare 90 procent i gruppen med aktivitetsersättning saknar fullständiga gymnasiebetyg. I gruppen utan ersättning är
den siffran 28 procent.
Det är lätt att se hur gruppen med aktivitetsersättning kunnat växa.
Det är lättare att betala ut pengar än att hitta ett sätt att genomföra en
utbildning, vaska fram en praktikplats eller ännu mer utopiskt på
dagens arbetsmarknad: ett jobb.
Det är också lätt att se varför gruppen inte kan tillåtas att växa. Att
sorteras in i den är sannolikt förenat med livsfara. Annat som är direkt
livsfarligt, som droger eller kemikalier, brukar vi förbjuda. Det är
förstås varken möjligt eller önskvärt här, men det är det perspektivet
på utanförskap bland unga samhället måste anlägga.
Det kommer förstås även fortsättningsvis i gruppen att finnas personer som har en sådan funktionsnedsättning att de aldrig kommer att
kunna arbeta. Men för alla andra måste lagstiftare, arbetsförmedling,
socialtjänst och skola sätta till alla klutar för att inte utestänga unga
människor från den delaktighet ett arbete innebär.
DN 17/5 2013

DN 30 april 2013:
S-budgeten.

“Ungdomsarbetslösheten ett gemensamt
problem”
“Finansminister Anders Borg (M) och Magdalena Andersson (S)
fortsätter att träta om hur Sverige klarar lågkonjunkturen jämfört med andra länder. Men på en punkt är de överens. Den höga
ungdomsarbetslösheten är ett stort bekymmer.”
När Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson presenterade partiets ekonomiska vårmotion i går tog hon på nytt
fram diagram som visar vilka länder som klarat krisen bättre än Sverige.
Knappt en timme senare kontrade Anders Borg med ett antal länder
som drabbats hårdare av krisen.
Det är högst sannolikt en genomtänkt strategi från båda håll och vi får
nog se diagrammen fler gånger. Trots att det viktigaste för Sveriges
arbetslösa knappast är hur det är i andra länder utan om de får något
jobb.
Men Borg och Andersson är huvudmotståndare inför valet nästa år och
inför valspurten har finansministern ett rejält försprång. Därför inriktar
sig Magdalena Andersson på att försöka så tvivel om att Borgs ekonomiska politik är så framgångsrik som han ger sken av.
Ett annat uttryck för det är att Magdalena Andersson kritiserar Borg
för att regeringen inte uppnår målet att statsfinanserna ska visa ett
överskott på 1 procent per år över en konjunkturcykel. Hon vill också
markera sitt eget ansvarstagande genom att framhålla att S använder
mindre pengar än regeringen.

Borg går till motattack med att det kommer att försvinna tiotusentals
jobb om S höjer skatter och ersättningarna från a-kassan och sjukförsäkringen. Och framhåller än en gång att det är ordning och reda i de
svenska statsfinanserna.

avskaffas och ersätts med ”extratjänster” till avtalsenlig lön inom
välfärdssektorn.

Men när det gäller ungdomsarbetslösheten är de överens. Det är bekymmersamt att så många unga går sysslolösa. Fast det innebär inte att
de är eniga om hur den ska bekämpas.

Ekonomi. Håller fast vid ett lägre reformutrymme än regeringens,
men anser inte att överskottsmålet för statens finanser på en procent av
BNP behöver uppnås under lågkonjunkturen. Höjd a-kassa och sjukförsäkring ska minska försörjningsstödet och stärka kommunernas
ekonomi.

S vill ha fler åtgärder under 2013. Den största satsningen är att 10 000
yrkesintroduktionsjobb ska införas redan i sommar i stället för nästa år
som regeringen planerar.

Finansiering. Åtgärderna ska bland annat finansieras genom att den
halverade arbetsgivaravgiften för unga slopas. För 2013 avvecklas
ettårsgymnasiet. Satsningar på Matlandet och Skogriket trappas ned.

Där fick Magdalena Andersson in en oplanerad poäng på Borg. Finansministern jämförde höjningen av den halverade arbetsgivaravgiften för
unga som S vill göra med det bidrag S vill att staten ska ge arbetsgivare som tar emot ungdomar för yrkesintroduktion.
Problemet var att Borg trodde att de 10 000 kronorna arbetsgivarna
skulle få var per år och inte per månad.
– Om Anders Borg har lite svårt att förstå våra förslag är han
välkommen att ringa mig, säger Magdalena Andersson till TT.
Maria Crofts maria.crofts@dn.se “
“Skuggbudgetar
Socialdemokraterna
Jobb. 73 000 jobb- och utbildningsplatser från höstbudgeten ligger
kvar. Ungdomsgaranti ska ge jobb eller utbildning efter 90 dagars
arbetslöshet. En rad åtgärder ska träda i kraft 2013. Yrkesintroduktion,
sommarjobb i kommunerna, obligatorisk sommarskola för elever som
inte klarar nian, fler platser på naturvetenskapligt tekniskt basår. Fas 3

Vänsterpartiet
Jobb. Ungdomsgaranti som ska ge jobb eller utbildning åt totalt 57
000 personer från 1 juli 2014. En rad åtgärder införs för att öka sysselsättningen bland kvinnor. Statsbidragen till kommunerna värdesäkras
så de följer pris- och löneökningar, rätt till fasta jobb på heltid införs
liksom barnomsorg på obekväm arbetstid. Delad föräldraförsäkring.
Ekonomi. Överskottsmålet ersätts med att statens finanser ska vara i
balans över en konjunkturcykel. Kommunernas ekonomi behöver inte
vara i balans varje år utan över en konjunkturcykel. Riksbankens
inflationsmål höjs från 2 till 3 procent. Ett sysselsättningsmål ska
införas.
Transaktionsskatt. En transaktionsskatt på finansiella transaktioner
som köp och försäljning av aktier och obligationer ska ge 7,5 miljarder
kronor till ungdomsgarantin. “

DN 16 maj 2013:
Ungdomsarbetslöshet.

lätt att anställa, men också lätt att säga upp. Men då finns en generös,
tidsbegränsad a-kassa.

“Sverige sämst i Norden på att ge
ungdomar jobb”

Nu genomför regeringen en stor bidragsreform, bland annat med
sänkta ersättningar och tuffare krav för unga utan arbete.

“De nordiska statsministrarna deltar på torsdagen i ett stort
arrangemang i Stockholm om ungdomsarbetslösheten. I alla länderna, möjligen med undantag för Norge, har det blivit svårare
för unga att hitta ett jobb.”
“Finland, som har en ungdomsarbetslöshet på runt 19 procent, har
nyligen infört en ungdomsgaranti, som erbjuder jobb, lärlingsplats,
praktik eller utbildning inom tre månader. Fokus är att hindra unga
från att hoppa av skolan eller hamna utanför arbetsmarknaden.
– Vi lärde oss detta under 90-talets kris. Unga som blev arbetslösa då,
är fortfarande arbetslösa, säger statsminister Jyrki Katainen.
I somras visade en rapport beställd av Nordiska rådet, att runt 300
000 unga under 25 år riskerar permanent utanförskap i Norden. De har
varken utbildning eller jobb och riskerar att stå utanför samhället
större delen av sitt vuxna liv.
Katainen tror att fler lärlingsplatser är rätt medicin.
– Det är ett utmärkt sätt att få en utbildning utan att gå i skola. Alla är
inte intresserade av traditionell utbildning, utan vill lära sig genom
praktiskt arbete, säger han.
Danmark har kanske den mest målinriktade politiken och ungdomsarbetslösheten är på 14 procent.
Fokus ligger på tidiga insatser och utbildning har första prioritet.
Dessutom har Danmark sin flexicurity-modell, som innebär att det är

– Vi har tagit tämligen stora beslut som ska säkra att unga inte fastnar i
passiv försörjning, säger statsminister Helle Thorning-Schmidt.
Värden för mötet, Fredrik Reinfeldt, är sämst i klassen med en
ungdomsarbetslöshet på runt 24 procent. Han svarar inte rakt på frågan
om de andra nordiska länderna är bättre på att bekämpa ungdomsarbetslöshet. Precis som Katainen tror han på lärlingssystemet, något
som Danmark kommit längre med.
– Det är den väg Sverige måste gå. Då tror jag att fler ungdomar
kommer att märka att trösklarna sänks så att de lättare kan komma in i
arbetslivet, säger Reinfeldt.
TT

DN 15 maj 2013:
Rapport från Riksrevisionen.

“Arbetsförmedlingen kritiseras för att inte
hitta unga arbetslösa”
“ Arbetsförmedlingen får svidande kritik för sitt arbete att minska
ungdomsarbetslösheten i en rapport från Riksrevisionen. Både LO
och Svenskt Näringsliv instämmer i kritiken, som handlar om att
förmedlingen misslyckas med att hitta många av de arbetslösa
unga och har för få kontakter med arbetsgivarna. “
“– Det är nästan som att läsa en LO-rapport. Mycket av det som vi
framfört under åren står här, kommenterar LO-ombudsman Oscar
Ernerot.
Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsexpert Karin Ekenger säger att
rapporten är ytterligare ett bevis på att Arbetsförmedlingen har stora
problem med att klara sitt uppdrag.
– Jag är övertygad om att det är svårt för den stora myndigheten Arbetsförmedlingen att arbeta med arbetsförmedling på ett effektivt sätt.
Vi skulle få en mer effektiv arbetsförmedling om vi fick en mångfald
aktörer som jobbar med arbetsförmedling på lika villkor.
Riksrevisionen kritiserar Arbetsförmedlingen för att inte arbeta utifrån
den enskildes individuella förutsättningar.
Den är mer inriktad på att jobba med många arbetssökande än att
matcha individerna gentemot arbetsgivarna, enligt rapportförfattarna.
LO och Svenskt Näringsliv håller med.
– Arbetsförmedlingen har i många år haft i uppdrag att förbättra kontakterna med arbetsgivarna. Det kan man ju inte säga att den lyckats

med det när tre av fyra arbetsförmedlare säger sig inte ha tillräckligt
med tid för arbetsgivarkontakter, trots kraftigt ökade resurser, säger
Karin Ekenger.
Mer praktik för dem som går gymnasiet, möjligen någon form av
lärlingssystem, skulle kunna vara en väg att minska ungdomsarbetslösheten.
– Det skulle vara mer intressant att titta på de introduktionsavtal som
till exempel Handels och IF Metall har tecknat för unga. Det är en
svensk variant som ägs av arbetsmarknadens parter, säger Oscar
Ernerot på LO.
Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist
vill inte kännas vid kritiken från Riksrevisionen. Hon anser att rapporten har låg kvalitet.
– Den ger en orättvis bedömning av hur vi arbetar. Den har också
faktafel och drar slutsatser på gamla data. Den drar inte slutsatser
utifrån hur vi arbetat det senaste året, hävdar hon.
Angeles Bermudez-Svankvist betvivlar till och med att myndigheten
har fått faktagranska rapporten. Men det fick Arbetsförmedlingen göra
i april i år, säger riksrevisorn Gudrun Antemar.
– Vi har skickat ut rapporten till Arbetsförmedlingen och inte fått
synpunkter på slutsatskapitlet eller rekommendationerna, säger
Gudrun Antemar.
Lars-Ingmar Karlsson lars-ingmar.karlsson@dn.se “

DN 19 maj 2013:
Företagsfinansiering.

”Sverige bör gå i bräschen för nordisk
mikrofinans”
“Nyföretagande. Mikrofinans förknippas med länder som Bangladesh men går också att anpassa till nordiska förhållanden. Om 25
procent av Nordiska Investeringsbankens kapital riktas mot mikroföretagande kan gradvis 250 000 nya företag finansieras. Sverige
bör gå i bräschen för ett sådant förslag, skriver två forskare.”
“Nordens ekonomiska välfärd bygger på framgångar i industrialismens
förtecken, förverkligad av företagare och entreprenörer, som med rätt
förutsättningar haft möjlighet att växa och bli både nationellt och
internationellt framgångsrika.
Men med välfärden och tillhörande beskattning kommer också en
kostnad i form av ett – relativt till omvärlden – lågt nyföretagande. När
staten som i de nordiska länderna tar hand om större delen av lönekakan går det ut över individens sparkonto och det startkapital som kan
användas när den goda idén kommer.
Bristen på startkapital är sannolikt en anledning till att det nordiska
nyföretagandet återfinns långt ner på 2012 års lista från Global Entrepreneurship Monitor. Sett till andelen av befolkningen mellan 18 och
64 år som startar eller driver ett företag, som inte är äldre än 3,5 år,
ligger länder som Kina och USA i topp med 13 procent vardera.
Sverige släpar långt efter med sex procent. Motsvarande siffror för
våra nordiska grannar är: Danmark fem procent, Norge sju procent och
Finland sex procent.
Sett till världens 500 största företag – enligt Fortune’s rankning – har
antalet nordiska företag minskat från 20 för fem år sedan till sju i dag.
Av dessa är Statoil, som grundades 1972, yngst av de nordiska och
snabbast växande. Volvo som grundades 1927 är näst yngst medan

övriga nordiska företag på listan är över ett sekel gamla.
USA har 132 bolag på listan, varav hela 23 är ”unga” företag startade
efter 1970. Kina har 73 bolag på listan och merparten av dessa har
grundats under de senaste 40 åren. Bland dessa finns Huawei som
startades av en privatperson 1987 och som nu tävlar med Ericsson om
rollen som världsledande på mobilnätsutrustning.
Med en i dag rekordhög arbetslöshet är de flesta regeringar involverade i kampen för att skapa jobb. Forskningen visar på de mindre före
tagens betydelse i denna process och för den ekonomiska tillväxten. I
Norden är nio av tio företag mikroföretag med färre än tio anställda.
Sammantaget bidrar dessa företag starkt till sysselsättningen.
Vi måste värna ett starkt nyföretagande, inte minst bland yngre – en
grupp som är rik på idéer men fattig på startkapital. I de nordiska
länderna finns dessutom en stor grupp utrikesfödda som har problem
att komma in på arbetsmarknaden. De har också svårt att få tillgång till
kapital och saknar ofta nätverk för att implementera idéer.
Forskningen visar att innovationsprocessen gynnas av mångfald. I
Sverige är Bonniers, Cloetta, Elite Hotels, Felix och Modo exempel
på företag som startats av immigranter. Detsamma gäller betaltjänstföretaget Klarna vars grundares föräldrar kommer från Polen.
Med en ökad tillströmning av utrikesfödda krävs en beredskap och en
handlingsplan för att fånga upp möjligheterna till nyföretagande i
denna ofta finansiellt svaga grupp.
Forskningen visar att brist på kapital i etableringsfasen hämmar
nyföretagande. För alla dem som inte får finansiering på traditionella
vägar är mikrofinans ett alternativ, men här saknas både utbudet och en
vettig nordisk infrastruktur.
En statlig aktör inom nyetablering är Almi, vars syfte är att vara ett
komplement till marknaden ”genom att erbjuda riskvilliga lån när
ingen annan gör det”. Under 2012 fick 1 354 företag lån om maximalt
250 000 kronor genom Almi. Enligt Bolagsverket motsvarar de cirka

två procent av alla nystartade bolag under 2012, med andra ord en
marginell verksamhet.
Almi är ofta sista instansen i finansieringen och är störst på så kallade
topplån, vilka sker med avskräckande höga räntor
Mikrofinans förknippas vanligtvis med länder som Bangladesh. Det
handlar om att erbjuda finansiella tjänster där traditionella banker inte
når fram. Genom mikrofinansiering anpassad till nordiska förhållanden, till exempel subventionerade mikrolån med hänsyn till samhällsnyttan, kan möjligheter skapas för många fler nordiska mikroföretag.
Vi menar att de nordiska regeringarna har ett viktigt vapen i Nordiska
Investeringsbanken (NIB) för att stödja ökat nyföretagande. NIB:s
ägardirektiv talar om finansiering på bankmässiga villkor med samhällsekonomisk hänsyn.
Bankens tolkning av sitt uppdrag är dock helt anakronistisk och utformad på ett sätt som var angelägen i en tid då valutaregleringarna
härskade i världen och kapitalmarknaderna var segmenterade och i
Norden mycket tunna. Utlåningen är i princip koncentrerad till den
senare fasen i ett företags utveckling.
Ser man till NIB:s låneportfölj består den av nästan idel välkända
storföretag som numera själva har tillgång till den globala kapitalmarknaden, såsom Wärtsilä, Tele2, SKF, Ericsson, NCC, SJ, Boliden,
Fortum, SEB, Neste Oil, Skanska, Sparebanken Vest och ickenordiska jätten Gazprombank.
I dag, 40 år senare, ser behovet av riskkapital annorlunda ut och det
är hög tid att tolka ”samhällsekonomisk hänsyn” på ett sätt som innebär att NIB:s inriktning ändras från att ta grädden på moset till utlåning till nordiska mikrofinansprojekt, något som i dagsläget helt
saknas. Detta är ett beslut som i det korta perspektivet kanske kan
kännas smärtsamt för finansministerierna i de nordiska länderna – som
varje år plockar hem några hundra miljoner från NIB – men som i det
längre perspektivet kommer att bidra till högre tillväxt och fler jobb.

Den svenska regeringen bör sålunda verka för att ”samhällsekonomisk
hänsyn” ges en ny tolkning i ägardirektivet för NIB. En tolkning som
ger de många arbetslösa unga och invandrare möjlighet till en helt ny
typ av finansiering.
NIB har ett kapital på över 27 miljarder euro. Om förslagsvis 25 procent av detta riktas mot mikroföretagande kan gradvis 250 000 nya
företag finansieras.
Dessutom: Forskningen visar att finansieringen av ett bolag föder fler
bolag, som ringar på vattnet. Denna väg till ett framgångsrikt nyföretagande, som skapar fler jobb, kräver ett tydligt politiskt initiativ från
de nordiska regeringarna.
Som största ägare med 34,6 procent av NIB bör den svenska regeringen snarast gå i bräschen för ett sådant förslag.
Pontus Engström, doktorand i mikrofinansiering vid Universitetet i
Agder
Lars Oxelheim, professor vid Ekonomihögskolan i Lund och
Institutet för näringslivsforskning (IFN) i Stockholm samt ordförande
för det Svenska nätverket för Europaforskning i ekonomi “
“I korthet. Mikrofinans
Mikrofinans är benämningen på en verksamhet som ger människor
utan eget kapital möjlighet att få lån utanför det traditionella bankväsendet.
Det förknippas med fattiga länder som till exempel Bangladesh och
anses vara en bidragande faktor till ökad tillväxt i många utvecklingsländer.
År 2006 fick ekonomen och bankmannen Muhammad Yunus från
Bangladesh fredspriset för sina insatser inom mikrofinans. “

DN 19 maj 2013:

“150 år av ständig förändring och
innovation”
“Jan Stenbeck lanserade gratistidningar, mobilabonnemang och
reklamtv. Men han ersatte aldrig suget efter kvalitet. “
“För drygt tio år sedan trängde kulturjournalisten Per Andersson in i
Jan Stenbecks slutna värld och skrev en lysande biografi, som nyligen
gjordes om till dokumentär i SVT.
Andersson skildrar en medie- och kommunikationsbransch som på
kort tid transformeras: tv-monopolet bryts sönder och mobiler ersätter
fasta telefoner med sladd.
Men den som läser biografin på nytt inser att Stenbeck aldrig fick uppleva merparten av den förvandling som han försökte tjäna pengar på.
Många av de fenomen som i dag påverkar oss var inte ens uppfunna då.
År 2002 fanns varken Facebook, Twitter eller Instagram. Mobiltelefoner användes mest för att ringa och sms:a. Och det skulle dröja fem år
innan dataföretaget Apple sålde sin första Iphone, en innovation som
på kort tid raserade Nokias börskurs och framkallade ett finländskt
trauma.
Sedan Jan Stenbecks bortgång har en ny medievärld öppnat sig. Det är
förmodligen inte längre Svenska Dagbladet som är DN:s svåraste utmaning, och vice versa. I kampen om läsarnas tid och engagemang är
sociala medier och gratisflöden en minst lika tuff konkurrent.
Och mer än så: Det är inte bara journalistik som pockar på uppmärksamheten utan allt som går att göra i mobilen: surfa, spela, titta på tv.
Samtidigt har kvalitetsmediers betydelse i samhällsdebatten ökat det
senaste decenniet. DN och SvD citeras mer än tidigare och efterfrågan
på våra profilers medverkan som kommentatorer i tv- och radioprogram växer. När vi gör något reagerar ofta andra, inte minst de som är
aktiva i sociala medier.

Flera uppmärksammade publiceringar illustrerar detta:
Jonas Hassen Khemiris öppna brev till Beatrice Ask blev den mest
delade DN-artikeln någonsin och utlöste en intensiv debatt under våren
om polisens Revaprojekt. Texten fick ett massivt genomslag när den
kombinerades med Niklas Orrenius reportage om papperslösa och
intervjun med Sveriges ”blonde och blåögde” migrationsminister
Tobias Billström.
Maciej Zarembas inträngande sjukvårdsserie, som nu getts ut som bok
på Weyler förlag, uppnådde en liknande effekt: än i dag diskuteras hur
ekonomiska drivkrafter påverkar prioriteringar inom vården.
Samma sak kan sägas om Josefine Hökerbergs och Roger Turessons
viktiga reportage om tiggeriet i Stockholm eller om Kristoffer
Örstadius omfattande skolgranskning. Artiklarna ställde den grundläggande frågan ”varför” och framkallade mängder av reaktioner från
läsare och politiker.
Kanske är det till och med så att journalistik av detta slag, som sätter
agendan för det dagliga samtalet i Sverige, får bättre spridning tack
vare den mediala transformationen.
Tidningar som DN och SvD lever i ett slags symbios med sociala
medier. När vårt innehåll berör och ringar in viktiga samhällsfrågor
blir gensvaret större än förr, tack vare exempelvis Facebook och
Twitter. Framgångsreceptet är ett slags blandning av gammalt och nytt.
Det handlar om att förena den goda journalistikens eviga värden med
en känsla för tidens frågor.
Inget av detta är egentligen nytt för oss. Ständig förändring löper som
en röd tråd genom exempelvis DN:s snart 150-åriga historia.
Dagens Nyheters grundare Rudolf Wall tecknade Sveriges första telegrafabonnemang, DN hade Sveriges först anställda fotograf, den dagliga sportsidan gjorde sin premiär hos oss, vi hade det första trefärgstrycket i svensk press, begrepp som miljöreporter och börskrönikör
formades och utvecklades här, opinionsjournalistiken i Sverige fick liv
under såväl Tingstens 1950-tal som DN Debatts 90-tal. I dag belönas

vår digitala utgåva med internationella utmärkelser.
Åsikten att morgontidningen i allmänhet och DN i synnerhet är trögrörlig och samhällsbevarande stämmer dåligt med historien. När det
gått som bäst har DN ofta legat i framkant av den publicistiska och
journalistiska utvecklingen. Vår historia är en berättelse om 150 år av
kontinuerlig innovation förenat med höga ambitioner, oavsett om det
handlat om nyheter, sport, utrikes, feature eller kultur.
Mycket av detta förändras inte av att medielandskapet digitaliseras,
även om den ekonomiska realiteten är tuff. Konkurrensen om framför
allt annonsintäkter är en helt annan än för bara 20 år sedan, vilket
påverkat alla företag i branschen.
Det är mediernas traditionella affärsmodell som är satt under press,
inte efterfrågan på god journalistik.
Jan Stenbeck lanserade gratistidningar, mobilabonnemang och reklamtv, men han ersatte aldrig suget efter mer kvalitativt medieinnehåll.
Skiftande läsarvanor och teknologiska genombrott har inte gjort
människor ointresserade av tillförlitlig och fördjupande samhällsbevakning.
Därför får den tilltagande snabbheten på nätet inte gå ut över ett
gediget journalistiskt grundjobb, ofta utfört i det tysta. Trovärdighet
och kvalitet fortsätter att värderas högt, något som bland annat avspeglar sig i att DN:s prenumerationsintäkter nyligen slog all time high.
Men den digitala förändringen ställer hårdare krav på innehållet. För
att DN ska kunna kallas ledande måste tidningen fyllas med det mest
angelägna materialet som får oss att tänka, känna och handla. Vi måste
låta våra mest uppskattade profiler få större utrymme och låta de skarpaste skribenterna skriva längre och berätta mer.
Vårt unika text- och bildmaterial, som andra inte erbjuder, är vår
journalistiska hårdvaluta. Den gör oss till vad vi är – och våra läsare
till bättre informerade deltagare i den demokratiska processen.
Peter Wolodarski “

DN 19 maj 2013:

– Varför ska du bry dig om det? Det kostar ju inte dig något.

“Det finns mer att göra mot
telefonförsäljarna”

Jag kan inte komma undan misstanken att hon medvetet fått en bristfällig introduktion när hon sattes att ringa till potentiella kunder.
Rådgivarens provisioner är en kostnad för det bolag som ska förvalta
sparandet. Den kostnaden tas ut från de avgifter spararen betalar.

“Telefonförsäljare är artiga och vältaliga – i de flesta fall. Men om
de vill erbjuda dig en bättre förvaltning av din premiepension har
jag ett enkelt råd: Säg nej tack och lägg på luren!”
“ I fjol våras, efter DN:s serie om pensionsindustrin, lovade finansmarknadsminister Peter Norman att han skulle arbeta för att telefonförsäljning av förvaltning av premiepensioner måste följas av ett
skriftligt, undertecknat avtal för att vara giltigt. I veckan presenterade
regeringen ett förslag på ett sådant krav.
Äntligen! Rådgivarna får betalt genom provisioner från de bolag som
spararnas pengar ska förvaltas av och de mindre seriösa bryr sig långt
mer om den egna plånboken än kundens behov. DN har stött på åtskilliga exempel där kunder som sökt trygghet i själva verket hamnat i
högriskfonder, bara för att rådgivaren tjänar på det.
Kravet på att erbjudande per telefon ska följas av ett skriftligt avtal där
det står vad det kostar och vilka risker som finns, är inte bara rimligt.
Det är obegripligt att det inte redan är lag.
Men det finns mer att göra. Häromkvällen blev jag uppringd av en ung
kvinna som ville boka tid åt mig hos en pensionsrådgivare. Det var ”en
fristående och oberoende” rådgivare; bankerna var inte att lita på och
visste jag att jag kunde få ut mer av min framtida pension.
Jag lät henne prata på en stund, men sade till sist:
– Vilka provisioner får rådgivaren – och från vem? Förbluffad tystnad i
luren några sekunder.

Men kvinnan gjorde sig också skyldig till ett annat fel. Om en potentiell kund begär att få veta vilka provisioner som en rådgivare får, ska
kunden också få den upplysningen.
Regeringen har nog fler saker att fundera på när det gäller telefonförsäljning av finansiella tjänster.
Dan Lucas dan.lucas@dn.se Din Ekonomiredaktör. “

DN 19 maj 2013:

skulder.

Frankrike–Tyskland.

François Hollande dammar också av den gamla tanken på gemensam
energipolitik i EU, vilket möjligen kan förena de två länderna. Men det
blir i så fall ett begränsat samarbete eftersom det är svårt att tro att
Tyskland vill ha något med fransk kärnkraft att göra.

“EU:s motor går i otakt”
“Frankrikes president betonar betydelsen av samarbetet med
Tyskland. Det är på tiden. “
“François Hollande har presenterat ett ”europeiskt initiativ”, vilket kan
tolkas som ett försök från den franske presidentens sida att återupprätta det nära samarbetet med Tyskland.
Det är i så fall på tiden. Alla länders röster ska förstås räknas i EU,
men utan en förtroendefull kontakt mellan Paris och Berlin lamslås det
europeiska samarbetet. President Hollandes utspel visar dock att det
finns fortsatt stora skillnader mellan de franska och tyska positionerna.
Olikheterna gäller Europapolitikens inriktning på både kort och lång
sikt.
För att få i gång ekonomin vill Hollande att Europeiska centralbanken
ska öppna valutakranarna och släppa in mer ”likvida medel” i eurozonen. Det innebär risk för inflation, vilket är en tysk mardröm.
Frankrikes president talar liksom den tyska förbundskanslern om att
eurozonen borde bli en ”politisk union”, men med detta menar han
något annat än Angela Merkel. Hollande vill ha en ”ekonomisk regering” med en stark ordförande, men denna ”regering” ska inte ha formella befogenheter. I den europeiska federation som Tyskland förespråkar ska länderna avstå beslutsmakt till centrala organ, men det kan
Frankrike fortfarande inte tänka sig.
Dessutom tycker den franske presidenten att eurozonen ska ha en egen
”budget” och få möjlighet att låna pengar gemensamt. Men Tyskland
har hittills bestämt motsatt sig att euroländerna ska stå för varandras

Trots alla dessa fortsatta meningsmotsättningar är det ändå välkommet att Hollande vill ha bättre kontakt med Merkel. Sedan valsegern
2012 har presidenten hållit distans. Han har lierat sig med södra Europas ledare, men också dessa länder är angelägna om att få Tysklands
stöd. ”Madrid och Rom föredrar att förhandla direkt med Angela
Merkel”, konstaterade tidningen Le Monde på ledarplats häromdagen.
Att Hollande ville bryta med sin företrädare Nicolas Sarkozys alltför
täta relation med den tyska förbundskanslern är begripligt, men
sprickan mellan Paris och Berlin har blivit destruktiv.
Spänningar har förvisso förekommit förut. Det tog fyra år innan
Jacques Chirac fick en bra relation med Gerhard Schröder och när
Nicolas Sarkozy tillträdde 2007 var kontakten med Angela Merkel allt
annat än avspänd.
Men Frankrike och Tyskland satte i gång det som utvecklats till dagens
europeiska samarbete tillsammans. Om Europa ska kunna ta sig ur den
djupgående och utdragna krisen behövs det fortfarande en väl
fungerande fransk-tysk motor.
DN 19/5 2013 “

DN 21 maj 2013: Handelshinder.

”Stoppa EU:s strafftullar mot kinesiska
solpaneler”
“ Billig utsläppsfri energi. Den 5 juni väntas EU besluta om 40
procents strafftull på solpaneler från Kina för att skydda den inhemska industrin. Men för varje jobb som räddas hos producenterna riskerar fyra jobb att förloras hos installatörer och servicepersonal, skriver ekonomiprofessorn och riksdagsledamoten Carl
B Hamilton (FP).”
“Alla som både är för bättre klimat och ökad frihandel – särskilt mer
export från fattiga länder – har anledning att vara djupt bekymrade
över ett förestående EU-beslut den 5 juni. Det gäller EU-åtgärder mot
import från Kina av solpaneler och dess komponenter. Det må låta som
en bagatell men är motsatsen: det gäller tillgången till billig utsläppsfri
solenergi i Europa och resten av världen, samt stora kommersiella värden för konsumenterna som köper dessa produkter.
Bakgrunden är att priset på solpaneler föll med hela 75–80 procent på
bara tre år mellan 2008 och 2011. Priset förutses falla ytterligare några
procent. Prisfallet är naturligtvis fantastiskt bra ur klimatsynpunkt: När
kostnaden för solenergi minskar har fler av världens hushåll och företag råd att använda denna utsläppsfria energikälla. Solenergi kan konkurrera ut en del fossilbaserad energiproduktion och kan i länder med
mycket ljus över året även bli billigare än kärnkraft.
I dag finns statligt stöd till solenergi i många länder. Stöden är särskilt
höga i Tyskland men skulle bli överflödiga när solenergi blir väsentligt
billigare. För Sveriges del skulle det i princip innebära 210 miljoner
kronor i slopade statliga stöd åren 2013–16.
Prisfallet har flera orsaker men beror framför allt på en snabbt ökad
produktionskapacitet för solpaneler i kinesiska företag. Kina ökade sin
andel av världsproduktionen från 1 procent 2001 till ca 50 procent
2010. Med en kostnadsfördel på 20–30 procent sändes en del av pro-

duktionen på export till USA och slog där ut många USA-baserade
konkurrenter. De hotade USA-företagen mobiliserade protektionistiska
regelverk och politiker i kongressen. Det ledde 2012 till ”strafftullar”
med i genomsnitt ca 30 procent på kinesisk export av solpaneler till USA.
Föga förvånande styrde då de kinesiska producenterna över exporten
till Europa, som i dag är världens största marknad för dessa produkter.
I dag står kinesiska producenter för 80 procent av försäljningen av alla
solpaneler i EU. De europeiska producenterna gjorde dock som kollegorna i USA och kräver nu att EU-kommissionen ska lägga strafftullar
på importen från Kina. Ett preliminärt beslut om 40 procents tull har
dessvärre nyligen fattats, och den 5 juni är tanken att beslutet skall
bekräftas vid ett möte i Bryssel.
Man skulle kunna tro att strafftullarna skyddar jobb och vinster i USA
och EU, men det är faktiskt snarare tvärt om, och det gäller även om
Kina skulle avstå från motåtgärder. Importhindren skyddar förvisso
jobb hos producenter av solpaneler i de rika länderna. Men på varje ilandsjobb i produktion av solpaneler går det ca fyra i-landsjobb hos
installatörer, distributörer och servicefirmor.
Tullarna leder till minskad total efterfrågan på solpaneler och medför
att betydligt fler jobb förloras i nästa led (hantverkare, servicepersonal
med flera) än som räddas hos producenterna. Om EU den 5 juni skulle
besluta om handelshinder som motsvarar en tull på 40 procent är en
mycket försiktig uppskattning (en halvering av talen i en tysk studie)
att antalet förlorade jobb i EU-27 efter tre år skulle kunna vara minst
100 000–120 000 jobb.
Det finns inte heller några särskilda industri- eller energipolitiska skäl
att i dag stödja solpaneltillverkning i EU. Detta är en standardiserad
produkt utan påtagliga spridningseffekter för andra branscher.
Producenternas argument för sina krav på importhinder är att de ”behövs” (som skydd av deras vinster) för att uppväga kinesiska subventioner till sin solenergiindustri. Det är dock osannolikt att kinesiska
staten subventionerar med mer än 5 procent av produktionskostna-

den,även om omfattningen är svår att exakt fastställa.
Dessutom kan liknande anklagelser som riktas mot Kina vad gäller
subventioner sannolikt även riktas mot EU. Om EU lägger på strafftullar kommer detta med säkerhet att leda till kinesiska motåtgärder,
inom denna bransch eller andra branscher. Kina kommer till exempel
sannolikt att svara med undersökningar av EU:s subventioner av företag som sysslar med teknik för ”grön el” och anmäla dessa stöd – till
exempel ”certifikatsystemen” – till WTO, samt införa importhinder på
komponenter till vindkraftverk med mera. Denna spiral av handelshinder kommer i slutändan att skada alla deltagare, och vissa mer än
andra.
Allra allvarligast med EU:s strafftullar är dock klimateffekterna av att
konsumenterna kommer att köpa färre solpaneler när priset går upp.
EU:s handelspolitiska beslut strider därför fundamentalt mot EU:s
klimatpolitiska mål.
Sverige har i EU gått emot förslagen om dessa handelshinder mot Kina
men än så länge förlorat. De svenska argumenten har varit tekniska
och juridiska, men Sverige har även hänvisat till miljö- och klimataspekterna. De senare är enligt min mening de viktiga och helt avgörande. I denna fråga står trovärdigheten hos EU:s klimatpolitik på
spel, liksom inställningen till frihandel och allmänt EU:s relation till
Kina.
Det som EU står i begrepp att besluta om den 5 juni är åtgärder som
berövar fattiga kineser arbetstillfällen, som minskar (netto-) antalet
jobb i EU, som missgynnar klimatet och strider helt mot EU:s klimatpolitik, och som sannolikt kommer att utlösa en ond spiral av protektionism.
Frågan om solenergiutrustning från Kina bör därför lyftas till en högre
politisk nivå, som EU:s stats- och regeringschefers toppmöte i juni.
Det handlar om mycket större och vidare intressen för Sverige och EU
än ett begränsat antal europeiska solcellsproducenters intressen.
Carl B Hamilton, professor i internationell ekonomi, riksdagsled (FP) “

DN 30 april 2013:
Inför 1 maj.

”Företagen måste få en ny roll i samhället”
“ En annan kapitalism. Det är dags att revidera företagens roll i
samhället. Företag kan inte lösa alla sociala problem men är den
enda institutionen vi har som både har resurser, kompetens och
innovationskraft som är i paritet med de utmaningar samhället
står inför, skriver Allan Malm, professor i företagsekonomi. “
“ För snart 50 år sedan hade vi i Sverige en diskussion om företagsdemokrati. Svenskt Näringsliv (då Svenska arbetsgivareföreningen,
SAF) tog initiativ till en utredning om hur företagen skulle kunna arbeta tillsammans med anställda och samhälle.
Ett resultat blev att näringslivet under flera decennier propagerade för
”intressentmodellen”, det vill säga tanken att ett företag har många
intressenter – anställda, kunder, leverantörer, samhälle och ägare – och
att företagsledningen måste söka lösningar som gynnar alla.
Intressentmodellen finns fortfarande i många läroböcker, men i dag är
praktiken väsentligt annorlunda. Nu har ägarna blivit den dominerande
intressenten och många anställda känner nog att de inte längre är en
del av företaget utan en flexibel resurs som kan ökas eller minskas efter behov.
Det som hänt de senaste decennierna är att på något sätt har företagens och samhällets mål glidit isär och skapat vad många betecknar
som en kapitalismens kris.
Vi har i dag en situation som kännetecknas av massuppsägningar och
en oroväckande hög ungdomsarbetslöshet. Samtidigt gör bankerna
rekordvinster, och löner och bonusar till företagsledningar fortsätter att
växa.

Inkomstskillnaderna ökar i hela världen. I USA är utvecklingen extrem, men även i Sverige har den rikaste procenten av befolkningen
fördubblat sin del av de samlade inkomsterna sedan 1970. Ökad ojämlikhet frestar på sammanhållningen i samhället och det är inte så konstigt om de som nu blir arbetslösa känner att företagens vinster på
något sätt skapas på samhällets bekostnad
Utvecklingen har beskrivits som en övergång till nya former av kapitalism – från 1,0 till 2,0 och så vidare. Jämförelsen med datorprogram är
dock missvisande. När det gäller program är det oftast fråga om förbättrade versioner – för kapitalismen är det snarare en utveckling mot
former som allt sämre svarar mot samhällets behov.
Allt detta indikerar att något har gått fel och att vi nu måste tänka om
kapitalismen och komma tillbaka till ett samarbete mellan företag och
samhälle. I dag är det nästa tvärtom – det finns företagsledare som drar
en skarp gräns mellan företagets uppgift att skapa vinst till aktieägarna
och det som är samhällets ansvar för till exempel sysselsättning,
forskning och utbildning.
Det som skett i företagen de senaste decennierna är att man inrättat
särskilda avdelningar som arbetar med samhällsfrågor. Även svenska
företag använder den engelska beteckningen CSR (Corporate Social
Responsibility).
I CSR ingår att se till så att företaget uppfyller lagar och bestämmelser
och att på olika sätt stödja ändamål som man tror kan stärka företagets
varumärke. Många företag som exempelvis Eon stöder ungdomsidrott.
McDonald’s bidrar till specialistsjukhus för barn.
Det är många goda ändamål som får finansiering från företagens CSRbudgetar, men sett i förhållande till samhällets behov är det som en
droppe i havet. Orsaken är att budgeten för välgörenhet alltid är begränsad – man tar av vinsten i den ordinarie verksamheten och använ-

der för filantropi.

disk nått över 60 procents marknadsandel.

Den stora möjligheten ligger i att engagera hela företagets innovationskraft i samhällsfrågorna, det vill säga att stimulera företagen att söka
nya affärsmöjligheter på områden där man kan bidra till att lösa problem i samhället samtidigt som man tjänar pengar.

Hur gemensamt värde kan skapas beror på var i verksamheten det
enskilda företaget kommer i kontakt med samhällsfrågor. För livsmedelsindustrin handlar det om hälsa och välmående, för byggindustrin är utmaningen kanske att våga satsa på att innovera bostäder som
ungdomar har råd att bo i och så vidare.

Det är ingen ny idé. Den kända managementgurun Peter Drucker
skrev redan för 40 år sedan att varje socialt problem innebär en dold
affärsmöjlighet.
Som en reaktion på Wall Street-kapitalismen har en grupp företagsledare i USA samlats kring vad som kallas conscious capitalism, på
svenska närmast ”Kapitalism med samvete”. I gruppen ingår detaljhandelskedjor som Whole Foods och flygbolag som South West. Konceptet bygger på att företag måste bidra till samhället genom att ha ett
högre syfte än att bara tjäna pengar till aktieägarna.
Harvardprofessorn Michael Porter har tagit resonemanget ett steg
vidare genom att tala om att företag kan skapa ”gemensamt värde” –
genom att fokusera på affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa
samhällsproblem.
Ett framgångsrikt exempel är Novo Nordisk i Köpenhamn. Företaget
är en ledande tillverkare av insulinpreparat. Företagets strategi i Kina
illustrerar hur helhetssyn och långsiktighet skapar förutsättningar för
en lönsam affär som samtidigt bidrar till att utveckla kinesisk sjukvård.
Den traditionella strategin för läkemedelsföretag har varit att betjäna
den rika tredjedelen av jordens befolkning och att sedan i varierande
utsträckning donera läkemedel till utvecklingsländer för att visa att
man är en god medborgare.
Novo Nordisk har i stället satsat på att bygga upp egen produktion i
Kina, man tränar läkare och utbildar patienter. Resultatet är att tio
tusentals kineser får hjälp med sin diabetes samtidigt som Novo Nor-

Att utveckla strategier med en samhällsdimension är ingen enkel uppgift för en företagsledning. Det är en utmaning som kräver både mod
och kreativitet.
Ungdomsarbetslösheten är exempel på ett problem som myndigheter
knappast kan lösa på egen hand. Den är inte bara en tragedi för dem
som drabbats och tappat tron på samhället, utan också en stor kostnad
som alla får vara med att betala på ett eller annat sätt.
Frågan är hur företag och myndigheter, utbildning och praktik kan
kombineras i affärsmodeller som skapar en ny väg in på arbetsmarknaden för ungdomar.
Det är dags att revidera företagens roll i samhället. Företag kan inte
lösa alla sociala problem men är den enda institutionen vi har som
både har resurser, kompetens och innovationskraft som är i paritet med
de utmaningar samhället står inför.
Allan Malm, Professor i företagsekonomi Ekonomihögskolan, Lunds
universitet “
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DN 12 maj 2013:

“Halva livet ungefär bor jag intill ett
svenskt skogsbryn”
“Det är självvalt och i sin ordning. Det är mörkt på nätterna och tyst
både dag och natt. Vargen stryker i skogen och lommen ropar klagande
över sjön. För egen del tillbringar jag många timmar med min dator i
knät och hatar Telia.
Det faller sig enkelt att hata Telia om man bor i närheten av ett skogsbryn långt borta. I dessa trakter har Telia nämligen lagt ner verksamheten eller aldrig fått i gång den. Det är för dyrt att ordna mobiltäckning här, säger Telia. Eller Telia säger i själva verket ingenting. Man
ignorerar bara de fjärran orterna utan att tala om saken. Man säljer
abonnemang och stiliga löften men ägnar merparten av sin verksamhet
åt kvarteren kring Stureplan och dammiga högslätter i Kazakstan m fl
fjärran utländer. Det är nämligen lönsamt. Både för Telia i sig och
diverse chefer specifikt.
Det fanns en tid när Telia hette Televerket. Det var förr, en trist och
långsam tid. Man fick vänta i evigheter på att få anordnat ett telefon
abonnemang och företagets arrogans var en visa. Men det fanns inte
mycket att göra åt monopolet. Och det fanns inga datorer att ha i knät.
Nu är det annorlunda. Våra liv har datoriserats och alla telefoner har
konkurrensutsatts, det vackraste som kan hända enligt den sentida
ideologin. Man kan välja vilken operatör man vill, säger den nya ordningens tillskyndare. Valfrihetens samhälle står som spön i backen.
Fast det är naturligtvis inte sant. De konkurrerande operatörerna bryr
sig än mindre om skogsbrynen än Telia. Men det vet man. Man vet vad
man har att hålla sig till.

Man har att hålla sig till Telia och det blir man inte glad av. Och sällan
uppkopplad.
Man lär sig rutinerna. Det är ibland bättre mottagning om man klättrar
upp på dasstaket. Eller grannens dasstak. Om kvällen. Det låter sig
sägas att man får skylla sig själv om man väljer att bo i spenaten. Man
kan inte få allt. Man kan inte få tystnad och mörker och varg i skogen
– och mobiltäckning.
Man kan alltid skriva brev.
Mats Lundegård “

DN 14 maj 2013:

”Arkitekturpolitiken ska utvärderas”
“ REPLIK. Catherina Fored, vd för Sveriges Arkitekter, har gått
igenom tjugotalet av de utredningar och uppdrag som regeringen
tillsatt de senaste åren inom bostadspolitikens område (DN Debatt
5/5) och saknar skrivningar om arkitekturens betydelse eller
grundläggande kvalitetsaspekter, skriver Stefan Attefall (KD) och
Lena Adelsohn Liljeroth (M).”
(Artikeln 5/5 ”Regeringens byggpolitik gör Sverige fulare” finns i
avsnittet “Några styr. Hur är det med värderingarna och demokratin?)
“ Regeringens mål på bostadsområdet är att få igång bostadsbyggandet. För att lyckas med detta måste planprocesserna kortas genom
minskat regelkrångel, ökad tydlighet, förutsägbarhet och transparens.
En stor del av de utredningar som är tillsatta och de myndighetsuppdrag som är utdelade handlar om just planprocesserna. Behovet är
stort, vi har bland de längsta planprocesserna i Europa och vi har under
tjugo års tid byggt hälften så många bostäder som våra nordiska grannländer gjort per capita. Faktum är att Sverige förmodligen byggt färre
bostäder än något annat västland!
Vi kan dock försäkra Catherina Fored och landets arkitekter om att
regeringens ansträngningar, att korta och räta ut vägen från idé till
färdigt hus, inte står i motsatsförhållande till arkitektonisk kvalitet.
Hade så varit fallet hade Sverige med våra långa planprocesser och
strukturella utmaningar på bostadsmarknaden varit ett arkitektoniskt
mönsterland i dag. Den uppfattningen tror vi inte så många har. Tvärtom hör vi ofta den rakt motsatta; för likriktat byggande och för räddhågsen arkitektur.
Vägen till en högre arkitektonisk kvalitet går inte via ökade regleringar, fler lagar och förordningar. Tvärtom finns det mycket som tyder

på raka motsatsen. Det finns på sina håll en klåfingrighet hos byråkratin att ägna sig åt att bygga hus istället för att bygga stad. De arkitektoniskt och kvalitativt mest framgångsrika projekten kännetecknas
sannolikt av en hög grad av frihet åt arkitekterna och byggherrarna.
I de arkitekturpolitiska mål som gäller i dag slås det bland annat fast
att arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar
för sin utveckling. Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas
kortsiktiga ekonomiska överväganden. Vidare ska intresset för hög
kvalitet inom arkitektur, formgivning och offentlig miljö stärkas och
breddas. Detta är angelägna principer för arkitekturen i Sverige men
regeringen vill fortsätta att utveckla arkitekturpolitiken.
Därför tog vi nyligen initiativ till ett samtal med ett flertal centrala
aktörer inom arkitektur och bostadsbyggande. Med utgångspunkt i
behovet av fler bostäder i storstäderna ställde vi frågan om vad som
behövs för att öka byggandet, samtidigt som den arkitektoniska
kvaliteten utvecklas.
Som ett resultat av detta samtal kommer regeringen, som ett första steg
för att förnya arkitekturpolitiken, att utvärdera de gällande arkitekturpolitiska målen för att se hur arkitekturens värden kan få bättre genomslagskraft i hela samhället.
En god arkitektur skapar bestående värden, värden som inte går att
mäta vare sig i pengar eller reglera i Svensk Författningssamling.
Winston Churchill är upphovsman till ett otal citat, varav ett väl fångar
arkitekturens betydelse:
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us.
Stefan Attefall (KD), Civil- och bostadsminister
Lena Adelsohn Liljeroth (M), Kulturminister “

DN 15 maj 2013:

"Vi måste ställa högre krav på byggandet."
“ Slutreplik. Bostadsminister Stefan Attefall (KD) och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) menar att regeringen har för
avsikt att förnya arkitekturpolitiken (DN Debatt 14/5). Det är
goda nyheter som vi välkomnar varmt, skriver Catherina Fored
på Sveriges Arkitekter. “
“Ministrarna skriver även att: ”Vägen till en högre arkitektonisk kvalitet går inte via ökade regleringar, fler lagar och förordningar.”
Det väcker frågor. Det finns naturligtvis inget direkt samband mellan
ökade regleringar och arkitektonisk kvalitet. Något sådant har Sveriges
Arkitekter heller inte framfört. Det är oroväckande om regeringen tror
att arkitekturdebatten handlar om detta. Ett samband som inte gäller
och en ståndpunkt som inte återfinns i debatten.
Problemet med regeringens politik är att den inte fokuserar tillräckligt
mycket på arkitekturens betydelse för städers attraktivitet och bortser
från grundläggande kvalitetsskapare i byggandet. Vår genomgång av
allt utredningsmaterial i byggfrågan som regeringen har initierat sedan
2010 visade med skrämmande tydlighet på just detta. Arkitektur
nämns inte. Samhällsbyggandet hamnar i skymundan.
Inriktningen på politiken är att stärka våra största byggherrar. Och det
leder dessvärre till just det som Attefall och Adelsohn Liljeroth beskriver som ett problem: ett mer likriktat byggande där arkitekturen hamnar i skuggsida. Ett stort problem idag är frånvaron av tydlig kravställning och starka incitament för att säkra arkitektonisk kvalitet.
Det är bekymmersamt att regeringens företrädare väljer att inte bemöta detta. Ingenstans i Stefan Attefalls och Lena Adelsohn Liljeroths
replik förklaras hur det kan komma sig att man struntat i arkitektur och
kvalitetsfrågor i de senaste årens utredningar.

Det är dock glädjande att Stefan Attefall och Lena Adelsohn Liljeroth
har för avsikt att förnya arkitekturpolitiken. De skriver bland annat att
de ska ”utvärdera de gällande arkitekturpolitiska målen för att se hur
arkitekturens värden kan få bättre genomslagskraft i hela samhället”.
Det är på tiden att de arkitekturpolitiska målen uppdateras. De återfinns i handlingsprogrammet ”Framtidsformer” som antogs av riksdagen 1998. Framtidsformer var ambitiöst för sin tid och spelade en
viktig roll, men har nu 15 år på nacken och har delvis spelat ut sin roll
på grund av en förändrad omvärld.
Programmet lever dessutom en bortglömd tillvaro i någon byrålåda på
regeringskansliet. Det är utmärkt att regeringen nu avser att ta upp den
frågan på bordet igen.
Arkitekturpolitiken kan inte leva ett eget liv utan att integreras med
andra politikområden och ses som en helhet i byggandet av hållbara
städer. Men ett uppdaterat arkitekturpolitiskt måldokument räcker inte.
Det som behövs idag är modeller och metoder för hur vi tillsammans
ska kunna ställa högre krav på byggandet. Det handlar om att utnyttja
de möjligheter att styra arkitektonisk kvalitet som redan står till buds.
Och det kräver inte fler regler och mer krångel.
Sveriges Arkitekter är gärna med och bistår med kunskap för att arkitekturens värde ska få bättre genomslagskraft i hela samhället. Hus ska
stå i hundra år, gärna längre. Då har vi inte råd med en politik som
bara handlar om att vi måste bygga betydligt fler bostäder, men där
ingen talar om hur vi ska bygga.
Vi behöver en politik för att bygga hållbara städer där människan står i
centrum.
Catherina Fored, arkitekt och förbundsdirektör Sveriges Arkitekter “

DN 12 maj 2013:
Överskottet i bytesbalansen. Assar lindbeck om bostäder.

”Fortsatt kapitalexport slår ut investeringar.”
“Överskottsmålet bara delförklaring. Kapitalexporten beror
främst på statliga snedvridningar av incitamenten att investera.
Bostadsinvesteringarna har minskat dramatiskt. En viktig förklaring till det är att hyresregleringen sedan länge har jagat bort
privat kapital från marknaden för hyresfastigheter, skriver Assar
Lindbeck.”
“Sedan mitten av 1990-talet har sparandet i Sverige varit betydligt
större än de inhemska investeringarna. I genomsnitt har skillnaden
under de senaste femton åren varit drygt 6 procent av BNP. Skillnaden
innebär (definitionsmässigt) ett överskott i bytesbalansen av denna
storlek. Med andra ord, Sverige som nation har årligen under loppet av
femton år använt drygt 6 procent av de samlade produktionsresurserna
för kapitalexport i stället för att göra realinvesteringar i ungefär samma
storleksordning i Sverige.
Denna utveckling kan ha varit fördelaktig för svensk ekonomi under
en lång övergångsperiod, eftersom vi därmed amorterat av stora ackumulerade skulder till omvärlden. Framför allt minskade därmed den
svenska ekonomins känslighet för internationella finansiella störningar.
Men det är dags att fundera över om det är rimligt att Sverige fortsätter
med sin stora kapitalexport.
I min analys utgår jag från att nationalräkenskaperna ger en någorlunda korrekt bild av storleken på Sveriges bytesbalans och därmed vår
årliga kapitalexport. Jag gör detta antagande trots att siffrorna i
finansräkenskaperna över utlandsfordringar och utlandsskulder inte på
långt när återspeglar de ackumulerade överskotten i bytesbalansen. (Vi
känner inte orsaken till skillnaden mellan dessa båda databaser. Man
kan misstänka att den har att göra med oregistrerade finansiella ut-

landstillgångar och låga bokförda värden på vissa tillgångar.)
Beror den stora kapitalexporten möjligen på att den samhällsekonomiska avkastningen på realinvesteringar i Sverige är låg i förhållande
till avkastningen på finansiella fordringar på utlandet? I så fall är fortsatt kapitalexport kanske inte något att bekymra sig för. Om kapitalexporten däremot, som jag hävdar, beror på statliga snedvridningar av
incitamenten att investera i Sverige är överskotten i bytesbalansen ett
problem, särskilt om de fortsätter år efter år.
En viktig bakgrund till det stora överskottet i bytesbalansen under de
senaste femton åren är att inhemska investeringar, som andel av BNP,
har varit ungefär fem procentenheter lägre än de var under perioden
1960–1990. Det sammanhänger med den drastiska minskningen av
bostadsinvesteringar från och med 90-talskrisen och, som en följd, de
minskade investeringarna i kommunal infrastruktur i anslutning till
bostadsbyggande.
En viktig förklaring till de låga investeringarna i bostäder är att hyresregleringen sedan länge har jagat bort privat kapital från marknaden
för hyresfastigheter. Före andra världskriget använde ekonomiskt välbeställde personer i stor utsträckning sitt ackumulerade sparande till att
investera i hyresfastigheter. ”Ett stenhus i stan” framstod ofta som en
säker investering med hygglig avkastning. Hyresregleringen har gjort
avkastningen av nyproducerade hyresfastigheter låg och dessutom
osäker på grund av ovissheten om den framtida hyresregleringen.
(Däremot är avkastningen på inköp av tidigare producerade hyresfastigheter ofta hygglig på grund av att hyresregleringen håller nere
marknadsvärdet av hyresfastigheter.)
Under de första decennierna efter andra världskriget kompenserades
bortfallet av privata investeringar i hyresfastigheter av ökad kommunal
bostadsproduktion. Men sedan ett antal år klarar kommunerna inte ens
att underhålla sina tidigare byggda hyresfastigheter, än mindre att
producera stora mängder nya hyreslägenheter. Det totala antalet byggda hyreslägenheter har i själva verket fallit från 15 000–20 000 per år i

början av 1990-talet till knappt 5 000 per år därefter. Sedan mitten av
1990-talet har bostadsbyggandets andel av BNP i regel varit knappt 3
procent.
Ett ambitiöst program skulle kunna vara att successivt avveckla
hyresregleringen och att sikta på att öka bostadsinvesteringarna till
cirka 4,5 procent av BNP, där de låg i genomsnitt från början av 1960talet till början av 1990-talet. (Bostadsinvesteringarna var nästan sju
procent av BNP under det så kallade miljonprogrammet från mitten av
1960-talet till mitten av 1970-talet). Avvecklingen av hyresregleringen skulle bland annat tjäna syftet att öka bostadssektorns konkurrenskraft om arbetskraft och kapital i förhållande till andra sektorer,
inklusive exportindustri och importkonkurrerande industri.
Nu sammanhänger överskottet i bytesbalansen inte bara med låga investeringar i bostäder och kommunal infrastruktur i anslutning till
bostadsbyggandet. En begränsad del av överskottet i bytesbalansen
sammanhänger med målet om överskottet i de offentliga finanserna
med en procent av BNP per år i genomsnitt över en konjunkturcykel –
att jämföra med det drygt sexprocentiga överskottet i bytesbalansen.
Jag utgår från att överskottsmålet för de offentliga finanserna
avvecklas inom något år, eftersom det redan tjänat sitt syfte att ta ned
statsskulden till rimliga proportioner – något som jag pekade på redan
2008 (DN 20/1 2008).
När överskottsmålet infördes presenterades det som en tidsbegränsad metod att minska den höga statsskulden i mitten av 1990talet. Tyvärr finns det en tendens till att tidsbegränsade medel
efter en tid blir egna mål – ungefär som den ”tillfälliga” hyresregleringen, värnskatten och Strömbron i Stockholm.
Assar Lindbeck, professor i nationalekonomi vid Stockholms
universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning.

Kommentarer till Assar Lindbecks DN-artikel 12 maj
2013.
“En viktig förklaring till de låga investeringarna i bostäder är att hyresregleringen sedan länge har jagat bort privat kapital från marknaden
för hyresfastigheter. Före andra världskriget använde ekonomiskt välbeställde personer i stor utsträckning sitt ackumulerade sparande till att
investera i hyresfastigheter. ”Ett stenhus i stan” framstod ofta som en
säker investering med hygglig avkastning. Hyresregleringen har gjort
avkastningen av nyproducerade hyresfastigheter låg och dessutom
osäker på grund av ovissheten om den framtida hyresregleringen. ...
Under de första decennierna efter andra världskriget kompenserades
bortfallet av privata investeringar i hyresfastigheter av ökad kommunal
bostadsproduktion. Men sedan ett antal år klarar kommunerna inte ens
att underhålla sina tidigare byggda hyresfastigheter, än mindre att producera stora mängder nya hyreslägenheter. Det totala antalet byggda
hyreslägenheter har i själva verket fallit från 15 000–20 000 per år i
början av 1990-talet till knappt 5 000 per år därefter. Sedan mitten av
1990-talet har bostadsbyggandets andel av BNP i regel varit knappt 3
procent.
Ett ambitiöst program skulle kunna vara att successivt avveckla
hyresregleringen och att sikta på att öka bostadsinvesteringarna till
cirka 4,5 procent av BNP, där de låg i genomsnitt från början av 1960talet till början av 1990-talet.”
Nationalekonomer har ofta litet intresse för människornas privatekonomi och Assar Lindbeck skriver inget om det. Han tycks räkna med att
hushållen har obegränsade resurser att betala hyresökningar med. Så är
dock ej fallet. Nationalekonomi är komplicerat, men till exempel
socialdemokraterna borde ta sig tid att räkna igenom hur det förhåller
sig med det han skriver om.

Statistisk årsbok för Sverige 2013.
8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar
Den 31 december 2011 fanns det drygt 4,5 miljoner lägenheter i
Sverige. Av dessa låg cirka 2 miljoner i småhus och 2,5 miljoner i
flerbostadshus. Under 2011 ombildades omkring 7 100 hyresrätter till
bostadsrätter och majoriteten av ombildningarna skedde i Stockholms
län.
Av det totala antalet lägenheter i bostadsbeståndet ligger 56 procent i
flerbostadshus och 44 procent i småhus. Störst andel flerbostadshus,
73 procent, finns i Stockholms län och störst andel småhus finns i
Gotlands- och Hallands län med 63 procent.
En stor andel av småhusen (21 procent) byggdes under åren 1971–
1980. Störst andel flerbostadshus (25 procent) byggdes under perioden
1961–1970.
Flest hyreslägenheter i Kronoberg
Flerbostadshusens fördelning efter upplåtelseform är 1 587 811 hyresrätter, 933 164 bostadsrätter och 182 ägarlägenheter. Andelen hyresrätter dominerar och står för 63 procent, medan bostadsrätternas andel
är 37 procent.
Störst andel hyresrätter, 85 procent, finns i Kronobergs län och störst
andel bostadsrätter finns i Stockholms- och Uppsala län med 51
respektive 48 procent.
Jämfört med år 1990 finns det idag cirka 33 000 fler hyresrätter, medan
antalet bostadsrätter har blivit nästan 10 gånger fler – cirka 317 000.

Ombildningar av hyreslägenheter
Antalet ombildade lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt minskade
2011 jämfört med 2010. År 2011 var det cirka 7 100 hyresrätter som
ombildades till bostadsrätter, vilket kan jämföras med cirka 20 000
lägenheter 2010.
Det är främst i Stockholms län som ombildningarna har minskat. Från
cirka 14 000 lägenheter år 2010 till cirka 4 400 lägenheter år 2011.
Sedan år 2000 har cirka 155 000 ombildningar skett i landet. Av dessa
har 72 procent eller cirka 112 000 genomförts i Stockholms län.
8.2 Boende, byggande och bebyggelse
Under 2011 färdigställdes drygt 20 000 lägenheter och majoriteten av
dem ligger i nybyggda flerbostadshus. År 2012 höjdes hyrorna i genomsnitt med 2,8 procent och den nya hyran för en lägenhet med 3
rum och kök blev cirka 6 000 kronor i månaden.
Lägenheter i flerbostadshus dominerar
År 2011 färdigställdes 20 064 lägenheter i nybyggda hus, vilket är en
ökning med 3 procent jämfört med 2010. Det kan även jämföras med
det så kallade miljonprogrammet (1965–1974), då en miljon nya lägenheter byggdes. Toppnoteringen om 110 000 lägenheter var år 1970.
Av de färdigställda lägenheterna år 2011 låg 63 procent i flerbostadshus. Det kan jämföras med perioden 1974–1984 då den övervägande
delen av de färdigställda lägenheterna låg i småhus. År 1978 låg exempelvis tre av fyra i småhus.
Byggandet av små lägenheter minskar
Under 2011 färdigställdes 134 studentlägenheter, vilket är nio fler än
året innan. Byggandet av andra typer av små lägenheter fortsätter att

minska. Totalt färdigställdes 1 722 enrumslägenheter med eller utan
kök/kokvrå, vilket är det lägsta antalet sedan år 1988.
Andelen nybyggda hyresrätter i flerbostadshus har successivt minskat
sedan 90-talet.
Under 2011 färdigställdes 6 085 lägenheter som upplåts med hyresrätt
i flerbostadshus.
Det motsvarar 48 procent av det totala antalet färdigställda lägenheter i
flerbostadshus.
År 1995 var 9 av 10 nybyggda lägenheter i flerbostadshus upplåtna
med hyresrätt.
Genomsnittlig ny månadshyra 2012 i lägenheter upplåtna med
hyresrätt
Månadshyran 2012 varierade från 3 633 kronor för 1 rum och kök till
9 188 kronor för 5 eller fler rum och kök.
År 2011 var årshyran per kvadratmeter 937 kronor. För 1 rum och kök
var motsvarande hyra 1 026 kr/m2, och för 3 rum och kök 892 kr/m2.
Hyrorna per kvadratmeter har i fasta priser stigit med cirka 91 procent
mellan åren 1969 och 2011. Realt skedde den största ökningen under
åren 1990 till 1992 som resultat av skatte- och -. År 1991 skedde den
enskilt största höjningen på nära 30 procent.
Ju nyare bostad desto dyrare
Hyresnivån för en lägenhet om 3 rum och kök var högre i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg än i de övriga kommunerna, vilket framgår av
tablån nedan. Dessutom är det dyrare ju nyare lägenheten är, dock med
undantag för äldre lägenheter i storstadsregionerna och i större kommuner.

Genomsnittlig ny månadshyra 2012 för en lägenhet om 3 rum och
kök för olika regioner och värdeår
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7 107 	

 	

6 583 	

 	

4 856
1941–1950 	

 6 224 	

 	

5 763 	

 	

5 876 	

 	

4 927
1951–1960 	

 6 072 	

 	

5 633 	

 	

5 744 	

 	

5 006
1961–1970 	

 6 345 	

 	

5 750 	

 	

5 652 	

 	

5 289
1971–1980 	

 6 263 	

 	

5 882 	

 	

5 662 	

 	

5 363
1981–1985 	

 6 919 	

 	

6 448 	

 	

6 468 	

 	

5 496
1986–1990 	

 7 211 	

 	

6 808 	

 	

6 637 	

 	

5 874
1991–1995 	

 8 096 	

 	

7 121 	

 	

6 780 	

 	

6 231
1991– 	

	

8 779 	

 	

7 405 	

 	

7 364 	

 	

6 458
Totalt 	

	

6 565 	

 	

6 089 	

 	

5 996 	

 	

5 499
Värdeår är detsamma som färdigställandeåret om inga större om- eller
tillbyggnationer har gjorts.
Källa: SCB, Bostadsbestånd (www.scb.se/BO0104);
Nybyggnad (www.scb.se/BO0101);
Ombyggnad(www.scb.se/BO0102);
Outhyrda (www.scb.se/BO0303)
och Hyror (www.scb.se/BO0406);
Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse.

8.8 Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus
År 2010
Flerbostadshus
Antal objekt	

 	

	

Antal lägenheter	

	

Bostadsarea, m2	

	

Byggnadskostnad 1)
Lägenhetsarea, kr/m2	

	

Produktionskostnad 1)
Lägenhetsarea, kr/m2	

	

Kr/lgh 2)	

	

	

År
Gruppbyggda småhus
Antal objekt 	

	

	

Antal lägenheter	

	

Bostadsarea m2 	

	

Byggnadskostnad 1)
Bostadsarea, kr/m2	

 	

Produktionskostnad 1)
Bostadsarea, kr/m2	

 	

Kr/lgh 2)	

	

	


	

	

	


255	

 	

12 199
74,6

	


26 107

	

	


32 837
2 449 600

	

	

	


443
2 960	

 	

128,6

	


19 892

	

	


26 011
3 345 300

	


	


8.10 Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter lägenhetstyp,
kronor
Undersökningsår 2011
1 rok	

 	

	

	

2 rok 	

 	

	

	

3 rok	

 	

	

	

4 rok 	

 	

	

	

5+ rok	

	

	

Samtliga 1)	

 	

	


42 251
56 921
69 315
85 386
106 861
62 339

1) Häri ingår även uppgifter för övriga lägenhetstyper t.ex. 1 rum och
kokvrå, 2 rum och kokvrå, 1 rum etc.
Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 39 (www.scb.se/
BO0406); Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse.
	


1) Kostnaderna är beräknade utan avdrag för bidrag.
2) Avser kostnader per lägenhet exkl. lokaler.
Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 26
(www.scb.se/BO0201);
Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse.

Genomsnittlig hyra per m2 2011:
2 rok 	

 	

	

	

948 kr
3 rok 	

 	

	

	

892
Det gör genomsnittlig yta:
2 rok	

 	

	

	

60,04 m2 ( ca 77% av 3 rok)
3 rok	

 	

	

	

77,71
8.11 Lägenheter i flerbostadshus samt antal outhyrda resp. därav
till uthyrning lediga lägenheter den 1 september 2011. Lär avse
hyreslägenheter.
Antal: kommunala 751 429. Privatägda 716 36. Samtliga 1467 790.
Lägenhetsantalet för den privatägda delen av undersökningen baseras
på ett urval, för mer information om bostadsbeståndet, se även
tabell 8.6. Se Tabellanmärkningar.
Källa: SCB Statistiska meddelanden serie BO 35
(www.scb.se/BO0303);
Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse.

Utrymmesstandard :

Bostadskostnader 2013 :

Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008, utrymme:

Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket 2012
Antag hyreshöjning 2011-2012 2,4%
Hyror 2012 blir då:
2rok 4863 kr/mån. Säg 4900 kr/mån = 58800 kr/år
3rok 5920 kr/mån. Säg 6000 kr/mån = 72000 kr/år

Hyreslägenheter 2002:
Hushåll med en person
- 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77),
65 - år cirka 2,0 rok (2,08).
Hushåll med makar, 2 personer
- 64 år cirka 2,8 rok (2,72),
65 - år cirka 3,0 rok (2,98).
(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken).
I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter:
Ensam
- 64 år 1,95 rok,
65 - år 2,46.
Makar
- 64 år 2,92 rok,
65- år 3,14 rok.
I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter:
Ensam
- 64 år 4,17 rok,
65 - år 4,19.
Makar
- 64 år 4,72,
65 - år 4,64 rok.
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med 2rok för
ensam och 3rok för makar. (Utan barn).
Boverkets principer för bostadsytor innebär att 2 rok för ensam
och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.
(36-39zs.pdf)

Enligt SCBs statistiska meddelande BO 39 SM 1201:
I genomsnitt höjdes hyrorna för hyresrätter med 2,8 procent mellan 2011 och
2012. Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2012 : Riket

5960 kr. 2 rum och kök: Riket 4907 kr per månad.
Förändringen av ny månadshyra mellan 2011 och 2012 efter lägenhetstyp och ägarkategori (%) :
	

	

	

	

2rok	

 	

3rok
Kommunalt bostadsföretag	

 3,0	

 	

2,8
Privat fastighetsägare	

	

2,8	

 	

2,7
Konsumentverket anger för 2013 bostadskostnad 4900 kr per månad
(inkl el) för ensam 20 år som bor i egen lägenhet 2rok i Karlstad. Utan
el 335 kr blir det 4565 kr per mån.
Antagande om hyreshöjningar 2012-2013: 2,8%. Det skulle bli:
2rok 4907x 1,028= 5044 kr per mån. säg 5100 kr= ökning 3,93%
3rok 5960x 1,028= 6126 kr per mån. säg 6100 kr= ökning 2,35%
2013:
2rok 5100x12= 61 200 kr per år
3rok 6100x12= 73 200 kr per år.
(Från http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf )

Antal hushåll enligt tabell 4.21 år 2010
Hushåll:
Ensamstående utan barn	

	

Två sammanboende utan barn	

Ensamstående med barn
Yngsta barnet 0-9 år	

 	

Yngsta barnet 10-19 år	

Yngsta barnet 20-24 år	

Yngsta barnet 0-24 år	

	


	

	

	

	


Antalet vuxna:
Ensamstående med o utan barn	

 	

	

2 599 083
Sammanboende med och utan barn 2x 1 982 461=
3 964 922
Ensamstående med övriga boende Säg 2x 43 270=	

	

86 540
Sammanboende med övriga boende Säg 2x 35 533=	

71 066
Summa vuxna 	

	

	

	

	

	

6 721 611
Personer boende på institution ingår inte i beräkningarna

2 264 385
1 011 967
130 351
165 428
38 929
334 708

Folkmängd 31 december 2011 enligt tabell 4.10

9 482 855

Antalet personer:

Sammanboende
Yngsta barnet 0-9 år	

 	

	

564 633
Yngsta barnet 10-19 år	

	

332 497
Yngsta barnet 20-24 år	

	

73 364
Yngsta barnet 0-24 år	

	

	

970 494
1 barn 0-19 år	

	

	

	

335 890
2 barn 0-19 år	

	

	

	

411 132
3+ barn	

	

	

	

150 107
	

Hushåll:
Ensamstående utan barn (2rok)	

 2 264 385	


48,6%	


Större hushåll (3rok eller mer).
Ensamstående med barn:
Yngsta barnet 0-24 år	

	

	

334 708
Två sammanboende utan barn
1 011 967
Sammanboende med barn:
Yngsta barnet 0-24 år	

	

	

970 494
Ensamstående med övriga boende
43 270	

Sammanboende med övriga boende
35 533	

Större hushåll (3rok eller mer) 2 395 972	

Summa hushåll	

	

4 660 357	


(Säg två vuxna)
(Säg två vuxna)
51,4%
100%

Antalet ensamstående med och utan barn	

 	

Antalet ensamstående med övriga boende	

	

Summa ensamstående	

	

	

	


2 599 083
43 270
2 642 353 39,6%

Sammanboende med och utan barn, antal personer 	

3 964 922
Sammanboende med övriga boende. Säg 2x35 533
71 066
Summa personer som lever i par	

 	

	

4 035 988 60,4%
Summa vuxna	


	


	


	


	


6 678 341 100%

Antalet barn och ungdomar 31 december 2011 enligt tabell 4.19
Ålder	

 Antal
0 	

112 114
1 	

117 242
2 	

114 285
3 	

112 444
4 	

111 284
5 	

110 630
6 	

106 635
7 	

106 647
8 	

104 977
9 	

102 048
10 	

98 015
11 	

97 739
12 	

95 569
13 	

96 714
14 	

97 927
15 	

 103 013
0-15 1 687 283
16 	

 111 375
17 	

 120 548
18 	

 125 842
0-18 2 045 048
19 	

 131 598
20 	

 134 392
21 	

 135 871
22	

129 507
23	

128 092
24 	

 123 000
25	

122 757
26	

121 305
27	

117 838
28	

116 119
29	

117 117

Öka vinsten
Produktionskostnad för lägenhet i flerbostadshus var 2010 cirka 2,5
miljoner kr.
“ Före andra världskriget använde ekonomiskt välbeställda personer i
stor utsträckning sitt ackumulerade sparande till att investera i hyresfastigheter. ”Ett stenhus i stan” framstod ofta som en säker investering
med hygglig avkastning. “
Om man vill öka vinsten på det satsade kapitalet i stenhuset 5%
och produktionskostnaden är 2, 5 miljoner (2010) måste hyrorna
höjas med 5% av 2,5 miljoner kr = 125 000 kr per år.
De producerade lägenheter var (2010) i genomsnitt 74,6 m2, dvs
ungefär 3rok. Årshyran för 3rok var 2011 69 315. Den nödvändiga
hyreshöjning för att få önskad vinst är 125 000 kr per år, dvs cirka
hyreshöjning 180%, hyreshöjning 10 400 kr per månad.
Nöjer sig fastighetsägaren med vinstökning 1% blir hyreshöjningen bara 2080 kr per månad = 36% av den tidigare hyran.
För 2rok kan man kanske räkna ned samma procentuella ökningar
som för 3rok. Årshyran för 2 rok var 2011 56 921 kr per år= 4740 kr
per månad. Hyreshöjning 36%= 1700 kr per månad.
Antalet lägenheter i flerbostadshus är cirka 2,5 miljoner, av dessa
cirka 1,5 miljoner hyreslägenheter. Det är dessa som drabbas av hyreshöjning p g a 1% högre vinst. Hyreshöjningar i nyproduktienen smittar
av sig på äldre hus. Äldre bostäder får samma höjningar som i nya.
Hälften av hushållen kan räknas vara enpersonshushåll med hyreshöjning 1700 kr per månad och hälften större hushåll med hyreshöjning
säg 2080 kr per månad, genomsnitt cirka 1900 kr per månad = cirka
23 000 kr per år. För 1,5 miljoner hushåll gör det cirka 35 miljarder kr. De kommer att kräva kompensation: skattesänkningar 35
miljarder kr per år. Eller allmänt: ökas vinsterna för fastighetsägarna betalar hyresgästerna, och det rör sig om många miljarder.

DN. se 13 maj 2013:

”Hyresrätten behöver en skatteförbättring”
“REPLIK. Att som i Sverige ha ett system med förhandlade hyror
är både bra och dåligt hävdar Assar Lindbeck på DN debatt
(12/5). Det skriver Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen. “
“Avkastningen är god på befintliga hyresfastigheter därför att marknadsvärdet hålls nere, skriver Lindbeck - en uppfattning som verifieras
av många investerare. ”Fastighetsmarknaden i Sverige anses som en
av de mest likvida och aktiva i Europa. Det reglerade hyressättningssystemet har bidragit till en stabil och långsamt stigande hyresutveckling för bostäder”, skriver till exempel Hyresfastighetsfonden.
Trots detta bör Sverige enligt Lindbeck successivt avveckla ”hyresregleringen” och ”sikta på att öka bostadsinvesteringarna till 4,5 procent av BNP”.
Höjda hyror och högre avkastning i det befintliga beståndet skulle
alltså leda till att investeringar i nyproduktion ökar. Men olönsamma
nyproduktionsprojekt startar väl inte för att vinsterna ökar i det som
redan är byggt?
Hyror har förhandlats i årtionden; under hög- och lågkonjunktur och
efter skatteuppgörelser av skilda slag. En avveckling av bruksvärdet
och förhandlingssystemet skulle enbart gynna de som äger fastigheter
nu. Höjda hyror och höjda marknadsvärden skulle inte enbart göra det
sämre för hyresgästerna, utan även rasera den stabilitet som investerarna uppskattar.
Lindbeck menar att man idag inte vågar bygga nytt därför att det råder
osäkerhet om de framtida hyrorna. Men det finns inget som varit så
stabilt, långsiktigt och förutsägbart som det svenska hyressättningssystemet. Osäkerhet skapas i stället av dem som ständigt kräver förändringar.
En förändring av förutsättningarna för att bygga nya hyresrätter
skedde när statens engagemang försvann, samtidigt som fastighets-

skatten sänktes och ränteavdragen behölls. Då infördes möjligheten att
ta ut hyror som låg i paritet med de kalkylerade kostnaderna. Det har
lett till att de så kallade presumtionshyrorna ligger på så höga nivåer
att de knappast bidrar till att lösa bostadsbristen.
Det som nu krävs är en skatteförbättring för hyresrätten så att villkoren
blir likvärdiga med ägda bostäder. Det blir billigare för Anders Borg,
är mer samhällsekonomiskt lönsamt och ger betydligt fler bostäder än
att gå in med bostadsbidrag för att kompensera hyresgäster för de
höjda hyror som garanterat följer vid en avreglering.
Och även en avreglering kräver nya regleringar, menar Lindbeck,
annars får den för många oönskade effekter.
”Vi var naturligtvis medvetna om att höjda hyror omfördelar inkomster
från hyresgäster till fastighetsägare”, skriver han till exempel i sin
memoarbok. Ett faktum han dock förbigår i sin debattartikel.
Det byggs för få hyresrätter. Där är vi helt ense med Lindbeck. Men
det byggs för få bostadsrätter och villor också. Men där kan inte
”hyresregleringen” användas som förklaringsmodell. Det vore intressant att höra Lindbecks förklaring till varför det inte byggs ägda bostäder i den omfattning som behövs trots låga, och dessutom subventionerade, räntekostnader och möjlighet att skjuta upp reavinster.
Vi har fem tips till Lindbeck som garanterat skulle ge ett högre
bostadsbyggande än införandet av marknadshyror.
• Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
• Rotavdrag till hyresrätter,
• Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter,
• Borttagen fastighetsskatt för hyresrätter
• Skattefria underhållsfonder.
Vi ser fram emot att höra professor Lindbeck diskutera fördelarna med
dessa förslag i kommande debattartiklar.
Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen “

Assar Lindbeck skriver i sin artikel
“ Ett ambitiöst program skulle kunna vara att successivt avveckla
hyresregleringen och att sikta på att öka bostadsinvesteringarna till
cirka 4,5 procent av BNP, där de låg i genomsnitt från början av 1960talet till början av 1990-talet. (Bostadsinvesteringarna var nästan sju
procent av BNP under det så kallade miljonprogrammet från mitten av
1960-talet till mitten av 1970-talet). Avvecklingen av hyresregleringen skulle bland annat tjäna syftet att öka bostadssektorns konkurrenskraft om arbetskraft och kapital i förhållande till andra sektorer,
inklusive exportindustri och importkonkurrerande industri.
Nu sammanhänger överskottet i bytesbalansen inte bara med låga investeringar i bostäder och kommunal infrastruktur i anslutning till
bostadsbyggandet. En begränsad del av överskottet i bytesbalansen
sammanhänger med målet om överskottet i de offentliga finanserna
med en procent av BNP per år i genomsnitt över en konjunkturcykel –
att jämföra med det drygt sexprocentiga överskottet i bytesbalansen.
Jag utgår från att överskottsmålet för de offentliga finanserna
avvecklas inom något år, eftersom det redan tjänat sitt syfte att ta ned
statsskulden till rimliga proportioner – något som jag pekade på redan
2008 (DN 20/1 2008). “
Att avveckla hyresregleringen är inte att tänka på, men att öka
bostadsproduktionen vore bra. Lindbeck vill att bostadsinvesteringarna ska ligga p cirka 4,5 % av BNP. Enligt statistisk årsbok för
Sverige 2013, tabell 15.3 var BNP 2011 3 502 534 miljoner kr, 4.5%
av det blir 157 miljarder kr.
Om en lägenhet kostar 2,5 miljoner kr, räcker 157 miljarder till
63 000 lägenheter. Men en del av pengarna kanske måste gå till annat,
bl a infrastrukturen: gator, vägar, kollektivtrafik o d. Det vore bra om
staten hade någon bra politik för detta.
Vem planerar fram de byggnadsarbetare som behövs?

Hyresgästföreningens tips
• Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter
• Rotavdrag till hyresrätter,
• Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter,
• Borttagen fastighetsskatt för hyresrätter
• Skattefria underhållsfonder.

Det är bara att vänta på vad de politiska partierna vill
göra.
I det närmast följande visas:
Skatteverkets exempel på rotavdrag.
SCBs beskrivning av BNP:s utveckling från 1951 till 2011.
Något om överskottsmålet och Riksbanken.
Något om dem som vill ha bostad.
Vad Boverket anser om bostäder och bostadsproduktion.
Något om bostadsproduktion och vad därtill hörer.
Något om kollektivtrafik o d.
Sedan miljömålen och hur det går med dem.

Från www.skatteverket.se 14 maj 2013:

Exempel på rotarbete
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som
rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära
anslutning till en bostad som kunden
• äger och bor i eller har som fritidsbostad eller
• äger och som kundens föräldrar bor i.
Kunden får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus
och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt
hus avses ett småhus som har värdeår fem år eller yngre.
Nedan följer exempel på vad kunden kan få respektive inte få skattereduktion för. Observera att listan är inte fullständig och att det
endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

ANLÄGGNINGSARBETE
Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger
inte rätt till skattereduktion.
ARKITEKTKOSTNAD
Arbetskostnad för arkitekt ger inte rätt till skattereduktion.
ARRENDERAD BOSTAD
Rotarbeten som utförs i bostad som arrenderas ger inte rätt till
skattereduktion.
ASFALTERING
Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion.
B
BADRUM
Renovering och ombyggnad av badrum ger rätt till skattereduktion.
BADRUMSINREDNING
Byte av badrumsinredning ger rätt till skattereduktion.

A
ALTAN - SMÅHUS
Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med
bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till
befintligt småhus ger rätt till skattereduktion. Altanen ska vara i trä
eller på gjuten platta. Plattor på marken räknas till markarbeten och
ger inte rätt till skattereduktion.
ALTAN - BOSTADSRÄTT
Skattereduktion medges inte för ombyggnad och reparation av en altan
som hör till en bostadsrätt. Detta gäller även om bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för reparation och underhåll av altanen.

BALKONG — BOSTADSRÄTT
Nybyggnation av balkong till bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller för de arbeten som utförs på
insidan av ytterväggen och som har ett direkt samband med nybyggnaden av balkongen. Inte heller arbetskostnaden för att reparera eller
glasa in en redan befintlig balkong ger rätt till skattereduktion.
BALKONG — SMÅHUS
Tillbyggnad av balkong till småhus ger rätt till skattereduktion.
BARNS HUSHÅLL
Skattereduktion medges inte för husarbeten som föräldrar betalar och
som utförs i deras barns egna hushåll. Inte heller i de fall föräldern är
ägare till barnets bostad kan skattereduktion medges för de rotarbeten
som utförs där i de fall föräldern inte själv bor där.

BEGRÄNSAT SKATTSKYLDIG
Skattereduktion medges inte för den som är begränsat skattskyldig i
Sverige. För den som endast betalar kommunal fastighetsavgift i
Sverige medges normalt inte skattereduktion för husarbete.

m.m.) transporteras bort från bostaden.

BERGVÄRME
Borrning och installation av bergvärme ger rätt till skattereduktion.
Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BREDBAND
Nedgrävning av ledningar för bredband ger rätt till skattereduktion
förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att
bredbandsanslutningen är avsedd att tillföras bostaden. Installation av
bredband inne i bostaden ger inte rätt till skattereduktion. Observera
att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

BIDRAG
Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en
del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser
kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.

BRASKAMIN
Arbetskostnad för att sätta in en braskamin ger rätt till skattereduktion.

BLANDARE
Byte av blandare ger rätt till skattereduktion.

BRUNNSBORRNING
Borrning och grävning av brunn ger rätt till skattereduktion förutsatt
att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet är
avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte
räknas till arbetskostnad.

BOSTAD I UTLANDET
Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige kan få skattereduktion
för ROT-arbeten som utförts i bostad inom EU/EES-området förutsatt
att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda.

BRYGGOR
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av brygga ger inte rätt
till skattereduktion eftersom bryggan inte är att jämställa med ett komplementhus.

BOSTADSRÄTT
Äger kunden en lägenhet i en bostadsförening eller ett bostadsaktiebolag kan kunden få skattereduktion för rotarbeten. Det är bara enskilda bostadsrättshavare som kan få skattereduktion inte bostadsrättsföreningen som sådan. Det är bara sådana rotarbeten som utförs i lägenheten och som kunden svarar för som ger rätt till skattereduktion. Kunden kan alltså inte få skattereduktion för arbeten utanför lägenheten
även om bostadsrättsföreningens stadgar ålagt kunden dem.

BYGGLOVSHANDLINGAR
Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till
skattereduktion.

BORTFORSLING
Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller
såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av
byggmaterial och annat skräp. Till bortforsling räknas även tömning
och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte

BYGGNAD PÅ OFRI GRUND
Rotarbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till skattereduktion.
Rotarbeten som utförs på tomtmarken där byggnaden är belägen ger
inte rätt till skattereduktion.
C
CARPORT
Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion.
Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med

tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport får anses vara
ihopbyggd med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset
och carporten eller om carportens yttervägg till 75 procent eller mer
består av bostadshusets yttervägg.
CENTRALDAMMSUGARE
Installation av centraldammsugare ger rätt till skattereduktion.
D
DRÄNERING
Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även
arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet
är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet
sker i direkt anslutning till rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
DÖDSBO
Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före
dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av boet ger inte
rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets ställningstagande som
berör denna punkt.
	

 	

Skattereduktion för rotarbete för dödsbodelägare
DÖRRAR I SMÅHUS
Byte av dörrar i småhus ger rätt till skattereduktion. Tillverkning av
måttbeställda dörrar som sker i företagets lokaler ger däremot inte rätt
till skattereduktion. Inte heller lackning eller målning av dörrar som
sker i företagets lokaler ger rätt till skattereduktion.
DÖRRAR I BOSTADSRÄTT
Byte av ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.
Däremot kan bostadsrättsinnehavaren få skattereduktion för byte av
innerdörrar. Tillverkning av måttbeställda dörrar i företagets lokaler
ger inte rätt till skattereduktion.
E

EKONOMIBYGGNAD
Reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad på en byggnad som är
taxerad som ekonomibyggnad ger inte rätt till skattereduktion.
ELANSLUTNING
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion
förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att
elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för
maskiner inte räknas till arbetskostnad.
EL-ARBETEN — SMÅHUS
El-arbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel
på el-arbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och
komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och
extra vägguttag.
EL-ARBETEN — BOSTADSRÄTT
El-arbeten som utförs i bostadsrätt ger rätt till skattereduktion förutsatt
att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant arbete som bostadsrättsinnehavaren själv svarar för enligt stadgarna. Exempel på el-arbeten
som kan ge rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.
ENERGIDEKLARATION
Upprättande av energideklaration ger inte rätt till skattereduktion.
EUROPEISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)
Rotarbeten på bostäder inom EES ger rätt till skattereduktion förutsatt
att övriga förutsättningar för skattereduktion är uppfyllda. Observera
att skattereduktionen endast får effekt om den enskilde betalar kommunal eller statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift eller statlig fastighetsskatt i Sverige.
F
FASADTVÄTT
Fasadtvätt ger rätt till skattereduktion.

FJÄRRVÄRME - SMÅHUS
Nedgrävning av ledningar för fjärrvärme ger rätt till skattereduktion
förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att
fjärrvärmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för
maskiner inte räknas till arbetskostnad.
FJÄRRVÄRME — BOSTADSRÄTT
Nedgrävning och installation av fjärrvärme till bostadsrätt ger inte rätt
till skattereduktion.
FRIGGEBOD
Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till
skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig
friggebod kan ge rätt till skattereduktion.
FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger fritidshuset
och själv använder det för fritidsboende.
FUKTMÄTNING
Fuktmätning ger inte rätt till skattereduktion.
FÖNSTER — BOSTADSRÄTT
Byte av fönster i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion. Vid
fönsterbyte ger varken byte av ytter- eller innerfönster rätt till reduktion. Däremot ger arbetskostnad för arbeten på insidan av befintliga
fönstren rätt till skattereduktion.

klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda
arbetet ge rätt till skattereduktion. Läs också Skatteverkets
ställningstagande som berör denna punkt.
	

 	

Skattereduktion för husarbete - försäkringsersättningar
FÖRÄLDERS HUSHÅLL
Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt
till skattereduktion. För skattereduktion för rotarbete gäller dock att
den som ansöker om skattereduktion också är den som äger förälderns
bostad.
G
GARAGE
Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion.
Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med
tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara
ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset
och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består
av bostadshusets yttervägg.
GRUND — ÅTGÄRDER PÅ KRYPGRUND
Åtgärder för att förhindra t.ex. fukt i krypgrund ger rätt till skattereduktion.
GRÄSMATTA
Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.
H

FÖNSTER - SMÅHUS
Målning och byte av fönster eller fönsterbleck i bostadsbyggnaden ger
rätt till skattereduktion. Arbete med fönster som utförs i företagets
lokaler ger inte rätt till skattereduktion.

HISS —I BOSTADSRÄTTSFÖRENING
Renovering av hiss i bostadsrättsförening ger inte rätt till skattereduktion.

FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
Om försäkringsersättning lämnats för del av arbetskostnaden medges
inte skattereduktion för någon del av det arbete som utförts. Om det

HÄNGRÄNNOR
Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion.

I
INFILTRATIONSANLÄGGNING
Installation av infiltrationsanläggning eller infiltrationsbädd ger rätt till
skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till
arbetskostnad.
INSTALLATION
Installation av maskiner och inventarier ger inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn.
Installationer som medför mer omfattande byggåtgäreder kan ge rätt
till skattereduktion.
J
JORDVÄRME
Grävning av jordvärme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet
utförs på tomten där bostaden är belägen och att jordvärmen är avsedd
att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas
till arbetskostnad.
K
KAKELUGN
Arbetskostnad för att sätta in en kakelugn ger rätt till skattereduktion.
KOMMUN
Husarbeten som köps av stat, kommun eller landsting ger inte rätt till
skattereduktion. Husarbete som köps av kommunala bolag kan ge rätt
till skattereduktion förutsatt att ersättningen som betalas är
marknadsmässig.
KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnad
ger rätt till skattereduktion. förutsatt att arbetet utförs på tomten där
bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras
bostaden. Arbetet ger dock inte rätt till skattereduktion om kommunen

utför det. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad. Läs också Skatteverkets ställningstagande som berör denna
punkt.
	

 	

Skattereduktion för HUS-tjänster från kommunala bolag
KOMPLEMENTHUS
Nybyggnad av komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Däremot kan du få skattereduktion för om- och tillbyggnad samt renovering av ett befintligt komplementhus.
KONVERTERINGSSTÖD
Konverteringsstödet är ett statligt stöd/bidrag och har kunden som
fastighetsägare erhållit detta kan kunden inte få skattereduktion för det
arbete som kunden har fått konverteringsstöd för.
KOOPERATIVA HYRESRÄTTER
Rotarbeten som utförs i kooperativa hyresrätter ger inte rätt till
skattereduktion.
KRANAR
Byte av kranar ger rätt till skattereduktion.
KVALITETSANSVARIG
Arbete som kvalitetsansvarig ger inte rätt till skattereduktion.
KÖK
Renovering av kök ger rätt till skattereduktion. Lackning av köksluckor som utförs i företagets lokaler ger inte rätt till skattereduktion.
KÖKSFLÄKT
Montering av köksfläkt ger rätt till skattereduktion eftersom det normalt är förenat med visst byggarbete. Service av köksfläkt ger inte rätt
till skattereduktion.
L
LARM
Installation av larm ger inte rätt till skattereduktion.

LUFTVÄRMEPUMP
Montering av luftvärmepump ger rätt till skattereduktion. Service av
luftvärmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.
LÅS - BOSTADSRÄTT
Byte av lås i ytterdörr i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — BOSTADSRÄTT
Målningsarbeten som utförs i lägenheten ger rätt till skattereduktion.
Till sådant arbete som ger rätt till skattereduktion räknas alltså även
målning av insidan av dörrar och fönster i bostadsrätten. Målning eller
oljning av balkong, altan eller takterrass som hör till bostadsrätten ger
inte rätt till skattereduktion.

LÅS - SMÅHUS
Byte av dörrlås i småhusfastighet ger rätt till skattereduktion.

MÅLNINGSARBETEN — SMÅHUS
Målningsarbeten ger rätt till skattereduktion.

M

MÄTNINGSARBETEN
Mätarbeten ger inte rätt till skattereduktion.

MARKARBETEN — INDRAGNING AV VATTEN OCH
AVLOPP
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen
och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även
arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt
till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till
rotarbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
MARKARBETEN — STEN/PLATTLÄGGNING
Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

N
NYBYGGNATION
Nybyggande av bostadshus eller komplementhus ger inte rätt till
skattereduktion. Inte heller om- och tillbyggnad som görs på nybyggda småhus och tillhörande komplementhus ger rätt till skattereduktion.
Vilket innebär att skattereduktion inte medges för om- och tillbyggnader av nybyggda småhus under de första fem åren från småhusets färdigställande. Detta innebär att fastigheter med värdeår 2004 kan få
skattereduktion för arbete som görs år 2010 och fastigheter med värdår
2005 kan få skattereduktion för arbete som görs år 2011 o.s.v.

MARKISER - SMÅHUS
Montering av markiser på småhus ger rätt till skattereduktion. Service
av markiser ger dock inte rätt till skattereduktion.

NYBYGGNATION - VÄXTHUS
Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus ger inte rätt till
skattereduktion.

MARKISER — BOSTADSRÄTT
Montering av markiser på bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.
Inte heller service av befintliga markiser ger rätt till skattereduktion.

NYBYGGNAD — RIVA ETT GAMMALT HUS OCH BYGGA
ETT NYTT
Skattereduktion medges inte för rivning av gammalt hus.

MASKINKOSTNADER
Kostnader för dyrbara maskiner såsom grävmaskin och utrustning för
borrning för bergvärme och brunn ger inte rätt till skattereduktion.

Om ett äldre bostadshus eller komplementhus rivs och ett nytt hus
uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på
den gamla grunden eller att gammalt byggnadsmaterial återanvänds.

NÄRINGSBOSTAD
En person som äger och bor i en småhusfastighet får skattereduktion
oavsett om bostadsbyggnaden ingår i näringsverksamhet eller utgör en
privatbostad. Skattereduktion för husarbete medges endast för den del
av arbetet som utförs i utrymme som ägaren använder för
bostadsändamål.
O

S
SANITETSPORSLIN
Byte av sanitetsporslin ger rätt till skattereduktion.

OMBYGGNAD AV BEFINTLIGT SMÅHUS
Skattereduktion medges för ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre
hus under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som exempelvis tredubblar bostadsytan. Om däremot ett äldre bostadshus eller
komplementhus rivs och ett nytt hus uppförs räknas detta som nybyggnad oavsett om byggnationen sker på den gamla grunden eller att
gammalt byggnadsmaterial återanvänds.
P

SKADEDJUR
Skadedjursbekämpning ger inte rätt till skattereduktion. Arbetskostnad
för byggtjänster som vidtas för att reparera efter skadedjurens framfart
ger dock rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges inte heller
för bekämpning av mördarsniglar.

PERSIENNER
Montering av persienner ger inte rätt till skattereduktion.

SKORSTEN - SMÅHUS
Reparation av skorsten på småhus ger rätt till skattereduktion. Även
arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen ger rätt
till skattereduktion.

POOL
Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller
även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset.
Reparation, tillbyggnad eller ombyggnad av inomhuspool ger rätt till
skattereduktion.
R
RADON
Radonsanering i byggnaden (t.ex. genom installation av fläktar) ger
rätt till skattereduktion. Har ett generellt bidrag betalats ut för radonsanering medges inte skattereduktion. Om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion
för arbetskostnad medges.

SERVICE OCH REPARATIONER
Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte rätt till
skattereduktion.

SKORSTEN - BOSTADSRÄTT
Reparation av skorsten i bostadsrätt ger inte rätt till skattereduktion.
Inte heller arbetskostnad för ombyggnad och tillbyggnad av skorstenen
ger rätt till skattereduktion.

SMÅHUS
Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två
familjer. Skattereduktion medges även på småhus som inte har åsatts
något värde vid fastighetstaxeringen.
SOLPANELER
Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion
förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt
till skattereduktion.
STAKET
Arbetskostnad för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket
ger inte rätt till skattereduktion.

STENSÄTTNING
Stensättning ger inte rätt till skattereduktion.
T
TAK - SMÅHUS
Lägga nytt tak eller byta ut befintligt tak ger rätt till rotavdrag, oavsett
material. Även tvätt av tak ger rätt till rotavdrag. Kostnader för arbeten
som utförs i företagets lokaler, exempelvis plåtarbeten, ger inte rätt till
skattereduktion.
TAKPANNOR
Tvätt av takpannor samt lägga ny eller byta ut befintlig beläggning ger
rätt till skattereduktion.
TILLBYGGNAD
Om kunden låter bygga till ett befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger det rätt till skattereduktion. Däremot ger inte nybyggnation rätt till skattereduktion. Ombyggnad och tillbyggnad av ett äldre hus medför inte att huset anses
nybyggt under förutsättning att större delen av den ursprungliga byggnadsstommen behålls. Detta gäller även vid större tillbyggnader som
exempelvis tredubblar bostadsytan.
TILLÄGGSISOLERING
Tilläggsisolering ger rätt till skattereduktion.
TOMTRÄTT
Tomträttsinnehavara likställs med ägare av fastighet.
TRAPPA
Reparation eller byte av entrétrappor ger rätt till skattereduktion.
TREKAMMARBRUNN — AVLOPP
Nedgrävning av en trekammarbrunn ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att avloppet ska tillhöra bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte
räknas till arbetskostnad.

U
UTBYGGNAD — FÖRRÅD
Utbyggnad av redan befintliga förråd ger rätt till skattereduktion.
V
VATTENLEDNING
Nedgrävning av ledningar för vatten ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vattnet
är avsett att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte
räknas till arbetskostnad.
VEDSPIS
Montering av vedspis ger rätt till skattereduktion.
VENTILATION
Montering och byte av ventilation ger rätt till skattereduktion.
VÄRME
Nedgrävning av ledningar för värme ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att
värmen är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för
maskiner inte räknas till arbetskostnad.
VÄRMEPANNA
Installation eller byte av värmepanna ger rätt till skattereduktion. Service av värmepanna ger dock inte rätt till skattereduktion.
VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion.
Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion.

BNP i SCB Statistisk årsbok för Sverige
2013. Tabell 15.2

Den genomsnittliga BNP-tillväxten under 1980-talet blev 2 procent.
Under 1980-talet försämrades det svenska kostnadsläget gentemot omvärlden successivt.

“Här följer en beskrivning av BNP:s utveckling från 1951 till 2011.
1960-talet: Ökning av BNP:s årliga tillväxt Under 1950-talet var
BNP:s årliga tillväxt i genomsnitt 3,4 procent per år, för att under
1960- talet öka till 4,7 procent per år i genomsnitt.

Finanskris i början av 1990-talet
År 1990 ändrades målen för den ekonomiska politiken. Låg inflation
och stabil valuta ersatte låg arbetslöshet som främsta mål. En stor omläggning av skattesystemet genomfördes också 1990–1991.

Lågkonjunktur under 1970-talet
Hela 1970-talet var ett krisdrabbat decennium. Efter en kraftig kreditåtstramning 1971 blev BNP-ökningen detta år endast 0,9 procent, den
lägsta ökning som noterats efter 1950.

Av olika skäl blev politiken inte lyckosam och i november 1992
tvingades Sverige överge den stabila växelkurspolitiken. Kronan föll
omedelbart med över 25 procent gentemot viktiga konkurrentländer.
Första hälften av 1990-talet hade negativ BNP-utveckling tre år i rad.

Oljepriserna fördubblades i slutet av 1973 och året därefter inträffade
en lågkonjunktur i övriga Europa. I Sverige försökte man undvika
konjunkturnedgången bland annat genom att hålla produktionen uppe
med hjälp av statligt lagerstöd.

Snabb återhämtning efter finanskris i slutet av 2000-talet
BNP-utvecklingen under 2000-talet var stark fram till den internationella finanskrisen, vilken kännetecknades av bland annat kraschen av
den amerikanska banken Lehman Brothers. Den starka utvecklingen
under 2000-talet fick ett abrupt slut 2008, då BNP minskade med -0,6
procent och -5,0 procent under 2009.

Extremt höga löneökningar under mitten av 1970-talet ledde till stora
kostnadsökningar för företagen. Samtidigt måste de stora lager som
byggts upp säljas ut under åren 1977 och 1978, till starkt reducerade
priser. Detta bidrog till att Sverige missade konjunkturuppgången i
omvärlden.

Nedgången i BNP-utvecklingen under 2009 var av historiskt stora mått
och följdes av en snabb återhämtning under 2010 då BNP ökade med
6,6 procent.

BNP sjönk med 1,6 procent 1977 och en devalvering gjordes för att
förbättra konkurrenskraften. Och år 1979 var det åter dags för en
chockhöjning av oljepriserna. Men några år under 1970-talet visade
ändå på en relativt bra tillväxt. Tack vare detta blev den genomsnittliga
ökningen av BNP 2,0 procent.

Export och import av varor och tjänster
Under perioden 1950 till 1975 utgjorde exporten och importen mellan
20 och 25 procent av BNP. Därefter har andelarna ökat och exportandelen hade i början av 2006 nått omkring 50 procent. Det tyder på
ekonomins allt större utlandsberoende.

Tillväxt under 1980-talet
Efter en kraftig devalvering 1982 ökade tillväxten, med 1984 som
toppår med drygt 4 procent i BNP-ökning. Avregleringen av kreditmarknaden och halverade importpriser på olja 1986 spädde också på
den totala efterfrågan.

Tydliga spår av speciella händelser kan också urskiljas.
År 1974 ökade export- och importandelarna kraftigt, som en följd av
den första oljeprischocken. Dessutom syns kronans försvagning från
hösten 1992 som ökande andelar följande år. Under år 2009 minskade
andelarna till en följd av minskad efterfrågan under finanskrisen i slutet av 2000-talet.”

DN 7 maj 2013:

“Dags att revidera överskottsmålet”
“Krav på budgetbalans över konjunkturcykeln, snarare än överskott, skulle möjliggöra högre offentliga utgifter och/eller lägre
skatter. “
“LO:s förslag om finanspolitiska stimulanser i form av ökade offentliga utgifter med 70 miljarder kronor har fått stor uppmärksamhet.
Men intresset tycks främst gälla åsiktsskillnaderna gentemot det
social- demokratiska partiet, vars officiella linje är att en sådan stimulanspolitik skulle vara äventyrlig. En viktigare fråga är emellertid om
en omläggning av finanspolitiken är sakligt motiverad.
Argumentationen från LO är enkel. Den internationella lågkonjunkturen innebär en svag exportutveckling. Därför har arbetslösheten
ökat. Eftersom inflationen ligger under inflationsmålet skulle situationen normalt hanteras av penningpolitiken. Men det sker inte i tillräcklig grad eftersom majoriteten i Riksbankens direktion befarar att
en lägre ränta skulle elda på kredittillväxt och bostadspriser. Därför
behöver finanspolitiken enligt LO ta ett större ansvar för att stabilisera
konjunkturen.
Kraftiga finanspolitiska stimulanser står emellertid i konflikt med
överskottsmålet för de offentliga finanserna. Det innebär att den
offentliga sektorns finansiella sparande (skillnaden mellan intäkter och
utgifter) ska vara 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. Regeringen har redan nu svårt att nå målet. 2003–2012 var överskottet i
genomsnitt bara 0,7 procent av BNP. Räknar man även – som regeringen – på en sjuårsperiod (tre år bakåt och prognoser för innevarande
år och tre år framåt) ser det ut att bli ett underskott på i genomsnitt
cirka en halv procent av BNP.

Ett finanspolitiskt stimulansprogram går i princip att förena med överskottsmålet. Men det förutsätter kraftiga utgiftsneddragningar och/eller
skattehöjningar när konjunkturen vänder uppåt. Erfarenheterna talar
emellertid för att sådana åtstramningar är politiskt svåra att få till
stånd. Kraftiga finanspolitiska stimulanser nu skulle förmodligen innebära att överskottsmålet i praktiken överges. Det finns därför skäl att
analysera hur välmotiverat detta mål är.
Överskottsmålet infördes av en socialdemokratisk regering som
fortsättning på budgetsaneringen efter 1990-talskrisen. Avsikten var att
gradvis minska den offentliga sektorns skuld. Så har också skett. Den
offentliga sektorn har inte längre någon nettoskuld utan i stället en
finansiell nettoförmögenhet (alla finansiella tillgångar minus skulder)
på cirka 20 procent av BNP. Den konsoliderade offentliga sektorns
bruttoskuld – som inte tar hänsyn till fordringar på den privata sektorn
men är det mått som används av EU – är 38 procent av BNP i Sverige
mot 87 procent i hela EU och 82 procent i Tyskland.
Om överskottsmålet följs i all framtid, kommer den offentliga finansiella nettoförmögenheten i kronor att hela tiden växa. Med rimliga
antaganden stabiliseras däremot nettoförmögenheten som andel av
BNP så småningom någonstans mellan 40 och 50 procent. Ett avgörande ställningstagande är hur man ska se på det.
Statsskuldkriserna i euroområdet visar på värdet av en rejäl offentlig
förmögenhetsbuffert. Det är särskilt viktigt att ha resurser för att rädda
fallerande banker i en finanskris. Men frågan är hur stor bufferten
behöver vara. De ansträngningar som nu görs för att förebygga framtida bankkriser (bland annat genom bättre tillsyn och skärpta kapitaltäckningskrav) minskar risken för stora påfrestningar på de offentliga
finanserna.
Det finns därför skäl att ifrågasätta om inte överskottsmålet är alltför
ambitiöst. Ett alternativ är att omformulera målet till ett krav på bud-

getbalans över konjunkturcykeln. Det skulle möjliggöra högre offentliga utgifter och/eller lägre skatter. Budgetbalans räcker sannolikt för
att hålla kvar den offentliga sektorns nettoförmögenhet på nuvarande
nivå i förhållande till BNP, eftersom värdet på statens aktieinnehav
långsiktigt kan antas öka.
Sysselsättningen i genomsnitt över konjunkturcykeln tycks enligt
forskningen främst bero på hur arbetsmarknaden fungerar. Ett mindre
ambitiöst budgetmål kan därför inte väntas öka sysselsättningen varaktigt. Men själva förändringen av budgetmålet skulle göra det lättare
att hålla uppe efterfrågan, och därmed sysselsättningen, på kort sikt i
nuvarande konjunktur. Om man anser att ett mindre ambitiöst budgetmål är motiverat på sikt, så är det ett bra tillfälle att göra förändringen
nu.

DN 16 maj 2013.
Finanspolitik.

“Regeringen når inte mål om överskott”
“ Regeringen klarar inte överskottsmålet. Det konstaterar Finanspolitiska rådet som efterlyser en tydlig plan för hur man ska återgå till överskott i de offentliga finanserna. Samtidigt menar rådet
att det kan behövas mer konjunkturstimulanser under närmaste
året. “

Det finns också potentiella nackdelar med att revidera budgetmålet.
Förväntningar skulle kunna uppstå om att budgetpolitiken successivt
kommer att bli mer släpphänt. Risken borde emellertid vara begränsad.
Det finns en bred politisk enighet i Sverige om värdet av goda offentliga finanser. Jämfört med andra länder har vår budgetpolitik ett
mycket bra track record under krisen.

– Det finns skäl för en mer expansiv inriktning under 2013, men i
huvudsak anser vi att regeringens finanspolitik är väl avvägd, säger
professor Lars Jonung som är Finanspolitiska rådets ordförande.
I sin årsrapport framhåller rådet att regeringen befinner sig i en målkonflikt. Å ena sidan finns behov av en aktiv stabiliseringspolitik, där
man i lågkonjunktur släpper fram statliga budgetunderskott. Å andra
sidan finns målet att hålla överskott i de offentliga finanserna, sett över
en konjunkturcykel.
Finanspolitiska rådet tar inte ställning till överskottsmålet som ifrågasätts från många håll. I stället utgår man från att målet ska följas, vilket
regeringen för närvarande inte gör:

Det är svårt att nu få till stånd en konstruktiv debatt om överskottsmålet, eftersom regering och socialdemokrati närmast tävlar om att
framstå som finanspolitiskt mest ansvarsfull. Ingen sida vågar ta några
initiativ av rädsla för att av den andra framställas som oansvarig.
Överskottsmålet riskerar därför att bli en dogm som inte får ifrågasättas. LO:s föreslagna stimulanser är förmodligen för stora, men det
finns ett värde i det ifrågasättande av överskottsmålet som förslagen
innebär.

– Överskottsmålet nås inte, utan det rör sig om en klar avvikelse. Därför vill vi se en tydlig plan för hur regeringen vill tillbaka mot målet,
betonar Lars Jonung.
Det betyder åtstramning, som ska komma längre fram när konjunkturen så tillåter. Rådets vice ordförande John Hassler instämmer i
Konjunkturinstitutets bedömning att det i så fall inte blir något ledigt
reformutrymme under nästa mandatperiod, något som bestrids av
finansminister Anders Borg.

Lars Calmfors professor i internationell ekonomi vid Stockholms
universitet och fristående kolumnist i Dagens Nyheter.
ledarredaktionen@dn.se “

– Vi räknar med att de offentliga finanserna återgår till överskott utan
särskilda åtgärder, kommenterar Anders Borg rådets rapport. Han kan
dock vara mer nöjd med annat från Finanspolitiska rådet. När det talas

om ökade inkomstskillnader i Sverige, bland annat i en ny rapport från
OECD, motsägs detta av rådet vad gäller perioden från 2006 och
framåt.

DN 20 maj 2013:
Politik. Fler vill att staten använder mer pengar för att få fart på
ekonomin

– Spridningen i inkomster blev större under perioden mellan 1995 och
2005. Men därefter har inkomstskillnaderna inte ökat mer, trots ekonomisk kris och ökad arbetslöshet, poängterar professor Anders
Björklund i Finanspolitiska rådet.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “

“Finansminister Borg överger
överskottsmålet efter valet”

Från www.finanspolitiskaradet.se
“FINANSPOLITISKA RÅDETS RAPPORT 2013
Överskottsmålet nås inte. 15 maj 2013
Stora utmaningar för finanspolitiken
Svensk ekonomi har klarat sig väl under den internationella krisen och
finanspolitiken framstår i stora drag som framgångsrik. Vår samlade
bedömning är att finanspolitiken i huvudsak är väl avvägd. De offentliga finanserna är långsiktigt hållbara och utgiftstaken är inte hotade.
Vi anser dock att målkonflikten mellan det kortsiktiga stabiliseringspolitiska perspektivet och överskottsmålet formulerat över konjunkturcykeln bör belysas bättre i regeringens propositioner. Den internationella krisens djup och långvarighet ställer finanspolitiken inför svåra
ställningstaganden och är en prövning för det finanspolitiska ramverket.........
Rapporten Svensk finanspolitik lämnas till regeringen i dag.
Finanspolitiska rådet består av Lars Jonung (ordförande), John Hassler
(vice ordförande), Steinar Holden, Eva Lindström, Irma Rosenberg
och Anders Björklund.
Svensk finanspolitik 2013
Sammanfattning
Summary
Underlagsrapporter
Pressmeddelande
Presentation från pressträffen”

“Den politiska debatten kretsar nu till stor del kring en fråga som
väljarna har svårt att ta till sig. Det är ett problem eftersom
frågan om överskottsmålet i statsfinanserna påverkar livet för
många. “
De flesta har väl hört finansminister Anders Borg (M) understryka
värdet av ordning och reda i statsfinanserna och beskrivningarna av
hur illa det har gått för länder som har försökt att satsa sig ur krisen.
Under lång tid var Borg oemotsagd men nu höjs allt fler och tyngre
röster för att det är dags att staten använder mer pengar för att få fart
på ekonomin och minska arbetslösheten.
Framför allt ifrågasätts överskottsmålet i statsfinanserna.
För att förstå vad debatten handlar om måste man blicka bakåt till
1990-talets ekonomiska kris.
Det var då Riksbanken höjde reporäntan till 500 procent och Göran
Persson (S) fick åka världen runt och låna pengar med mössan i hand.
Socialdemokraterna inledde ett samarbete med Centerpartiet för att
sanera statsfinanserna i två steg. De första åtgärderna inriktades på att
stoppa den akuta krisen och nästa steg var att förhindra att Sverige
hamnade i samma situation igen.
Det blev tuffa år för många svenskar som fick lära sig den hårda vägen
hur viktigt det är att staten har stabila finanser.

Barnbidragen sänktes, flerbarnstilläggen slopades, bostadsbidragen
sänktes liksom ersättningsnivåerna i a-kassan och sjukförsäkringen.
Samtidigt höjdes skatterna för både privatpersoner och företag.
För att uppnå målet med långsiktigt stabila statsfinanser infördes ett
nytt finanspolitiskt ramverk i tre delar. Ett utgiftstak som sätter en
gräns för statens utgifter, överskottsmålet som säger att den offentliga
sektorn (staten, kommunerna och pensionssystemet) ska gå med ett
överskott på 1 procent av bruttonationalprodukten, BNP, över en
konjunkturcykel samt ett balanskrav på kommuner och landsting.
Sedan det finanspolitiska ramverket infördes har Sveriges ekonomi
förbättrats dramatiskt.
Överskottet har bland annat använts till att betala av på statsskulden
som minskat från runt 75 procent av BNP under 1990-talskrisen till
omkring 38 procent 2012.
Men finanskrisen och skuldkrisen i Europa de senaste åren har gjort
att vi hamnat i en ovanligt lång lågkonjunktur. Den höga arbetslösheten vägrar att ge med sig och överskottsmålet har inte uppnåtts sedan
2008.
Finansminister Anders Borg och Socialdemokraternas finansministerkandidat Magdalena Andersson är överskottsmålets främsta försvarare.
Finansministern värnar bilden av att han har full kontroll på ekonomin
och Andersson försöker framställa Borg som oansvarig.
Men båda kommer att pressas av överskottsmålet inför valet nästa år.
Konjunkturinstitutet gör exempelvis bedömningen att utrymmet för
satsningar som inte behöver betalas med andra besparingar eller höjd
skatt är lika med noll de närmaste fyra åren.
Regeringen ska finansiera utbildningssatsningar och sänkt skatt för
pensionärer.

Moderaterna har dessutom ett femte jobbskatteavdrag högt på önskelistan. Det blir väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att genomföra
reformerna och hålla överskottsmålet. Frågan blir då hur många år det
går att missa målet och ändå hävda att det finns kvar.
Socialdemokraterna har finansierat sina stora satsningar genom att
återställa restaurangmomsen och den halverade arbetsgivaravgiften för
unga. S kommer sannolikt att vilja regera tillsammans med Miljöpartiet som är principiell anhängare av sänkt krogmoms och även vill
behålla ungdomsrabatten. Det gör deras strategi mindre trovärdig ju
närmare valet vi kommer.
Frågan är inte längre om Borg och Andersson kommer att överge
överskottsmålet utan när de gör det.
Ett bra tips är att det blir efter valet.
Maria Crofts maria.crofts@dn.se politisk kommentator på Dagens
Nyheter. “

DN 16 maj 2013:
Lars E O Svensson avgår.

överens med Stefan Ingves när reporäntan höjdes i september detta år,
en höjning som redan då var starkt ifrågasatt.

”Bostadspolitik är inte Riksbankens
uppgift”

– Där har jag sedan ändrat uppfattning, efter att jag har utvecklat nya
analysmetoder där arbetslösheten tillmäts större betydelse. Men vägledande för mig har annars varit inflationsmålet, inte något annat som
exempelvis hushållens skuldsättning, säger Lars Svensson.

“ Majoriteten i Riksbankens högsta ledning verkar bekymra sig
mer om hushållens bolån än om jobben och inflationen. Det hävdar avgående vice riksbankschefen Lars E O Svensson i en DNintervju.”

Där har det skurit sig med majoriteten som, enligt honom, har satt
upp hushållens skulder som ett mål för penningpolitiken. Men detta
har inte redovisats öppet förrän hösten 2012.

På måndag gör Lars E O Svensson sin sista arbetsdag i Riksbanken.
Han har inte ångrat en minut att han tog jobbet för sex år sedan, förklarar han när DN träffar den stridbare nationalekonomen på hans
arbetsrum i Riksbanken.
Trots att det bara återstår några dagar innan hans mandatperiod löper
ut har den stora nedpackningen inte påbörjats. Bokhyllorna är välfyllda, skrivbordet dignar fortfarande under arbetspapper, i hörnet bakom
skrivbordet fräser espressomaskinen och utanför ligger Brunkebergstorg i späd försommargrönska.
Mer frostigt har det varit under de direktionsmöten där räntebesluten
fattas. Det var under sommaren 2010 som det uppstod två motpoler i
riksbanksdirektionen, menar Lars Svensson.
Den ena bestående av honom själv och Karolina Ekholm, den andra
med riksbankschefen Stefan Ingves, Barbro Wickman-Parak och sedan
även Kerstin af Jochnick och Per Jansson som båda kom med i
direktionen för drygt ett år sedan.
Lars Svensson konstaterar, nästan lite vemodigt, att man fram till
finanskrisens utbrott 2008 faktiskt var väldigt eniga. Han var också

– Jag är besviken över att det inte har blivit en mer utförlig debatt i
direktionen om sakfrågan, vad penningpolitikens mål ska vara. Mina
och Karolina Ekholms konkreta och sakliga argument har inte bemötts
ordentligt, framhåller Lars Svensson.
Själv anser han att sakfrågan är så enkel att den kan formuleras i ett
par meningar. Frågan är om skuldsättningen ska vara ett nytt mål för
penningpolitiken eller inte. Men penningpolitiken är inte lämplig för
att styra bostadspriser och hushållens skuldsättning. Dessa bestäms av
realekonomiska faktorer som bostadsbyggande och inkomstutveckling,
inte av Riksbankens räntebeslut.
Penningpolitiken ska användas till vad den faktiskt kan åstadkomma:
att hålla inflationen runt målet på två procent och arbetslösheten kring
en långsiktigt hållbar nivå. Om skuldsättningen och bostadspriserna är
ett problem, hanteras det bättre med exempelvis bolånetak, höjda riskvikter på bolån, skärpta kapitalkrav för bankerna med mera - åtgärder
som redan vidtagits eller aviserats av regeringen och Finansinspektionen. Reporäntan har inte någon nämnvärd verkan på detta område.
– Riksbankens uppgift är inte att bedriva bostadspolitik, fastslår han.

Räntebesluten får däremot kraftfull effekt på inflation och sysselsättning, förklarar Lars Svensson. Riksbanken har bedrivit en politik som
endast obetydligt har begränsat hushållens skuldsättning, men lett till
betydligt högre arbetslöshet. Och detta har man gjort med öppna ögon,
eftersom kunskap har funnits tillgänglig.
Arbetet i direktionen är ju också en social process. Har din egen
strategi att påverka varit den bästa?
– Det är svårt för mig att uttala mig om. Om sakargumenten är på min
sida, är det då jag som ska skyllas för att politiken har blivit som den
blivit?
Med denna motfråga ger Lars Svensson sitt svar på frågan hur konflikten inom Riksbanken tilläts växa och inte kunde lösas. Han anser
sig ha gett vad han kunde bidra med och påpekar att andra centralbanker har rört sig i den riktning han önskar. Federal Reserve i USA
förenar numera ett tydligt mål för inflationen med målet att hålla
arbetslösheten runt en långsiktigt hållbar nivå.
Man kan vara säker på att Lars Svensson förblir en viktig röst i penningpolitiken.
– Jag vill att Riksbanken och penningpolitiken ska utgå från vetenskap
och beprövad erfarenhet. Det kostar så oerhört mycket om man gör fel,
betonar Lars Svensson.
Johan Schück johan.schuck@dn.se
Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se “

“Vice riksbankschefen Lars Erik Oscar Svensson
1947: Föds.
1971: Civilingenjör i teknisk fysik, inriktning tillämpad matematik,
KTH.
1975–2001: Främst verksam vid institutet för internationell ekonomi
vid Stockholms universitet.
1978: Utses till docent.
1984: Professor i internationell ekonomi.
2001: Professor i nationalekonomi, Princetonuniversitetet, USA.
Rekryterad av USA:s nuvarande centralbankschef Ben Bernanke.
2007–2013: Vice riksbankschef i Sveriges Riksbank.
5 snabba med Lars E O Svensson
Krona eller euro?
Krona.
Tidning eller läsplatta?
Läsningen fördelar sig 50–50.
Ben Bernanke (USA:s centralbankschef) eller Anders Borg
(svensk finansminister)?
Jag passar på det.
NK eller Dressmann?
NK.
Segling eller fjällvandring?
Segling. “
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“3 av 10 unga bor kvar hos föräldrarna”
“Tre av tio Stockholmsungdomar tvingas bo hemma hos sina föräldrar. Det är fler än någonsin tidigare. Och majoriteten av dem
skulle flytta hemifrån i dag om de hade råd.”
Undersökningen av Hyresgästföreningen bland unga vuxna mellan 20
och 27 år i Stockholms län visar att tre av tio i dag bor hos sina föräldrar. Det är den högsta siffran någonsin. Hyresgästföreningens undersökning visar också att drygt 48 000 av ungdomarna skulle flytta i
dag om de bara hade råd.
49 procent i Stockholms län svarar att de inte kan få tag på en egen
bostad. I Stockholms stad är det ännu fler, 53 procent.
– Det behövs nya bostäder nu. Det är ett akut problem. Orsakerna är att
det byggs för lite bostäder. Det som byggs kostar för mycket för unga
vuxna som inte har råd, säger Karolina Lemoine, utredare vid Hyres
gästföreningen.
Hon anser att det råder en politisk ovilja att lösa problemet.
– Politikerna har abdikerat från frågan och det råder en generell bild att
marknaden kan lösa problemet. Det går enbart att lösa genom att man
bygger fler bostäder, säger hon.
Rapporten visar att av dem som flyttat hemifrån är det 23 procent
som får hjälp ekonomiskt av sina föräldrar eller anhöriga att klara
boendekostnaderna, vilket också är den högsta siffran någonsin. 29
procent av dem som har ett förstahandskontrakt har fått det genom
kontakter.

– Ingen ska behöva vara beroende av kontakter eller kontanter för att
få en bostad. Vi ser att kommunala bostadsförmedlingar är ett viktigt
verktyg för att lösa det problemet, säger Karolina Lemoine.
Länsstyrelsens bostadsmarknadsenkät från förra året visar att det är
bostadsbrist i 21 av Stockholms läns 26 kommuner. Det är främst brist
på bostäder för unga. Borgarrådet Joakim Larsson (M) tycker att det är
viktigt att bygget av bostäder fortsätter i samma takt för att nå upp till
efterfrågan.
– Det enda sättet man kan möta dem som inte vill bo kvar hemma är
att bygga fler bostäder. Vi har höjt våra mål under mandatperioden och
i dag finns det 70 000 bostäder i olika genomförandefaser som är planerade att vara klara till 2030. Det kan hända att vi måste öka takten
ytterligare i takt med inflyttningen, men jag tror att vi kommer att klara
det, säger han.
I undersökningen svarade 72 procent i länet ”ja, absolut” på om de
skulle vilja ha en egen bostad nu om de hade råd. Men enligt Joakim
Larsson är inte lösningen billigare bostäder för unga.
– När man bygger nytt så blir fler lägenheter tillgängliga. Det är inte de
som flyttar hemifrån som flyttar in där, men det blir ju billigare lägenheter lediga, säger Joakim Larsson.
Han pekar på att det trots allt byggs mest i Stockholm i hela landet,
bland annat studentbostäder.
– Det är en tuff bostadsmarknad i Stockholm och vi har ett underskott.
Men det går att få tag på lägenheter, säger Joakim Larsson.
Erik Åberg erik.aberg@dn.se “

“Har du egen lägenhet?
Matilda Eriksson, 21, studerande – Nej, jag är inneboende men har
blivit uppsagd, så jag ska i väg och kolla på nästa boende nu. Jag
skulle vilja ha något som är säkert, ett förstahandskontrakt. I framtiden
kommer jag säkert att ha lättare att hitta det men nu känns det nästan
omöjligt.
Greta Josefsson, 21, studerande – Jag bor i ett kollektiv. Jag trivs
eftersom jag vet att det bara är för en begränsad period, sedan kommer
jag att att vilja ha något eget. I höst flyttar jag till Göteborg för studier.
Valde det i stället för Stockholm bland annat för att det känns hopplöst
att få en bostad här.
David Johansson, 22, studerande – Jag flyttade hit från Norrland för
tre år sedan. Jag fick bo hos en släkting när jag flyttade hit, sedan
bodde jag i andra hand innan jag fick tag på studentägenheten som jag
bor i nu.
Gustav Nordqvist, 19, studerande – Jag bor hemma och trivs med det
eftersom det är nära till skolan. Jag skulle vilja flytta hemifrån så
småningom och står i bostadskö.

Från Boverket 17 maj 2013: http://www.boverket.se/

Boverkets forum för bostadsbyggande
Boverkets forum för bostadsbyggande i Stockholm den 26 april bestod
av korta föredrag och aktivt engagemang från deltagarna i diskussionen om bostadsbyggandet. Hur kan vi få fram fler bostäder i enlighet
med dagens regler? Det var huvudfrågan för den öppna diskussion där
alla deltagare gavs möjlighet att ta del av vad Boverket, branschens
företrädare och intresseorganisationer med flera tycker om bostadsbyggandet i dag.
Här kan du ladda ned pdf-filer från de olika inslagen i forumet och
även titta på tre filmer från eftermiddagens föreläsningar i plenum.
FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGT HUS
Hur kan vi förenkla bostadsbyggandet? Moderator tillsammans med
Boverkets chefer Susann Bard, Anders Sjelvgren, Patrik Faming och
Madeleine Hjortsberg redovisar olika steg som behövs i processen från
idé till färdigt hus. Ladda ner pdf-fil
Skiss över process, från idé till färdigt hus:
EU Direktiv med mera
Finansiering
Idé
Planprocess
Projektering
Byggskede
Förvaltning
Övrigt
Idé
Nuläge
Hur och när startar ett byggprojekt?
Vem kläcker idén?
Parallella uppdrag – markanvisning – arkitekttävling...

Möjligheter
Identifiera samordningsvinster – hela kedjan
Utmaningar
Hållbart samhällsbyggande – ekonomi
Planprocess
Nuläge
Finns aktuell ÖP som ger vägledning
Aktuell DP eller ny plan?
Planbesked
Planprocessen startas – BN/KS får uppdrag
Möjligheter
Plan finns – bygglov direkt
ÖP finns – enkelt planförfarande
Utmaningar
”Hålla ut” - risktagande
Samordning med projektering
Projekteringsfas
Nuläge
Samhällets och byggherrens krav på byggnaden
Byggregler och standarder
Inköp av byggprodukter
Möjligheter
Förenkla och förtydliga samhällets krav
Tillgängligöra standarder
CE-märkning
Stöd till innovativt byggande av bostäder för unga
Utmaningar
Följa upp och utvärdera regler
Använda befintligt regelverk. Det finns möjligheter!
Byggfas
Nuläge
Tekniskt samråd
Kontroll av utförande under byggtiden

Kontrollansvarig
Kontrollplan
Möjligheter
Förtydliga roller och ansvar
Verktyg
Utmaningar
Undvika skador orsakade av fel utförande, byggfusk, slarv, brist på
kompetens
Förvaltningsskede
Nuläge
Ändring
OVK, HIN, VÄS, hissar
Möjligheter
Använda ändringsreglerna mer aktivt, infoinsatser
BETSI
Renoveringsstrategi
Energideklarationer
Utmaningar
Sociala aspekter i miljonprogrammen
Finansiering - utmaningar
Vad krävs i alla investeringar?
Bedömning att det är lönsamt – måste tro att pengar jag lägger i dag
ger mer i avkastning framöver. Dvs det går att tjäna pengar
Krävs kapital (eget och lånat) och uthållighet
Nybyggnad av fastigheter krävs extra mycket av båda – det rör sig om
stora belopp och det kan ta mycket lång tid innan jag får tillbaka en
enda krona. = >Tröskel för nya att ta sig in.
Finansiering - möjligheter och nuläge
Stora delar av 00-talet inga problem med extern finansiering
Finanskrisen innebar tvärstopp. Bankerna bedömde risker. Fastighetsbranschen binder mycket kapital.
Lättade ganska snart men nu kärvare igen
Staten stöttar med kreditgarantier – låna mer och bättre villkor.

HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR ETT ÖKAT
BOSTADSBYGGANDE
Stellan Lundström, Professor i fastighetsekonomi, KTH.
Ladda ner pdf-fil
KTH Arkitektur och Samhällsbyggande
• Centrum för hållbart samhällsbyggande
• Ny professur i fastighetsförvaltning
• Marknadsanalyser i tidiga skeden
• Vem ska betala för lokal infrastruktur
• Utvecklad plan- och byggprocess
• Ekonomin i omvandlingen av miljonprogramsområden
• Passivhus/0-energihus/Plushus
• Flytt av Kiruna och Malmberget
• Regional planering/Stadsplanering
Vision 2025 – trender och effekter
• Demografi
• Internationalisering
• Digitalisering
• Klimat
• Snabbare avskrivning
• Högre risk
• Ökade kostnader för drift och underhåll
”Bostäder på marknadens villkor i Nyköping 1905-.....”
PLANERAD KONOMI
Politiska mål
MARKNAD
Ekonomiska mål
Bostadsmarknadens ”drivmotor”
Vi flyttar 10 ggr under livet
1,3 miljoner människor flyttar under ett år
Det låga bostadsbyggandet - tänkbara förklaringar
• Ny riskstruktur – Affärsmässig allmännytta –riskpåverkat räntekrav

– Riskshift från det offentliga till byggherrar, banker, bostadskun-der
– Ökad prioritet för eget kapital - riskkapital
• Felaktiga incitament
• Från bygga för kön till att bygga för flyttkedjan
– Nyproduktion förutsätter omsättning av beståndet
• Stora byggherrar konkurrerar inte med sig själva
• Oklara tidsförlopp i plan- och byggprocessen
– Affärsmässighet möter demokrati
• Minnen från 1990-1993
• Icke fullt ut anpassat institutionellt regelverk
Vad staten kan göra
• Högre kommunal fastighetsskatt
• Slopa skatt på reavinst
• Skapa ökade incitament att hyra ut “ägda” lägenheter
• Skattegynna bosparande – skapa eget kapital
• Stärkt regionplanering – planmonopolet?
• Skapa en statlig social allmännytta
• Ersätt bolånetak med amorteringskrav
• Anpassa strandskyddsreglerna
•Förenkla plan- och byggprocessen – transparens
Vad regionen kan göra
• Samordna och utveckla infrastrukturen – Skapa attraktiva stadsmiljöer – “inte husbyggnad”
• Tänk region – inte kommun – Bostäder en del av infrastrukturen
• Utveckla regionala och lokala nischer – “Bygg det som efterfrågas”
• Samarbete näringsliv – offentlig sektor - akademi
Vad kommunen kan göra
• Slopa särkrav
• Tomträtt
• Attraktiva byggrätter
• Öka byggrätternas optionsinnehåll
• Ramplanering – inte detaljstyrning
• Gynna små byggherrar

• Tidssätta plan och bygglovsprocessen • Bygg miljöer – inte hus
Vad branschen kan göra
• Återskapa industribostadsbolag
• Återskapa byggmästarn
– Byggande + förvaltning
• Bygga med ett livscykeltänkande
• Engagera finansiärerna i samhällsbyggandet
• Anpassa kreditbedömningsrutiner
• Hämta idéer från bilindustrin
• Marknadsanpassa hyressättningen
Spelar upplåtelseformen någon roll
• På marknaden bygger vi för flyttkedjan
• Flyttkedjan förutsätter att det inte finns inlåsningseffekter
– “Nedamorterade” villaägare
– Lågutnyttade bostadsrätter och hyresrätter
• De flesta vill bo I ett eget ägt boende
Nybyggnadskalkylen – “Malmö”
Investering – mark + byggnad Varav mark 4 000: 30 000 kr/kvm BRA
Lån	

 70% av 30 000 á 3% : 	

	

	

	

	

630 kr/kvm
30% av 30 000 á 6%: 	

 	

	

	

	

	

540
Avskrivning 2% av 26 000: 	

 	

	

	

	

520
Drift och underhåll: 	

 	

	

	

	

	

300
Summa: Ca 16 700 per månad för 100 kvm: 	

 	

2 000 kr/kvm
(Topphyror 1700 kr per kvm)
“Trimmad kalkyl”
Investering –	

 byggnad:	

 	

	

	

Mark - Tomträttsavgäld 3% av 4000: 	

 	

Lån	

 70% av 26 000 á 3% : 	

	

	

	

30% av 26 000 á 5%: 	

 	

	

	

	

Avskrivning “kvittas” mot värdestegring : 	

Drift och underhåll : 	

 	

	

	

	

Summa: Ca 10 500 per månad för 100 kvm : 	


	

	

	

	

	

	


26 000 kr/kvm BRA
120
550 kr/kvm
390
0
200
1 260 kr/kvm

Slutsatser om det låga bostadsbyggandet
• Systemfel - Inte en eller två faktorer
• Riskstrukturer
• Incitament
• Institutionella regler
REGERINGENS BOSTADSPOLITIK
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister beskriver regeringens bostadspolitik. Ladda ner pdf-fil
HUR SER VI TILL ATT FOLK HAR NÅGONSTANS ATT BO?
Ett antal olika aktörer beskriver vad de gör för att öka bostadsbyggandet. I film nummer två visas vad kommunerna och näringslivet gör för
att öka bostadsbyggandet. I film nummer tre visas fortsättningen
av vad näringslivet gör för att öka bostadsbyggandet, vad gör staten?
samt Janna Valik summerar dagen.
PRESENTATIONER
Vad gör kommunerna?
•	

 Susanne Lindh, stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad
•	

 Lennart Holmlund (S), Kommunalråd, Umeå. Ladda ner pdf-fil
•	

 Martina Mossberg (M), Ordförande kommunstyrelsen i Haninge
•	

 Eva Nypelius, Sveriges kommuner och landsting, ordförande i
programberedningen för ökat bostadsbyggande. Ladda ner pdf-fil
Vad gör näringslivet?
•	

 Mats Herner, Exploateringschef, Wallenstam. Ladda ner pdf-fil
•	

 Arne Olsson, VD Folkhem. Ladda ner pdf-fil
•	

 Johanna Cerwall, Head of group Lending, Swedbank
Vad gör staten?
•	

 Yvonne Svensson, rättschef Boverket, ger en exposé över Boverkets
initiativ och utredningar.
•	

 Johan Hjalmarsson, sekreterare i utredningen översyn av bestämmelser om att genomföra detaljplan med tilläggsdirektiv att utreda
förutsättningar för att göra plan- och byggprocessen enklare. Ladda
ner pdf-fil
•	

 Christina Leideman, huvudsekreterare i utredningen vars uppdrag är
att se hur samordningen av plan-äggning och lovgivning enligt planoch bygglagen med prövning och tillsyn enligt miljöbalken i fråga om
buller kan ökas. Ladda ner pdf-fil

DN 18 maj 2013:

“Snabbare byggen utreds”
“Regeringen tillsätter en utredare som ska se om det går att förkorta
processerna och ta ställning till om det bör införas en avgift för att
överklaga kommunala beslut som gäller plan- och bygglagen.
Regeringen tycker att överklagandena tar för lång tid vilket hämmar
bostadsbyggandet och försämrar konkurrensen på byggmarknaden.
Utredare blir Susanne Bagge vid förvaltningsrätten i Stockholm.
Utredningen ska vara klar senast den 15 mars nästa år.
TT “

Från tidskriften Byggvärlden. Publicerad: 2013-04-19

Miljonprogrammet – en möjlighet

Det finns dock flera utmaningar att hantera innan förslaget kan bli
verklighet. Enligt Pekka Kääntä finns det i nuläget varken vilja hos de
politiska partierna eller opinion för att låna miljardtals kronor för
upprustning av slitna bostadshus.

Renoveringen av miljonprogrammet lyfts ofta fram som ett bekymmer. Men det är också en möjlighet. Med staten som motor
skulle upprustningen av bostäder kunna rädda den svenska tillväxten, det visar en färsk rapport från Svensk Byggtjänst.

Han tycker att byggsektorn har en viktig roll i att skapa en sådan
opinion och att en ingång vore att trycka på miljövinsterna.

Nationalekonomen Pekka Kääntä har satt in upprustningen av miljonprogrammet i ett makro- och samhällsekonomiskt perspektiv. Hans
slutsats är att ett väl genomtänkt renoveringsprogram under en tioårsperiod skulle kunna fungera som en tillväxtmotor för Sverige.
- Vi har ett låst läge på många horisonter. Våra stora exportmarknader
står inför åratal av finansiell sanering och de svenska hushållen är högt
skuldsatta. Under en överskådlig tid kommer ingen av dessa att kunna
fungera som m
Tack vare det låga ränteläget skulle staten kunna låna kapital till en låg
kostnad och i sin tur låna ut till bostadsbolagen.
-Många av renoveringarna är högriskprojekt så det skulle bli för dyrt
för någon annan än staten att belåna. Men det behöver i stort sett inte
kosta något, det är bostadsbolagen som ska stå för huvuddelen av
finansieringen.
En uppfräschning av bostadshusen skulle även leda till flera andra
positiva effekter, såsom ökad attraktionskraft i utsatta områden och
miljövinster.

- Det krävs en renovering av det befintliga beståndet för att vi ska
uppnå de högt uppsatta målen, säger han.
Till syvende och sist är det dock finansministern Anders Borg (M) som
behöver övertygas.
- Det är han som sitter på statsfinanserna. Man vinner inga val på att
öka statsskulden med 300 miljarder men vi står inför valet att göra
något nu eller att tvingas göra det längre fram, säger Pekka Kääntä.
Marie Bergström
marie.bergstrom@byggvarlden.se
Ur ”Renoveringen av miljonprogrammet – ett gyllene läge”
- Bygginvesteringarna har sjunkit kraftigt under senare år, trots stora
behov av främst bostäder.
- 1993 stod bygginvesteringarna för 70 procent av de totala
investeringarna i Sverige. Den andelen har i dag sjunkit till cirka 45
procent.
- Bostadsinvesteringarnas andel av investeringarna har sjunkit från 33
procent i början av 1990-talet till 18 procent i år. Miljonprogrammet
Pekka Kääntä Renovering Svensk Byggtjänst Tillväxt

DN 16 maj 2013:

“Blommor och arkitektur ska lyfta fattiga
kvarter”
“Den internationella trädgårdsutställningen Igs öppnade nyligen
på ny plats i Hamburg. En nyanlagd park på 100 hektar ska locka
miljonpublik och förhoppningsvis ge den stukade stadsdelen
Wilhelmsburg bättre rykte. “
I slutet av april öppnades den internationella trädgårdsutställningen
Igs, Internationale gartenschau, i Hamburg. Till skillnad från de tidigare gånger staden varit värd hålls utställningen inte i den centralt belägna parken Planten un Blomen. Årets upplaga har i stället förlagts
till Wilhelmsburg, ett fattigt kvarter på en ö i floden Elbe.
Med pendeltåg från centralstationen tar resan dit endast tio minuter.
Men under färden står det klart att du lämnar stadens välputsade centrum bakom dig. Lagerhallar, bilverkstäder och fabriksområden passeras innan tåget kommer fram till höghusen av modell miljonprogram
vid Wilhelmsburgs tågstation.
Att många ska göra den korta resan är tanken bakom Igs. Tillsammans
med den angränsade arkitekturutställningen IBA 2013 är det en del av
en enorm satsning på kvarteret. Staden har gått in med omkring 150
miljoner euro, drygt 1,2 miljarder kronor, för att med experimentell
arkitektur och en ovanlig trädgårdsutställning ändra stadsdelens rykte.
Fram till oktober visar landskapsarkitekter från hela världen upp sina
visioner enligt temat ”Jorden runt på 80 trädgårdar”. Med det vill man
visa på jordens olika vegetationer och klimat, men också koppla samman med de boende i Wilhelmsburg som kommer från över 100 länder.
Tillsammans bygger de 80 trädgårdarna upp sju olika världar med
teman som religion, vatten och kultur. I parken Världens kontinenter är

exempelvis steget från för Nordeuropa ovanliga landskap som olivlundar och miniöknar till regionens typiska äppelodlingar inte långt.
Den som vill se hela utställningen får dock räkna med att röra på sig
en del. Parken breder ut sig på över 100 hektar och innefattar flera
stora sjöar. För att hinna upptäcka allt har besökarna hjälp av en mono
rail som sex meter över marken sakta glider fram över de olika landskapen.
Internationella trädgårdsutställningar anordnas vart tionde år i Tyskland och har en lång tradition. Förväntningarna är med andra ord stora
och arrangörerna räknar med 2,5 miljoner besökare fram till i höst.
– Det har talats och planerats för det här i så många år så nu vill vi
komma hit och äntligen se blommorna, säger Hakan Kesgin som betalat inträdet på 21 euro, runt 175 kronor, tillsammans med flickvännen
Melanie Deißner och barn. Det höga biljettpriset har lett till mycket
kritik, men Hakan och Melanie tror inte att det ska avskräcka besökare. De bor i kvarteret och har stora förhoppningar på politikernas tal
om början på förändring.
– Vi hoppas verkligen att det ger något för Wilhelmsburg och att det
kommer hit mycket folk. Det behövs verkligen en nystart här, säger
Melanie Deißner.
Nystarten ska bokstavligen växa ur jorden i ett färgsprakande skådespel tack vare de 500 000 blomlökar som planterades förra året. 200
000 av dem har redan slagit ut och resten kommer under sommaren
och hösten när Igs visar det bästa ur varje årstid.
På en gångbro står besökarna Yoshiko och Tatsuki från Japan och
blickar ut över en samling kolonilotter i parken.
– Det är så fint här och det är bra att de har lagt stort fokus på hållbarhet. Men mest fascineras jag över koloniträdgårdarna som är en del
av utställningen. Sådana finns inte i Japan, säger Yoshiko.
Kolonilotterna fanns dock här långt innan Igs och var ett stridsämne i
planeringen.

– De rev 80 koloniträdgårdar för att anlägga en park. Det är ju bisarrt
och nu sitter vi här avskilda från våra vänner, säger Nicole Hentig när
hon njuter av solen tillsammans med vänner i det som är kvar av deras
koloniförening.

ningens anemoner och konstverk hittas därför också flera ovanliga
lekplatser, en skatepark i betong och en enorm klättervägg.
Om planen lyckas är 2013 året då Hamburg återupptäcker sina södra
kvarter.

– Utställningen är nog bra för Wilhelmsburg men vi känner oss som
apor i en bur när alla besökare är här, säger vännen Sandra Rinkas.
Vare sig de vill eller inte är deras kolonilotter nu en del av utställningen. ”Mångfald” var ett ledord under planeringen och på det enorma området finns alla former av trädgårdskonst representerade. Från
huvudingången sträcker sig en rosenboulevard med 8 000 rosor längs
en kanal.
Som exempel på urban odling bildar mängder av gröna plastbackar en
blommande labyrint. I parken ”Religionens värld” hittas exempel på
gravdekoration och fontäner inspirerade av det muslimska palatset
Alhambra.
Men Igs vill vara mer än en vanlig trädgårdsutställning. Förutom rabatter i sprudlande färger finns också experimentell odling och rena
konstprojekt. I lådor upphängda över marken visas hur jordgubbar kan
odlas utan att bidra till jorderosion. En konstinstallation med överdimensionerade sugrör i marken ska föra tankarna till risken för översvämningar – ett ständigt närvarande hot för Wilhelmsburg och en
anledning till att de som haft råd har valt att lämna ön.
I en undersökning nyligen hamnade Wilhelmsburg på sista plats över
stadsdelar dit de tillfrågade kunde tänka sig flytta. Samma undersökning satte dock stadsdelen på första plats vad gäller potential. Just det
vill Igs ta till vara med satsningar enligt mottot ”Förbättra utan att
fördriva”. Med ett sommarprogram bestående av över 5 000 aktiviteter, från musik och dans till poetry slam, hoppas arrangörerna locka
fler än de med redan gröna fingrar.
Men även efter att vändkorsen vid ingången monterats ned ska parken
vara en mötesplats i staden. Stephan Lenzen som ansvarat för generalplanen över området talar om att skapa en ”folkpark”. Bland utställ-

Carl Undéhn “
“Öppet tills solen går ned
Resa hit:
Lufthansa och SAS flyger direkt från Arlanda till Hamburg tre gånger
om dagen. Tur och retur från 1 400 kronor.
Deutsche Bahn har erbjudanden med tågresor mellan Stockholm och
Hamburg från 39 euro, drygt 325 kronor, enkel resa. Kan bokas på
www.bahn.de.
Wilhelmsburg nås lätt med pendeltåg (S-Bahn) från Hamburgs
centralstation med linjerna S3 och S31. Enkelbiljett kostar 2,95 euro
(25 kronor), dagsbiljett för upp till fem personer 10,40 euro (90
kronor).
hvv.de/en/
Bo:
Det nyöppnade hotellet Wälderhaus ligger precis bredvid
trädgårdsutställningen. Byggnaden med 82 rum är en hyllning till
skogen och är till största delen byggd i trä. Dubbelrum från runt 750
kronor natten inklusive frukost.
www.waelderhaus.de
Trädgårdsutställningen:
Öppen dagligen från klockan 9 till solnedgång. Dagsbiljett kostar 21
euro (180 kronor), barn upp till sex år gratis. Studentbiljett kostar 17
euro (145 kronor). Efter kl 18 kan du köpa kvällsbiljett för 9 euro (75
kronor).
igs-hamburg.de/en/”

DN 14 maj 2013:
Energisparande.

”Branschen vill stoppa råd om minskad
elanvändning”
“ Ifrågasatt kampanj. Branschorganisation Svensk Energi uppmanar sina medlemsbolag att sluta informera kunderna om hur deras elförbrukning kan minskas. Det är en kampanj som går på
tvärs mot EU:s och energimyndighetens intentioner, skriver företrädare för miljö- och bostadsintressen. “
“ Både EU och den svenska energipolitiken poängterar att vi bör spara
på och effektivisera vår elanvändning. Energimyndigheten föreslår att
det ska införas frivilliga avtal för energibolag som aktivt bidrar till
energieffektivisering hos sina slutkunder.
Men samtidigt driver elbolagens branschorganisation Svensk Energi
en kampanj för att få elbolagen att sluta ge råd till sina kunder om hur
de kan minska sin elanvändning. Kampanjen går helt på tvärs mot
Sveriges officiella energipolitik.
”Ladda Sverige är ett initiativ från Svensk Energi för att sprida kunskap om el och elanvändning”, skriver branschorganisationen Svensk
Energi på sin hemsida om detta fleråriga projekt.
I en intern kommunikationsstrategi framgår att Svensk Energi vill få
elbolagen att sluta informera elkunderna om hur de kan minska sin
elförbrukning. I strategin skriver de bland annat: ”Om projektet får
negativ publicitet ökar också risken för att enskilda medlemmar inte
orkar hålla i den ursprungliga planen utan faller tillbaka i beteenden
som att uppmana elanvändarna att minska elanvändningen.”

”Att förändra synen på el från en dyr miljöbov till en prisvärd hjälte
kommer att kräva uthållighet och uppslutning bland majoriteten av
elföretagen”, skriver Svensk Energi i sin kampanjstrategi. Det viktigaste medlet förefaller vara att: ”Elföretagens kommunikation bör
ändras från allmänna tips om minskad elanvändning till att tydligare
förklara elens fördelar.”
Svensk Energi formulerade flera konkreta interna beteendemål för
2012, bland annat att antalet ”negativa kampanjer” (med råd om hur
man kan minska sin elförbrukning) i branschen halveras och att elbolagen som är medlemmar i Svensk Energi tar bort ”släcka lampantipset” från sina hemsidor. Samtidigt beskrivs ”flera enskilda elföretags
kommunikation för minskad användning av el” som ett hinder för att
nå målen.
Lyckligtvis verkar inte alla elbolag följa branschorganisationens råd.
Tranås Energi ger exempelvis elspartips på sin hemsida och erbjuder
energitjänster där man hjälper företag att spara energi. Vattenfall skriver på sin sida: ”Med enkla medel kan du dra ner 15–20 procent på
dina belysningskostnader och samtidigt få bättre belysning.”
Eon menar att vi kan ”spara pengar och miljön med rätt belysning”
och de uppmanar oss: ”Släck lamporna när du lämnar ett rum.”
Svensk Energi påstår i sin strategi att ”tips om att släcka lampan ger
varken någon effekt på klimatet eller i hushållskassan”. På detta sätt
trivialiserar man medborgarnas vilja och ambitioner.
För visst påverkas klimatet. Det är ett allmänt accepterat faktum att
reducerad svensk elanvändning ökar möjligheterna till elexport. I det
integrerade nordeuropeiska elsystemet skapar det förutsättningar att
minska koldioxidutsläppen i kolkraftverk i andra länder. Sverige kan
alltså göra en viktig miljöinsats samtidigt som vi får exportintäkter.

Också Svensk Energi har tidigare varit väl medvetet om att ökad elexport har en stor klimatnytta. I slutet av 2011 konstaterade Svensk
Energis vd Kjell Jansson på deras hemsida att Sveriges nettoexport av
el samma år för våra grannländer innebar ”minskade utsläpp med 3,5–
5,5 miljoner ton”.
Nu talar man ett annat språk. I ett pressmeddelande i samband med
att kampanjen Ladda Sverige lanserades, kritiserade Svensk Energi att
många hushåll, enligt en opinionsmätning, planerar att ”minska
klimatutsläppen genom att använda mindre hushållsel, vilket alltså inte
påverkar klimatet”.
”Att ’elspäka’ sig är ingen lösning på klimatfrågan”, sa Kjell Jansson.
Detta är nonsens. Det är en självklarhet att all elanvändning påverkar
miljön och det är därför som Naturskyddsföreningen i sitt miljömärkningssystem av el (el märkt Bra Miljöval) har krav på energieffektivisering.
Energimyndigheten konkretiserar klimatnyttan på ett tydligt sätt:
”Minskar du elkonsumtionen med en kilowattimme gör du det möjligt
att minska koldioxidutsläppen med ungefär ett kilo. ”Och samtidigt
påverkas plånboken.
EU har i förarbetet till sitt senaste direktiv om effektivisering bedömt
att vi kan ha det lika bra som vi har det i dag i hemmen, på arbetsplatserna och i transporterna med bortemot en tredjedel mindre energi.
Det är den lönsamma sparpotentialen som skulle gynna våra plånböcker, säkra existerande jobb och skapa nya.
Därför har EU föreslagit att vi åtminstone försöker spara två tredjedelar av det som är lönsamt till 2020. Det är inte att späka sig – det är
en gåva man ger sig själv i dag och världen inför framtiden.
EU förbereder nu nästa steg, nämligen vad vi behöver göra efter
2020. Inte oväntat är Svensk Energis hållning avvisande. Man säger i

ett tidigt utspel att man anser att bindande mål för förnybar energi och
energieffektivisering inte är nödvändiga.
Energimyndigheten verkar dock ha ett stort förtroende för elbolagens
vilja att hjälpa sina kunder att effektivisera sin energianvändning. För
drygt en månad sedan lämnade myndigheten ett underlag till regeringen kring hur Sverige kan klara kraven i EU:s energieffektiviseringsdirektiv.
Detta underlag innehåller bara ett helt nytt styrmedel – frivilliga avtal
för energibolag som aktivt bidrar till energieffektivisering hos sina
slutkunder.
Är myndigheten medveten om att elbolagens branschorganisation
samtidigt bedriver en kampanj för att få sina egna medlemsbolag att
sluta informera kunderna om hur vi kan minska vår elanvändning?
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Hans Nilsson, ordförande Energieffektiviseringsföretagen
Conny Pettersson, vd Swedisol
Johnny Kellner, teknik- och miljöchef Veidekke i Sverige
Kurt Eliasson, vd Sabo, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag “

DN 16 maj 2013:
Sveriges kommuner.

”Rankning dåligt verktyg för kommunal
utveckling”
“Ny lista i dag. Att ranka kommuner har närmast blivit en tillväxtbransch. Men mätningarna är kontroversiella och det finns
flera exempel på hur politiskt omtvistade indikatorer belönas. En
risk är att rankningen får orimligt stort genomslag i det kommunala utvecklingsarbetet, skriver två statsvetare.”

För det första: Det låter förstås väldigt bra att kunna etikettera sig
som ”bästa skolkommun” eller ha det bästa företagsklimatet. Men
indikatorerna som bygger upp ranknigarna är långt ifrån okontroversiella. Svenskt Näringsliv premierar kommuner med låg konkurrens
från offentliga verksamheter, medan Lärarförbundet ger högre poäng
åt kommuner som har högre kostnader per elev – två av flera exempel
på politiskt omtvistade indikatorer som belönas i rankningarna.
De organisationer som sammanställer rankningarna kan alltså – genom
sammansättningen av ingående variabler – påverka vilka åtgärder som
uppfattas som viktiga, och därmed få genomslag för den egna agendan.

“Idag presenterar tidskriften Fokus sin årliga rangordning av Sveriges
kommuner. Kommunerna jämförs i en rad avseenden och vinnaren får
utmärkelsen ”Här är det bäst att bo”. Detta brukar uppmärksammas,
inte minst i marknadsföringen hos de kommuner som klarar sig bra.

Inom samhällsvetenskapen är det känt att mätindikatorer efter ett tag
tappar sitt värde. Rationella människor anpassar sig efter dem. Målet
förflyttas från att till exempel skapa ett gott företagsklimat eller förbättra skolan till att i stället hamna högt på rankninglistorna.

Även andra rangordningar av kommuner uppmärksammas flitigt, som
Svenskt Näringslivs rangordning av företagsklimatet, Lärarförbundets
”Bästa skolkommun” och Dagens Samhälles rankning av kommuner
efter ”skoleffektivitet”. Det finns förstås många fler. Att ranka kommuner efter olika indikatorer har närmast blivit något av en tillväxtbransch.

Vi har i nyhetsartiklar sett flera oroande exempel på hur kommunpolitiker pratat om vikten av att prestera bra på de indikatorer som mäts,
snarare än att förbättra det rankningarna verkligen är tänkta att mäta. I
fallet ”företagsklimat” kan detta vara olyckligt, då det är tveksamt –
som exempelvis nationalekonomen Jonas Vlachos konstaterat – om ett
gott företagsklimat är en förutsättning för lokal tillväxt.

I grunden är öppna jämförelser bra. De uppmuntrar till lärande, konkurrens och erfarenhetsutbyte och kan därför idealt vara ett viktigt
verktyg för kommunalt utvecklingsarbete. Men då är det viktigt att
mätningarna är av hög kvalitet och mäter det de säger sig mäta, och att
det de mäter är viktigt i olika avseenden.

För det andra: Om det ska finnas någon reell vits med rankningar och
jämförelser, bör de på något sätt behandla variabler som är politiskt
påverkbara på kort till medellång sikt. Detta är inte alltid fallet.

Frågan är emellertid om rankningslistorna verkligen stimulerar till
välgrundade jämförelser och utvecklande lärande? Vi ser tre principiella problem med de mest populära kommunrankningarna:

Fokus kommunrankning tar till exempel upp trögrörliga faktorer som
medelålder och medelinkomst i befolkningen, och till och med strandlängd. Syftet med rankningen är visserligen att ge en bild av var det är
bäst att bo, men politiker i kommuner som kommer bra ut tar ofta åt

sig äran för det, trots att mycket av utfallet framför allt beror på befolkningens egenskaper snarare än kommunens ledning.
Kommuner med hög medelinkomst i befolkningen placerar sig exempelvis konsekvent högt upp i rankningen.
Förutom att kommunpolitiker får oförtjänt beröm eller kritik för sådant
som står bortom deras kontroll, säger sådana här rankningar ofta lite
om var det är bäst att bo eller gå i skola, utan snarare var de som bor
eller går i skolan har det bäst.
Genomsnittssvensken har knappast råd med en villa i femmiljonersklassen, som framhölls som exempel på bra boende i Habo, fjolårets
vinnare i Fokus kommunrankning. På samma sätt är det inte säkert att
skolorna i Täby, Danderyd och Lidingö – som toppade Dagens Samhälles rankning av resultat i förhållande till skolkostnader – skulle
åstadkomma samma resultat med ett annat elevunderlag. Föräldrarna i
de tre kommunerna tillhör de mest högutbildade i landet.
För det tredje: Det är inte säkert att rankningarna fångar upp något
substantiellt. Fokus kommunrankning 2012 vägde samman 42 olika
indikatorer.
Kan satsande kommuner år efter år klättra på rankningen? Vi undersökte om förändringen i placering från ett år till nästa uppvisade något
statistiskt samband med nästkommande förändring i placering. Analysen visar att det finns ett starkt samband, men inte i den förväntade
riktningen. En kommun som klättrar två placeringar ett år tappar i genomsnitt ungefär en placering nästa år, och vice versa: en kommun
som tappar två placeringar förväntas klättra en nästa år.
Malå rankades 2009 som den 64:e bästa kommunen att bo i enligt
Fokus. 2011 hade kommunen rasat till plats 204, men klättrade 2012
igen till plats 53. Utifrån vår analys gissar vi att kommunen 2013 i
stället hamnar kring plats 120.

Om så blir fallet, betyder det att Malå blivit en mycket sämre kommun
att bo i? Vi tror inte det. Fluktuationerna från år till år tyder på att
slumpen spelar roll för resultatet. I mitten av rankningen är det antagligen väldigt små skillnader mellan kommunerna och små, närapå
slumpmässiga, förändringar kan därför leda till stora förskjutningar.
Frågan man då bör ställa sig är hur intressant det är, ur politisk synvinkel, att en kommun klättrat eller rasat på rankningen.
Vi ser faror med att kommunrankningar tillmäts för stor uppmärksamhet, i synnerhet om de får stort genomslag i kommunalt utvecklingsarbete. Ansvariga organisationer använder dem för att premiera vissa
politiskt önskvärda egenskaper, såsom höga lärarlöner eller konkurrens
i välfärden.
Faktorerna är ofta svåra att påverka, och komplicerad indexkonstruktion riskerar att leda till att slumpmässiga förändringar får stort
genom-slag. Eventuella kommunjämförelser bör därför i stället
grundas på indikatorer som går att påverka, är lätta att förstå och som
dessutom är viktiga i sig.
Vill man dra slutsatser om hur framgångsrikt kommunledningens
arbete är bör man även ta hänsyn till grundförutsättningarna och inte
bara till utfallet. Annars riskerar kommunjämförelserna att förvirra i
stället för att förtydliga debatten.
Gissur Ó. Erlingsson, filosofie doktor i statsvetenskap
Anders Sundell, doktorand i statsvetenskap “

DN 16 maj 2013:
Stadsbyggnad.

riktig gågata mellan Sheraton och det nya huset. Ett gångstråk som i
framtiden kanske kan gå ända från Vasabron till Klarabergsgatan.

“Nu ska hela rasket rivas – igen”

En annan fråga är det går att göra Rödbodgatan så mycket smalare
som det nya större huset kräver. En tredje är om det nya huset blir
tillräckligt arkitektoniskt spännande för att byggas på en så central och
synlig plats som Tegelbacken. Dagens byggnad är grönklassad av
Stadsmuseet. Det betyder att den är kulturhistoriskt värdefull – men
inte lika värdefull som grannen Sheraton som är blåklassad, högsta
status i dessa sammanhang.

“Fastighetsägaren vill riva det stora kontorshuset intill hotell
Sheraton vid Tegelbacken och bygga ett nytt större kontorshus.
Stadsbyggnadsborgarrådet är försiktigt positiv eftersom det nya
huset toppas med bostäder och ger liv i gaturummet i ett annars
ganska folktomt område. “
“Det ljusgrå kontorshuset intill Sheraton, som bland annat rymmer
konsultjätten KPMG:s huvudkontor, är inte mer än 40 år. Men låg
takhöjd och hög energiförbrukning gör det omodernt i likhet med
många andra kontor från den tiden. Fastighetsägaren Alecta vill riva
huset och bygga ett nytt större och tre våningar högre kontorshus –
med ett litet bostadstorn på taket.
Stadsbyggnadsnämnden ska behandla ärendet i nästa vecka och
stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M) gör inte tummen ned
trots att det betyder en omfattande rivning i City. Eftersom Alecta vill
skapa nya bostäder och lovar mer lokaler för butiker och serveringar
och mer utåtriktade funktioner i gatuplanet passar ett nytt hus vid
Tegelbacken väl in i stadens ”Vision för city”.
– Vi behöver mer liv i city. Det betyder att vi inte blir så glada om
någon vill bygga nya kontor, men gladare om det tillkommer nya
bostäder och nya lokaler, säger Regina Kevius. Hon betonar att det än
så länge bara handlar om att starta en planprocess som väntas ta ett år
och att det finns många frågor att utreda. Hon vill gärna att det blir fler
än 17 bostäder i projektet.
En fråga att utreda är Tysta Marigången, som i dag är en mörk passage
som hålls stängd på kvällar och nätter. Nybygget ger utrymme för en

– Det borde inte vara omöjligt att bygga ett hus med större
arkitektoniska kvaliteter än dagens. säger Regina Kevius.
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se “
“Flera stora ombyggnationer på gång
Det är vanligare att omoderna arbetsplatser som inte har mer än 30–
50 år på nacken byggs om till bostäder än att de rivs. Men på senare
tid har ett antal klätts in i plast och mejats ned, våning för våning.
Vid Mäster Samuelsgatan rivs sedan några månader flera kontors
hus från 80-talet för att ge plats för nya större kontor för Nordea.
Hotell Continentals 50-åriga byggnad vid Klarabergsgatan/Vasagatan
är snart ett minne blott. Den ska ersättas med Citybanans nya station
och ett nytt – större – hotell.
Vid Lindhagensgatan revs för några år sedan kontorskvarteret Lustgården från 80-talet för ett nytt större kontorskvarter. Vid samma gata
rivs nu äldre arbetsplatser för att ge plats för nya.
När Liljeholmen utvecklas finns det planer på att riva flera kontorshus. Senast i raden av rivningsobjekt i den stadsdelen är det stora
punkthuset med kontor närmast Liljeholmsbron. “

DN 14 maj 2013:
Trafik.

säger Yvonne Blombäck, trafikpolitisk talesperson för Miljöpartiet i
landstinget.

“Notan för förbifarten – 17 miljarder
större”

De kalkyler Riksdagens utredningstjänst baserar sina beräkningar på
utgår från att trängelskatterna ska höjas i takt med inflationen, att det
blir trängselskatt på Essingeleden och att biltrafiken ökar med närmare 50 procent. Om stockholmarna av olika skäl åker mindre bil i
framtiden kommer det att ta ännu längre tid att få ihop pengar till
motorvägstunnlarna.

“ Prislappen för motorvägsprojektet Förbifart Stockholm är
knappt 28 miljarder. Men den verkliga kostnaden blir snarare 45
miljarder eftersom bygget ska finansieras med trängselavgifter,
och i väntan på att avgifterna ska ticka in lånas miljarderna till
bygget – med stora räntekostnader som följd.”
“Miljardbyggen för bilar eller kollektivtrafik blir nästan alltid avsevärt
dyrare än den ursprungliga prislappen. Det beror bland annat på att det
dröjer minst 5–10 år från det att priset beräknas till dess bygget genom-förs.
När Förbifart Stockholm byggs tillkommer en annan påtaglig fördyring. Statliga väg- och järnvägsbyggen finansieras över statsbudgeten
med reda pengar som skattebetalarna redan betalat in. Förbifart Stockholm ska till 80 procent bekostas med trängselskatter från dagens ”biltullar” och framtida trängselskatter på Essingeleden.
Kruxet är att det går åt 30–40 års trängselskatter för att bekosta motorvägsbygget. I väntan på skatterna lånar Trafikverket miljarderna och
får därmed dryga räntekostnader under flera decennier. Miljöpartiet har
låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på ränteeffekten. Slutresultatet
är att prislappen blir 44,7 miljarder i stället för de 27,6 miljarder som
är den summa som används i trafikdebatterna.
– Vi tycker att staten och den borgerliga alliansen försöker mörka de
här siffrorna. Trafikmiljarderna kommer att vara låsta till det här
motorvägsprojektet i många år. Det är inte vad stockholmarna vill,

Och om miljarderna räknas i det som kallas löpande pris blir notan
för Förbifart Stockholm något i stil med 61 miljarder – beräknat på
räntor på 4–4,5 procent och en årlig inflation på 3 procent.
– Det får man mycket tunnelbana och annan kollektivtrafik för. Vi
måste bygga en stad som passar människor i framtiden. Unga män
niskor är inte så intresserade av att ta körkört och köra bil. Vi måste
bygga en stad med mycket kollektivtrafik och korta avstånd. Inte
sprida ut bebyggelsen längs nya motorvägar, säger Daniel Helldén,
(MP), oppositionsborgarråd i Stockholm.
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se “
“Fakta. Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm är en sexfilig motorväg på 21 kilometer mellan
Kungens kurva och Häggvik med sex stora trafikplatser med anslutning till andra huvudvägar. 19 kilometer går i tunnlar.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet är de partier som är motståndare till
bygget. Socialdemokratrena är dock negativa till att finansiera vägen
med trängselavgifter. De vill att den ska bekostas av statsbudgeten “

DN 16 maj 2013:
Stadsplanering.

”Prioritera utbyggnad av Blå linjen till
Barkarby”
“Snabb process. En förlängning av Blå linjen till Barkarby bör
vara nästa steg när Stockholms tunnelbana byggs ut. Avståndet
mellan Barkarby och Akalla är bara tre kilometer och vi tror att
en utbyggnad kan ske relativt snabbt. Dessutom skulle det möjliggöra 10 000 nya bostäder, skriver företrädare för Moderaterna. “
Vi vill att en utbyggnad av Blå linjen från Akalla till Barkarby genom
den framväxande Barkarbystaden i Järfälla ska vara nästa steg när det
nu är dags att bygga ut Stockholms tunnelbana. Därför tar vi moderater i Stockholms läns landsting och Järfälla kommun initiativet för att
så snabbt som möjligt få både nya bostäder och en utbyggd tunnelbana
på plats tillsammans med avlastning på befintligt trafiknät.
Vi har tidigare påbörjat arbetet med en idéstudie av en utbyggd tunnelbana från Akalla till Barkarby. Mycket har hänt sedan dess. Regeringen har tillsatt förhandlingspersoner och deklarerat att staten kan
medfinansiera en utbyggd tunnelbana om kommunerna bygger nya
bostäder.
Redan i dag pågår för fullt utbyggnaden av Barkarbystaden med plats
för 5 000 bostäder och 6 000 arbetsplatser.
Utbyggd tunnelbana möjliggör en fördubbling till minst nya 10 000
bostäder. På längre sikt ser vi möjlighet till 40 000 nya bostäder som
en följd av utbyggd tunnelbana. Få andra platser i Stockholms län kan
sannolikt ge en så hög utväxling på nya bostäder till motsvarande
kostnad.

Stockholmsregionen förväntas växa med en halv miljon invånare fram
till 2030. Det är därför angeläget att utbyggnaden av tunnelbanan
kommer igång. En satsning på tunnelbana till Barkarby vore också en
strategiskt viktig avlastning av annan kollektivtrafik.
Med en utbyggd tunnelbana till Barkarby station från Akalla binds
Mälarbanans regional- och pendeltågsnät ihop med tunnelbanans Blå
linje. Det skulle bättre än i dag binda samman nordvästra Mälardalen
med Stockholm och skapa en omstigningsstation för resor i nordvästra
delen av Stockholms län.
Landstinget ska försörja området med tunnelbana och i samband med
detta ser vi ett stort behov av att öka intäkterna, därför vill vi skyndsamt utreda möjligheten att utveckla tunnelbanans Blå linje för att se
om nya intäkter kan medfinansiera en utbyggd kollektivtrafik. Vi
tycker att det är en viktig fråga som kräver ett bredare grepp.
Trafikförvaltningen får därför i uppdrag att i år utreda fyra saker:
För det första hur markområden längs den Blå linjen kan nyttjas för
att förbättra och öka både service eller annan näringsverksamhet och
genom detta bidra till en utbyggd tunnelbana.
För det andra ska trafikförvaltningen se över hur ett sammanhållet
ansvar för driften av tunnelbanans Blå linje, trafikoperation och underhåll kan förbättra för både resenärerna och skattebetalare.
För det tredje ska infrastrukturunderhåll och stationsutveckling för
både befintliga och nybyggda stationer utredas. Genom att utveckla
tunnelbanans stationer kan resenärerna få bättre service, resan kan bli
tryggare och bekvämare samtidigt som SL får högre hyresintäkter,
vilka kan bidra till en utbyggd tunnelbana. Det finns beräkningar som
visar att det kan röra sig om flera hundra miljoner kronor per år i
ökade intäkter.

För det fjärde ska möjligheterna till bostadsutveckling utredas. Genom att bygga ut en kapacitetsstark kollektivtrafik möjliggörs ett ökat
bostadsbyggande och därmed ökar värdet på marken. Vi vill studera
hur denna värdeökning kan bidrag till att finansiera utbyggnaden av
Blå linjen.
Det här beskedet innebär att vi vill prioritera en utbyggnad av tunnelbana till Barkarbystaden och Barkarby. Avståndet mellan Barkarby och
Akalla är bara cirka tre kilometer, markförhållandena är goda och en
ny stadsdel har redan börjat växa fram i Barkarbystaden.
Vi vill att den här utbyggnaden får första prioritet eftersom vi tror att
det går att få till stånd en utbyggnad snabbt och det ger många nya
bostäder.
Planeringen av tunnelbanan till Nacka påverkas inte av detta besked,
men det är ett större projekt och kommer ta längre tid. Vi vill påskynda
processen och undersöka på vilket sätt entreprenörer kan vara med och
finansiera en utbyggd kollektivtrafik.
Vi är övertygade om att resultatet från utredningen kommer att visa
vägen för hur Stockholms läns kollektivtrafik kan bli ännu mer modern
och kunna möta alla de utmaningar som en av Europas snabbast
växande regioner står inför.
Det är så vi tar ansvar för framtidens Stockholms län.
Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd, Stockholms läns
landsting
Cecilia Löfgreen (M), kommunstyrelsens ordförande, Järfälla
kommun “

DN 18 maj 2013:
Kollektivtrafiken.

”M saknar finansiering till sina
trafiksatsningar”
“Planer utan pengar. Det behövs en bred uppgörelse om Stockholms spårbundna kollektivtrafik. Flera projekt saknar finansiering och Moderaterna verkar internt oense. En viktig utgångspunkt bör vara att framtida investeringar är samhällsekonomiskt
lönsamma, skriver företrädare för Socialdemokraterna. “
“ Ska den statliga förhandlingsmannen för utbyggd tunnelbana till
Nacka nå framgång krävs att Stockholmsmoderaterna kommer överens
internt, vågar prioritera och tar ansvar för att den tidigare Stockholmsförhandlingen inte har vårdats. Vi vill se en uppgörelse som går utöver
en utbyggnad till Nacka och innefattar en strategisk satsning på hela
vårt underdimensionerade tunnelbanenät.
Mot bakgrund av hur njuggt den styrande majoriteten i Stockholm har
behandlat tunnelbanan välkomnar vi att regeringen utsett en statlig
förhandlingsman för att försöka få till stånd en tunnelbana till Nacka.
Vi vill gärna se en bredare uppgörelse som även innefattar tunnelbana
till Hagastaden, Barkarby och Täby och som inser behovet av att titta
på helt nya linjer som kan avlasta de centrala delarna av tunnelbanenätet. Vi har till exempel föreslagit en ny lila linje men det finns även
andra liknande förslag.
En nackdel är att det i dag saknas adekvata underlag kring utbyggd
tunnelbana. Stockholmsmoderaterna har lagt energin på utredningar av
andra spårlösningar som inte kunnat uppvisa samhällsekonomisk
nytta. Vi har i flera år föreslagit en strategisk tunnelbaneutredning där

man kan ta ett helhetsgrepp på resandeströmmar, finansiering och
kapacitetshöjande åtgärder men konsekvent röstats ned.
Nu måste flera frågor klaras ut. Den så kallade
Stockholmsförhandlingen ska ligga som grund för dagens utökade
förhandling om tunnelbanan. Men den förhandlingen har inte vårdats
av den styrande majoriteten och utgör därför inte en stabil grund att stå
på. Både objekt och siffror är i dag helt obsoleta och finansiering
saknas till flera av objekten.
Spårväg city har fått gå före utpekade objekt, uppgraderingen av
Roslagsbanan har fått en slutnota i klass med helt nybyggd räls och
flera objekt har skjutits på framtiden såsom Södertörnsleden och
Spårväg syd. Landstingsmoderaterna har dessutom misslyckats med
att genomföra planerna på spår till Hagastaden och därutöver förskjutit
den planerade byggstarten för Tvärbanan till Kista. En ny uppgörelse
med Stockholmsförhandlingen som grund har därmed redan fallit.
Moderaternas prioriteringar är mycket oklara. Nyligen presenterade
landstingsmoderaterna ett förslag till spårvägsnät i innerstan och på
denna debattplats gjorde de i torsdags (16/5) en förvisso välkommen
omsvängning om tunnelbana till Barkarby. Men inga pengar till något
av detta finns avsatta i den budget som de presenterade i nästan samma
veva.
Och samtidigt som allt fler kräver tunnelbana till Hagastaden och i
förlängningen även till Friends arena så har ansvariga moderater i
landstinget i stället sagt sig enbart vilja satsa på spårvägslösningar och
spelat ned tunnelbanealternativen. Det går stick i stäv mot de ambitioner som statens förhandlingsman uppger.
Vi är beredda att ta ansvar men Moderaterna måste kunna visa på en
finansiering och svara på hur de prioriterar.

Vi socialdemokrater har en klar finansiering för konkreta tunnelbanesatsningar i närtid, som till exempel en snar utbyggnad till Hagastaden,
men vi avsätter även pengar för att utreda framtida utbyggnader.
Vi har tre utgångspunkter för den fortsatta förhandlingen:
1. Både planer och finansiering behöver revideras så att dessa svarar
upp mot dagens behov och faktiska kostnader.
2. Vi prioriterar de investeringar som ger bäst utdelning i form av nya
betalande SL-resenärer, ökad framkomlighet i vägnätet, minskad klimatpåverkan, förkortade restider och möjligheter till ett ökat bostadsbyggande.
3. Om statens förhandlingsman kan säkra en betydande statlig medfinansiering till utbyggd tunnelbana måste regionen klara av att möta
det. Vi vågar stryka objekt som inte är samhällsekonomiskt lönsamma
och vi vill utveckla modeller för hur en del av det ökade markvärde
som en offentlig investering ger upphov till kan användas för finansieringen.
Utifrån det gör vi gärna upp med statens förhandlingsman.
Karin Wanngård, (S), oppositionsborgarråd i Stockholm
Erika Ullberg, (S), oppositionslandstingsråd i Stockholms län
Katarina Berggren, (S), kommunalråd i Botkyrka
Nanna Wikholm, (S), landstingspolitiker med ansvar för region- och
tillväxtfrågor “

DN 18 maj 2013:
Vasastan.

“Odenplan–Hagastaden billigare med
spårvagn”
“ Det blir nästan dubbelt så dyrt att bygga tunnelbana från Odenplan till Hagastaden som att bygga spårväg hela vägen från Odenplan till Solna centrum via Hagastaden. De föreslagna tunnelbanelösningarna saknar dessutom den kapacitet som behövs om tunnelbanan i framtiden ska dras vidare mot nordost och sydväst. “
“En tunnelbana till Nya Karolinska och Hagstaden har diskuterats i
landstinget i minst ett decennium och politikerna har tagit många beslut om nya utredningar om tunnelbanor och spårvagnar.
I dag är det politiska läget i spårfrågan att Moderaterna, Folkpartiet
och Kristdemokraterna tycks luta olika mycket åt att det bästa är att
bygga spårväg – och i framtiden bygga tunnelbana som en del i en
tunnelbana till Täby i nordost och ned mot sydvästra Stockholm via
Fridhemsplan. Centerpartiet vill bygga tunnelbana i likhet med den
rödgröna oppositionen. Inom oppositionen finns olika tunnelbanealternativ. Miljöpartiet förespråkar en automatbana som går som skyttel
mellan Hagastaden och Odenplan. Socialdemokraterna vill göra en
avgrening av gröna linjen mot Hagastaden och Vänsterpartiet vill
bygga en tunnelbana från Odenplan till Solna centrum via Karolinska.
SL utreder som bäst olika alternativ. I en lägesrapport till politikerna
redogör SL för kostnaderna och de tekniska förutsättningarna för
alternativen med spårväg till Solna centrum och tunnelbanor enbart till
Hagastaden.
Kostnaden för en spårväg beräknas bli en miljard. Det förutsätter att
spåren kopplas ihop med Tvärbanan i Solna så att spårvagnarna kan
använda den nybyggda depån i Ulvsunda. Annars tillkommer runt en
halv miljard för en ny depå i något av bergen kring Karolinska. En
svårighet för spårvägen är passagen nära Karolinska där det finns på-

och avfarter till Norra Länken. I högtrafik kan spårvagnarna gå varannan minut.
En skyttelbana som Miljöpartiet föreslår beräknas gå på 1,6 miljarder.
Tågen kan gå var femte minut, men den konstruktion som utretts går
enligt SL:s bedömning inte att använda som bas för en framtida utbyggnad av tunnelbanesträckningen.
En avledning av gröna linjen – som Socialdemokraterna föreslår –
beräknas kosta 1,6 eller 2,1 miljarder beroende på om Odenplans
station ska ha två eller tre spår. Tågen kan gå var sjätte minut men
avgreningen tar bort vart tredje tåg från gröna linjen västerut. Ingen av
lösningarna vid Odenplan är tillräcklig om tunnelbanan ska byggas ut
mot nordost eller sydväst.
SL låter politikerna avgöra vilken lösning som är bäst att satsa på.
Inget tyder på att något parti kommer att ändra ståndpunkt när trafiknämnden på tisdag diskuterar Hagastadens spårlösning. Det enda säkra
är att det inte kommer att finnas ett enda spår till Nya Karolinska när
det öppnar 2016.
Anders Sundström”
“Fakta.
I september 2009 beslutade SL:s styrelse att gå vidare med planering
för tunnelbana till Hagastaden.
I oktober 2009 beslutade samma styrelse att det skulle göras fördjupad utredning av spårväg till Hagastaden och Solna Centrum.
Samtidigt beslutade styrelsen att genomföra en strategisk spårvägsutredning för hela Stockholms innerstad.
I juni beslutade trafiknämnden – som ersatt SL:s styrelse när det
gäller trafikbeslut – att genomföra en fördjupad idéstudie om kollektivtrafik till Nordostsektorn.
Alla dessa beslut har starka kopplingar till den lilla biten mellan
Odenplan och Hagastaden.”

DN 21 maj 2013:

“Oppositionen enig om enhetstaxa i SLtrafik”
“ Den rödgröna oppositionen i landstinget är överens om enhetstaxa i SL-trafiken och att landstinget sköts illa. Men de är oense
om hur hög skatten ska vara. “
Den borgerliga alliansens budget för 2014 andades trygghet. Oförändrad skatt kryddades med satsningar mot alkoholberoende och för eldrivna pendelbåtar. De rödgröna oppositionspartierna är kritiska till att
de borgerliga fokuserar så mycket på vårdvalet för relativt friska
stockholmare och att de borgerliga i ekonomiska kolumner inte satsar
ett öre på att bygga tunnelbana.
Miljöpartiet vill höja skatten med 20 öre och stoppa penningrullningen
till Förbifart Stockholm för att i stället använda trängselskatterna till
utbyggd kollektivtrafik – bland annat spårväg syd i form av snabbussar
och en automatbana mellan Odenplan och Hagastaden. Partiet vill
satsa mer vårdpengar på rehabilitering och folkhälsa i vårdvalen.
Vänsterpartiet vill höja skatten med 25 öre och främst satsa pengarna
på förbättringar av kollektivtrafiken och investeringar i ny kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill att barn åker gratis alla veckans dagar. Inom
vården anser Vänsterpartiet att det vårdval som de borgerliga arbetat
fram är dyrt och missgynnar dem som är sjukast och har svårast att
välja.
Socialdemokraterna vill inte höja skatten. Partiet anser att det finns
hundratals miljoner att spara inom landstinget på att inte anlita lika
mycket konsulter som i dag och att banta den byråkrati som finns
bland annat för att hålla koll på vårdvalet. Socialdemokraterna vill
genomföra ett sjukvårdslyft i södra delen av länet och införa avgiftsfri
barnsjukvård.
De tre oppositionspartierna är helt överens om att SL-trafiken mår bra
av enhetstaxa.
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se” DN 18 maj 2013:

Telekommunikation. Bristfällig täckning för många kunder

“Utökat 4G-nät en revolution”
“Konsumenterna är missnöjda med mobilnäten. Regeringen är
missnöjd med operatörerna. Socialdemokraterna är missnöjda
med regeringen. Klart är i alla fall att 4G-nätet nu byggs ut i en
rasande fart.”
“IT-minister Anna-Karin Hatt presenterade i går tre åtgärder för att få
bättre mobiltäckning i landet. Samtidigt berättade Telia att de ska
bygga ut 4G-nätet så att det når 99 procent av befolkningen under
2014. Och Telenor informerar om att de i natt slutför ett omfattande
förnyelsearbete för att förbättra täckningen för mobilsamtal och sms i
2G-nätet på 1 200 platser i landet.
Det är ingen tillfällighet.
Konsumenternas missnöje med mobiloperatörernas utlovade täckning
för mobiltelefoni och mobilt bredband är utbrett. För en månad sedan
kunde DN avslöja att smarta telefoner i snitt har 20 procent sämre
täckning.
Alla skyller på alla för att det ser ut som det gör. Socialdemokraterna
kritiserar regeringen för att vara passiv. Regeringen riktar i sin tur
kritiken mot mobiloperatörerna.
Nu har alltså Post- och telestyrelsen, PTS, fått tre uppdrag och några
hundra tusen kronor extra av regeringen för att få fart på mobilnätsutbyggnaden:
* Stickprovsmätningar av mobiloperatörernas täckning i olika delar
av landet.
* Arrangera regionala dialogmöten över landet med operatörer,
kommuner, länsstyrelser med flera för att lösa utbyggnaden genom
samverkan.
* Kartlägga mobilnätsutbyggnaden. I dag har operatörerna koll på sin
egen utbyggnad, men det finns ingen samlad bild.

Samtidigt arbetar operatörerna på att förbättra sitt skamfilade rykte.
Telia lider av ett överbelastat 3G-nät. 4G-nätet, som till skillnad från
2G- och 3G-näten i grunden är designat för mobil datatrafik, skulle
avlasta 3G-nätet. Att Iphone 5, som lanserades i höstas, var anpassad
för det svenska 4G-nätet blev ett bakslag och irriterade säkerligen
samtliga operatörer i Sverige.
Men trots den mediala hajpen har Iphone en mindre del av mobilmarknaden, och utbyggnaden av 4G-nätet har fortsatt explosionsartat. 4Gnätet innebär en revolution för mobilkapaciteten ute i landet.
Förutsättningen för utbyggnaden av 4G-nätet i glesbygden är att operatörerna fått tillgång till 800 MHz-bandet som tidigare användes till de
analoga tv-sändningarna. Den lägre frekvensen ger en betydligt bättre
täckning än nätet med högra frekvenser, vilket kartan över Telias två
4G-nät här intill visar. Det snabbare nätet täcker enbart in större städer
samt några skidorter.
Men nätet är inte allt för mottagningen. I andra änden finns telefonen.
DN har tidigare berättat om hur svårt det är som konsument att få reda
på mobilens telefonegenskaper. Till DN säger IT-ministern att PTS
arbetar med frågan.
Så förhoppningsvis kan man inom kort få besked om hur bra telefonen
är att ringa med också.
Hans Arbman hans.arbman@dn.se “
“Både egna och delade nät förekommer
Mobiloperatörerna har både egna nät och delar nät med varandra i
olika konstellationer. Så här ser det ut:
2G (GSM): Tele2 och Telenor har slagit ihop sina nät. Telia har eget. 3
saknar GSM-nät.
3G: Tele2 och Telia har gemensamt nät, liksom Telenor och 3.
4G: Tele2 och Telenor delar nät. Telia har eget nät och 3 har eget
nät.”*

DN 18 maj 2013:
Slussen. Nya turer om marken vid Glashuset

“Överklaga Slussen? Se till att vända dig till
rätt instans”
“ Flera privatpersoner har överklagat Stockholms stads beslut att
sälja marken framför Glashuset vid Slussen till Glashusets ägare
Atrium Ljungberg. Men de klagande har angett fel nämnd bakom
beslutet och därför struntar staden i att bemöta klagomålen. “
“– Hela affären har kommit till för att staden försöker köpa sig fri från
domen i miljödomstolen, säger Lennart Klaesson, en av de klagande.
– Och det har ju lyckats så till vida att Atrium Ljungberg dragit tillbaka
sina invändningar mot Slussenplanen.
Överklagandena har lämnats in till förvaltningsrätten i Stockholm. De
klagande hänvisar till flera paragrafer i kommunallagen som bland
annat handlar om likabehandling av kommunmedlemmar och individuellt stöd till enskilda näringsidkare.
De klagande har hänvisat till att kommunstyrelsen fattat beslutet om
att sälja marken till Glashusets ägare och att efterskänka tomthyra på
80 miljoner kronor. Därför bad Förvaltningsrätten att kommunstyrelsen skulle säga vad den tyckte om saken.
Men det var stadens exploateringskontor som gjorde upp med Atrium
Ljungberg, inte kommunstyrelsen. Så när kommunstyrelsen gav sitt
svar till förvaltningsdomstolen i tisdags blev det bara ”klagomålen
saknar relevans i målet”, eftersom det inte var de som fattade beslutet.
Men Lennart Klaesson har lämnat in ett nytt överklagande till förvaltningsdomstolen, där han korrekt anger Stockholms exploateringskon-

tor som ansvarigt för affärerna med Atrium Ljungberg.
– Såvitt jag förstår har bolaget fått köpa byggrätterna till ett pris som
ligger minst 33 procent under marknadspriset. Sedan är det lite märkligt att Atrium Ljungberg först får rättighet att bygga de nya husen
framför sitt eget glashus och sedan får 100 procents rabatt på sin tomträttsavgäld för att detta bygge blir en störande faktor för Glashusets
hyresgäster.
Vid sidan av de kommande processerna i förvaltningsdomstolen är
planen för nya Slussen under behandling i Mark- och miljööverdomstolen. Där hålls det första sammanträdet den 10 juni. Den 12 juni ska
rätten göra syn på platsen.
Ole Rothenborg ole.rothenborg@dn.se “
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DN 1 maj 2013:
Svenska artprojektet.

”Regeringen nonchalant i hantering av
artprojektet”
“ Svenska artprojektet ska bantas. Just när kartläggningen av landets biologiska mångfald pågår som mest intensivt hotas våra biologiska samlingar av Landsbygdsdepartementets spariver. Riksdag och regering måste få upp ögonen för samlingarnas betydelse
innan det är för sent, skriver ledande forskare. “
“ Att bevara den biologiska mångfalden är ett av våra viktigaste miljömål. Det handlar inte bara om kärleken till växter och djur. Våra arter
renar luften, tar hand om avfallet, håller skadegörare i schack, bidrar
till att vi får mat på bordet och utgör en stor resurs för framtiden. Utan
dessa tjänster skulle vi inte överleva. Sedan 2002 kartlägger ”Svenska
artprojektet” för första gången alla de djur och växter vi är beroende
av. Det handlar om en av miljöpolitikens viktigaste kunskapsbaser.
Efter tio framgångsrika år har artprojektet nu hamnat i onåd hos Eskil
Erlandsson. Det verkar inte spela någon roll att resultaten överträffat
förväntningarna. Landsbygdsministern vill krympa det. Detta trots att
han vet att projektet hittills lett till att 2 400 arter nya för Sverige upptäckts (en tredjedel nya för vetenskapen), att museerna äntligen börjat
få styrfart i skötseln av samlingarna och att det stora bokverket Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna har etablerats som en prisvinnande utgivning av internationell toppklass. Projektet ska bantas
enligt ministerns beslut. Bland annat vill Erlandsson ersätta de lättillgängliga böckerna med information på nätet till specialister. Men nu
hotas själva basen i projektet, kartläggningen av mångfalden och de
biologiska samlingarna, av regeringens nonchalanta hantering av

ärendet.
All kunskap om hur mångfalden såg ut fram till slutet av 1900-talet,
alla analyser av långvariga trender, bygger på data från de biologiska
samlingarna – våra viktigaste miljöarkiv. Genom artprojektet kompletteras nu samlingarna med ett omfattande material som beskriver
naturen som den ser ut i dag. Totalt handlar det om flera miljoner
föremål som dokumenterar många arters förekomst i landet för första
gången. Där kommer också att finnas namnbärande typer – de exemplar som bestämmer hur vetenskapliga namn ska användas – av ett
tusental arter. Framtidens metoder, som kan förbättra vår miljöövervakning och samtidigt göra den betydligt billigare, är beroende av att
det här materialet kan bevaras för genetiska analyser under kommande
år.
När Svenska artprojektet kom till hade våra biologiska samlingar länge
försummats och läget var kritiskt. Lunds universitet förhandlade med
Köpenhamns universitet om att skänka sina biologiska samlingar dit.
Om inte danskarna hade tvekat hade vi mist en av våra största samlingar av inhemsk flora och fauna, uppbyggd över flera hundra år.
Svenska biologer hade fått åka till Köpenhamn för att studera unikt
material av svenska arter, inklusive många namnbärande typer.
Vi känner inte till något annat land, oavsett hur fattigt, som övervägt
att skänka bort så betydande samlingar av inhemsk mångfald till ett
annat land.
Svenska artprojektet kopplades därför från första början till ett direkt
stöd till de biologiska museerna, 20 miljoner om året. Sedan museistödet tillkom har allt tal om att flytta svenska samlingar utomlands upphört. I stället har huvudmännen ansträngt sig för att satsa resurser på
sina samlingar för att hävda sig i konkurrensen om externa medel.

Fem av våra sex största samlingar är i dag helt beroende av museistödet för sin verksamhet. I Umeå handlar det om 80 procent av verksamheten, i Lund 50 procent, i Uppsala 25-30 procent. Även vid vårt
största museum, Naturhistoriska riksmuseet, vilar bidragen till ny kunskap om inhemsk mångfald till stor del på museistödet.
Nu hotas stödet av vad som ser ut som rent oförstånd och obetänksamhet. När regeringen lät snabbutreda Svenska artprojektet förra året
avstod utredaren från att utvärdera museistödet. Ändå antog han att
stödet skulle kunna fasas ut. Med den bakgrunden var det uppseendeväckande att regeringens direktiv, som kom så sent som i februari, inte
ens nämnde museistödet. I brist på klara signaler har Sveriges Lantbruksuniversitet, som fördelar museistödet, beslutat skära ned det med
en fjärdedel för att skona sina egna delar av artprojektet.
En besparing med en fjärdedel får dock allvarliga konsekvenser. Ovärderliga data kan inte längre digitaliseras och blir därmed svårtillgängliga för miljövården, utvecklingen av databaser försenas, och skötseln
av samlingar eftersätts obönhörligen. Försvinner stödet helt skulle den
vetenskapliga kartläggningen av vår flora och fauna avstanna och vi
skulle återigen hamna i en situation då våra biologiska samlingar
riskerar att försvinna till utlandet.
Beslutet att skära ned museistödet med en fjärdedel måste rivas upp
och medlen måste ligga på ett organ som förmår ta ett långsiktigt
nationellt ansvar för våra miljöarkiv. Hoppet lever fortfarande. I elfte
timmen har Erlandsson meddelat att en särskild översyn av stödet till
biologiska samlingar ska göras. Tonvikten ska ligga på betydelsen för
artprojektet och utredningen ska vara klar i mitten av maj. Men det
snäva perspektivet, tidsnöden och bristen på utredningsresurser riskerar att leda till katastrofala konsekvenser. Ansvaret för våra biologiska
samlingar får inte återigen hamna mellan stolarna.

Runt om i Europa satsas det på biologiska samlingar. Museet i London
har fått en ny flygel med moderna magasin och ett centrum för naturintresserad allmänhet. I Nederländerna skapas ett nationellt miljöarkiv
i Leiden, och i Paris totalrenoveras och digitaliseras det anrika herbariet. I Sverige har vi fortfarande mycket kvar att göra. Vi ligger efter i
digitaliseringen och har alldeles för få moderna samlingsmagasin, inte
minst vid Naturhistoriska riksmuseet där flera byggprojekt lagts ned de
senaste decennierna på grund av bristande politiskt stöd.
Den skada den aktuella besparingen på någon eller några tiotals miljoner skulle göra på svensk miljövård kan ställas i perspektiv mot landsbygdsdepartementets hårt kritiserade satsning på ”Matlandet Sverige”
på 1,2 miljarder kronor. Man silar mygg och sväljer kameler. Regeringen måste se till att vi får en bättre nationell samordning och en
långsiktigt hållbar finansiering av våra biologiska samlingar. Vi har
inte bara råd utan också ett internationellt ansvar för att ta hand om
våra miljöarkiv.
Birgitta Bremer, Professor Bergianus, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien
Henrik Ekman, vetenskapsjournalist, ledamot av Kungliga Skogsoch Lantbruksakademien
Margareta Ihse, professor emeritus, ledamot av Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien
Torleif Ingelög, naturvårdsråd em., ledamot av Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien
Fredrik Ronquist, professor vid Naturhistoriska riksmuseet, ledamot
av Kungliga Vetenskapsakademien
Per Wramner, professor emeritus, ledamot av Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien “

Från regeringens hemsida på Internet:

Övergångsregler för jordbruksreformen

“Takten ökar i förhandlingarna om EU:s
fiskereform”

Sverige välkomnade lägesrapporten från det irländska ordförandeskapet om förhandlingarna mellan ministerrådet och Europaparlamentet
om den nya jordbrukspolitiken (CAP) och målsättningen att nå en
överenskommelse i juni. Det har varit sex förhandlingstillfällen i april.

“Ministerrådet och Europaparlamentet arbetar intensivt för att hinna nå
överenskommelser i juni om två stora reformer på jordbruks- och
fiskeområdet. På rådsmötet i Luxemburg den 22 april enades ministrarna om att intensifiera arbetet med fiskereformen. Landsbygdsminister
Eskil Erlandsson deltog i mötet.
Förhandlingar om reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken
(CAP)och fiskepolitiken (CFP) har pågått under flera år. Under hela
våren kommer förhandlingar att föras mellan ministerrådet och Europaparlamentet med målsättningen att komma överens i juni.
På detta möte diskuterade ministrarna fiskereformen och svåra utestående frågor i förhandlingarna med Europaparlamentet. Till svåra frågor hör bland annat införande av ett förbud mot att kasta tillbaka
oönskad fisk i haven, utkastförbud. Det irländska ordförandeskapet
upprepade målsättningen att nå en överenskommelse i juni och medlemsländerna enades om att öka förhandlingstempot.
Sverige betonade vikten av flexibilitet och kompromissvilja i förhandlingarna.
- Det är viktigt att rådet och parlamentet visar flexiblitet så att vi
lyckas med reformen. Annars har vi kvar den nuvarande fiskeripolitiken som är ännu sämre, sade landsbygdsminister Eskil Erlandsson
efter diskussionen.

Ordförandeskapet meddelade också att EU-kommissionen tagit fram
ett förslag till övergångsregler som ska gälla för 2014. Detta eftersom
det inte skulle vara möjligt att tillämpa alla delar av jordbruksreformen
redan under 2014. Förslaget ska behandlas i arbetsgrupp den närmaste
tiden.
--För mer information om mötet vänligen se uppföljning från rådets
presstjänst i menyn nedan:
Aktuella rådsmöten
	

 ▪	

 Ministrar överens om EU:s jordbruksreform 19 mars 2013
	

 ▪	

 Svenskt nej till förslaget om ny fiskeripolitik 27 februari 2013
	

 ▪	

 Intensivt arbete i vår med EU:s fiskereform 29 januari 2013
	

 ▪	

 Visa alla
Relaterat
	

 	

Inför rådsmötet: Ministrar förhandlar EU:s jordbruksreform
	

 	

Så fungerar rådet för jordbruk och fiske
	

 	

Den gemensamma jordbrukspolitiken
	

 	

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken
Externa länkar
	

 	

Irlands ordförandeskapswebb
	

 	

Rådets uppföljning av mötet “
DN 12 april 2013:

Tyresta. Länsstyrelsen går emot Energimyndigheten

“Vindkraftverk i Tyresta får nej”

havs. Vi har inget veto, men jag skulle gissa att våra synpunkter väger
ganska tungt, säger Anders Wilandson.

“Länsstyrelsen säger nej till vindkraftverk i Tyresta nationalpark.”

Mia Tottmar mia.tottmar@dn.se “

“– Det är inte alls lämpligt. Bivråk, fiskgjuse och storlom är några av
de arter som skulle kunna påverkas mycket negativt, säger Anders
Wilandson, planhandläggare på länsstyrelsen.

“Fakta.
Energimyndighetens nya förslag till riksintressen för vindkraft innehåller 391 områden på land och 25 områden till havs och i insjöar.
Ytan som tas i anspråk är 7 380 km på land – drygt en miljon
fotbollsplaner – och 5 038 km till havs.
Beslut om nya riksintressen för vindbruk väntas försommaren 2013.”

Det är statliga Energimyndigheten som pekar ut två områden i länet
som lämpliga för vindkraftverk: Tyresta och Svenska Björn i Norrtäljes ytterskärgård.
Länsstyrelsen säger nej även till att utvidga området vid Svenska
Björn. Det är ett av landets främsta uppehållsområden för gråsäl och
vid hårömsningsperioden brukar det finnas cirka fyra tusen sälar i
området.
När det gäller Tyresta påpekar länsstyrelsen också att det på flera
platser finns bebyggelse närmare än 800 meter från de tänkta vindkraftverken.
– Men vi tror att Tyresta är en miss i hanteringen. Det går emot Energimyndighetens egna kriterier där nationalparker är undantagna, säger
Anders Wilandson.
Länsstyrelsen har tidigare pekat ut fem lämpliga områden, ett på land
nordväst om Hallstavik och fyra till havs; nordväst om Svenska
Högarna, väst-sydväst om Almagrundet samt söder och sydost om
Landsort. Sedan dess har Energimyndigheten ändrat sina kriterier och
utökat den minsta storleken för ett område.
– Visst behövs det fler vindkraftverk i Stockholms län. Men vi ser
hellre att man samlar den utbyggnaden på några få stora platser ute till

Det är anmärkningsvärt att energimyndigheten förstår så litet om
arkitektur att de föreslår en stor mängd vindkraftverk i en nationalpark. Man borde ha en kunnigare generaldirektör i energiverket.

Morgondagens reaktor löser
kärnavfallsfrågan
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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 18 mars 2013: Min stund på jorden. Del 1: Harald Welzer skriver i
ny artikelserie.

“Vårt största moraliska dilemma”
“Klimatförändringens komplexitet gör den till det perfekta, olösliga problemet. Därför blir resultatet gång på gång detsamma:
ingenting händer. Det skriver den tyska socialpsykologen Harald
Welzer i den första delen i DN Kulturs nya artikelserie ”Min stund
på jorden”.”
“Klimatförändringen är bara ett i en lång rad framtidsproblem med en
gemensam orsak. Oavsett om vi talar om minskande biologisk mångfald, förlusten av odlingsbar mark, överfiske och försurning av hav och
sjöar eller om just klimatförändringen: allt går tillbaka på den för varje
år ökande material- och energiförbrukningen och de utsläpp som genereras av den oupphörliga produktionen av allt fler, alltmer påkostade
och tyvärr ofta också alltmer meningslösa konsumtionsvaror.
Det är nu över fyra decennier sedan den internationella bästsäljaren
”Tillväxtens gränser” kom ut. Studien fokuserade framför allt på
”extraktivismen”, det vill säga det ständigt allt intensivare utvinnandet
av råvaror, och beräknade när gränserna för denna utvinning skulle
nås. Gränsen sattes i de flesta fall till början av 2000-talet, alltså nuet. I
dag invänder många förespråkare av obegränsad tillväxt triumferande
att allt det där trots allt bara var panikspridning, för fortfarande finns
det ju olja och lagren av kol räcker rent av för de närmaste 300 åren.
Men på centrala punkter fick författarna obestridligen rätt: extraktivismens ekologiska och samhälleliga kostnader har blivit allt större, en
kursändring ter sig allt svårare och påfrestningarna på naturresurserna
ökar, så som visas till exempel av den internationella konkurrensen om
jordbruksmark. I själva verket befinner vi oss i dag, fyrtio år senare, i

exakt den situation som den gången förutspåddes så klarsynt: de
”peaks” som prognosen avsåg har inträffat, och dessutom kompletterats av andra. För ett par år sedan startade en forskargrupp kring Johan
Rockström en debatt om ”planetens gränser” i tidskriften Nature,
beträffande överutnyttjandet av tio resurser som är centrala för vår
överlevnad. I klimatförändringens fall har gränsen redan överskridits.
Ända sedan FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade sina alarmerande
rapporter i början av 2007, om inte ännu tidigare, har ökningen av den
globala genomsnittstemperaturen stått i centrum för den ekologiska
oron – trots att allt egentligen talar emot en sådan uppmärksamhet,
psykologiskt sett.
För det första har vi det långa tidsavståndet mellan orsak och verkan,
som gör klimatförändringen så svår att uppfatta och begripa. De ökningar av den globala genomsnittstemperaturen som kan noteras i dag
går tillbaka på den rasande snabba utsläppsökningen under efterkrigstiden. Orsakerna till de konsekvenser av uppvärmningen som kan
iakttas i dag – värmeböljor, översvämningar, stormar i inlandet och så
vidare – är inte direkt kopplade till vad vi gör just nu, utan till vad
människor gjorde för fyra eller fem decennier sedan. Denna tröghet
innebär att alla åtgärder som vidtas i dag i sin tur får mätbara effekter
först om fyra till fem decennier. Det utdragna orsakssammanhanget
gör klimatförändringen oskyldig. Konkreta förorenare går inte att peka
ut eller kan inte längre ställas till svars; de konkreta offren lever framför allt i framtiden. Det är praktiskt, för förebråelser från eftervärlden
är inte särskilt hotfulla. Ingen verkar vara ansvarig, varför man inte
heller kan anklaga eller oskadliggöra någon. ”I så fall måste jag ju
demonstrera framför min egen eldstad”, som en politiker från de tyska
Gröna formulerade det. Just det vore konsekvensen. Resultatet: ingenting händer.

För det andra är det orsakssammanhang som ligger bakom klimatförändringens följder minst lika mångskiftande och komplext som de
faktiska effekterna av den globala uppvärmningen. Liksom koldioxid,
metan och andra växthusgaser uppkommer genom industriell produktion, boskapsuppfödning, uppvärmning och resor, så växelverkar dessa
utsläpp med förändringar i ”koldioxidsänkorna”, alltså till exempel
hav och regnskogar. Klimatuppvärmningens konsekvenser är lokalt
lika varierande som de former i vilka den manifesteras: hit hör såväl
torka som översvämningar, isavsmältning likaväl som kallare klimat,
kraftiga regn men också värmeböljor. Och medan uppvärmningens
följder på vissa delar av jorden leder till radikalt försämrade livsmöjligheter och krig, så skapar de på andra håll positiva möjligheter till
turism eller vin- och fruktodling. Om allt hänger samman verkar det
fåfängt att försöka få en överblick, och än mer fåfängt att sätta in
åtgärder på någon viss punkt. När något framstår annorlunda ur varje
perspektiv är det svårt att avgöra vilket perspektiv som är ”det rätta”.
Därför är det så vanskligt att göra politik av klimatförändringen. Om
man återför den på västvärldens alltför resurskrävande livsstil, kommer genast argumentet att samma livsstil trots allt inte kan förvägras
tröskelländernas befolkning. Kräver man i stället en minskning av
resandet och konsumtionen på hemmaplan, hörs genast rop om ”ekodiktatur” och friheten anses hotad. Resultatet: ingenting händer.
För det tredje: det finns ingen regeringskonst för att hantera globala
problem. Ingen har en aning om hur man ska lösa ett problem som i
grunden är en följd av industrialiseringen, samtidigt som allt fler
samhällen världen över förvandlas till just industrisamhällen. Att de
regelbundet återkommande internationella klimatförhandlingarna lika
regelbundet havererar beror på de motstridiga intressena hos länder
som är ur fas med varandra. Men det stämmer inte alls när man säger
att de allt större, alltmer påkostade och därmed mer klimatskadliga

klimatkonferenserna inte leder någonvart. I själva verket har världens
regeringar här skaffat sig ett genialt system för att effektivt blockera
beslut som inget land egentligen vill fatta, samtidigt som det utåt sett
kan framställas som en intensiv kamp för åtgärder mot
klimatuppvärmningen. Resultatet: ingenting händer.
För det fjärde: det ämne som budskapet gäller är abstrakt och ligger
fjärran från vardagsvärlden. Koldioxid går varken att se eller ta på, det
har varken lukt eller smak. Men märkligt nog har det en vikt: det som
strömmar ut ur avgasröret på en bil är osynligt men kan likväl vägas,
något som ingen människa riktigt kan begripa. En minskning av utsläppen har därför i sin tur bara osynliga effekter. Och återigen blir
resultatet: ingenting händer.
Men just denna sista punkt ger en vink om varför ”klimatförändringen”
är ett så starkt uppmärksammat tema – varför denna allmänt sett abstrakta, avlägsna, olösliga och tvetydiga fråga toppar enkäter om vad
allmänheten oroar sig för och är så slagkraftig när det gäller att grunda
nya institut och stiftelser eller ansöka om forskningsmedel. Det är just
det att inget finns att se. Det faktum att klimatförändringen inte syns
får den att te sig mer harmlös än exempelvis sopförbränningsanläggningar, förorenade vattendrag eller krympande glaciärer. Här blir oron
inte alls lika påträngande. Precis de aspekter som gör uppmärksammandet av klimatförändringen psykologiskt osannolikt bidrar i själva
verket till dess attraktion som ekologiskt problem, så att det blir mer
tilltalande än alla andra miljöfrågor. Eftersom orsakssammanhanget är
så utdraget, eftersom komplexiteten är så stor, eftersom det utgör ett
globalt och inte ett lokalt problem, eftersom det är så fullkomligt
osinnligt – just därför förskjuts vår uppmärksamhet så starkt till detta
problem för hela mänskligheten. Budskapet är: Det är illa – vi gör vårt
bästa, men tyvärr finns det inget att göra.

Psykoanalytiskt kunde man tala om en ”förskjutning”: man har ett
problem som vore mycket obehagligt att ta itu med, och koncentrerar
sig därför hellre på ett annat.
Klimatförändringen utgör alltså det fullkomligt olösliga problemet, och
kring det kristalliseras under stort ståhej farhågor, forskningsansträngningar och politiska överslagshandlingar, till exempel påbudet om så
kallade lågenergilampor. Därför rubbas inte råvaruutvinningens och
konsumismens operativsystem, som i stället drivs på genom moderniseringsimpulser som utsläppshandel, elbilar och talet om ”energiomställning” och ”grön ekonomi”. De övriga, minst lika allvarliga ekologiska problemen – minskad biologisk mångfald, krympande jordbruksmark, vattenbrist, överfiske och så vidare – är alla direkt kopplade till extraktivismen. När det handlar om dem är det omöjligt att
bortse från sina egna mat-, rese- och konsumtionsvanor – teman som
ofrånkomligen faller tillbaka på oss själva.
Extraktivismen kan bara bekämpas genom minskad konsumtion.
Eftersom det rör sig om en social praxis kan den bara ersättas av en
annan social praxis. Även om det till att börja med ter sig paradoxalt
kan klimatförändringen därför bara bekämpas lokalt, precis som alla
andra framtidsproblem som beror på extraktivismen. För bara lokalt
kan människor utnyttja sina handlingsmöjligheter och förändra sin
praxis. Människor är moraliska varelser i den meningen att de kan ta
ställning för eller emot ett moraliskt handlande. Detta är just den fråga
som klimatförändringen ställer.
Harald Welzer Övers. från tyska Jim Jakobsson “

“Min stund på jorden
Ett barn står i centrum för DN Kulturs nya artikelserie om klimatfrågan, ”Min stund på jorden”. Det är naturligt: det är de som är små i
dag som ska föra livet vidare i morgon.
Under våren kommer ett antal skribenter att belysa de moraliska och
intellektuella konsekvenserna av det som många i dag uppfattar som
människans viktigaste ödesfråga.
I den första artikeln skriver den tyska socialpsykologen Harald
Welzer om klimatfrågans stora paradox – ”det fullkomligt olösliga
problemet”.
Björn Wiman, kulturchef
Skribenten
Harald Welzer är tysk socialpsykolog och författare, född 1958. Han
har skrivit en rad böcker om Nazi-Tyskland och är just nu (tillsammans med Sönke Nietzel) aktuell med ”Soldater – om kamp, lidande
och död” (Brombergs), som uppmärksammats stort i DN.
2008 kom ”Klimatkrig. Varför människor dödar varandra på 2000talet” (Daidalos), om de tänkbara konsekvenserna av den klimatkollaps
vi står inför.
Detta är den första i en serie artiklar om klimatkrisens moraliska och
intellektuella konsekvenser. “

DN 22 mars 2013: Min stund på jorden. Del 2 Ann Heberlein om
moralisk plikt.

“Att handla mot bättre vetande”
“ Det är en plikt att ingripa i klimatfrågan om man kan göra det
utan att själv lida. Men det måste skapas incitament för människors ansvarstagande, skriver etikern Ann Heberlein. “
“Att veta bättre men göra sämre – eller inte göra någonting alls: Det är
mänsklighetens största dilemma. Klimatförändringarna och dess inverkan på människan och hennes villkor är ett faktum. Vi vet att vårt
sätt att leva är ohållbart. Vi vet att vår ohejdade konsumtion, vårt
slöseri med vatten, vårt frossande i kött, bilkörningen och flygandet –
bara för att nämna något – är både orimligt och oförsvarligt. Ansvar
och skuld förutsätter kunskap och valfrihet: Vi kan bara vara ansvariga
för sådant vi känner till och vi kan bara betraktas som skyldiga när vi
hade kunnat välja annorlunda. Vi vet. Och vi kan. Varför gör vi då
ingenting?
Harald Welzer resonerar i sin text (DN 17/3) om hinder för att ta moraliskt ansvar. Det handlar om svåröverblickbarhet – konsekvenserna av
våra handlingar är inte direkta, varken de negativa eller de positiva –
om komplexitet och abstraktion och om oenighet i hur det vi identifierat som ett problem bör lösas. Klimatfrågan – liksom andra till synes
olösliga problem som exempelvis svält – kännetecknas absurt nog, av
bristen på konkretion i vår vardag och närhet, av tvetydighet och frånvaron av en tydlig lösning. Kvar blir en känsla av maktlöshet och
rädsla. Farorna och hoten är så många, så svåra och så oberäkneliga.
Nya faror och hot upptäcks och annonseras nästan dagligen och ingen
vet hur många hundra eller tusen faror som ännu hotar vår existens,
oupptäckta och lömska. Vi vet att det finns monster, men vi vet inte
exakt hur de ser ut eller hur de ska förgöras (hur ser ”klimatföränd-

ringen” ut?). Det vi med säkerhet vet är att vi kommer att förgöras.
Vad kan jag göra åt det? Inte mycket tänker jag, rycker på axlarna,
tappar upp ett bad, tar en kopp kaffe, köper ett par skor till, planerar en
semesterresa till Costa Rica. Tänker på något annat, helt enkelt. Oroar
mig för något som är påtagligt och som jag tror att jag kan göra något
åt, som min vikt eller mina barn eller mitt jobb eller min relation,
sådant som jag ser och känner och som tränger undan det diffusa och
ogripbara.
”Är framtiden dimmig? Ännu ett gott skäl att inte låta den oroa dig. Är
faror omöjliga att veta något om? Ännu ett gott skäl att lägga dem åt
sidan” skriver Zygmunt Bauman i ”Flytande rädsla” och fortsätter ”så
varför oroa sig nu? Bättre att följa det uråldriga receptet: Carpe diem”.
Njut nu och betala sedan. Förverkliga framtiden nu, eller din dröm om
den, och skit i räkningen som du vet kommer att landa i den reella
framtiden.
Vi konsumerar framtiden och framtidens resurser i förskott, så länge
det fortfarande finns något att konsumera. Är det därför vi har så brått?
Är det därför vi vill ha så mycket, nu, omedelbart, med detsamma, för
att vi vet att allt kommer att ta slut? Det är som att måla ett staket så
fort att färgen inte hinner ta slut. Som om själva hastigheten i handlingen kan eliminera slutet: I själva verket förflyttar vi oss ständigt allt
närmare det oundvikliga slutet. I forcerandet av njutningen forcerar vi
döden.
Vi springer så fort vi kan utan att förstå att vi bara rör oss närmare
katastrofen. Den går inte att springa ifrån, bara rakt in i.
Och kanske, tänker jag, finns det ett visst mått av njutning också i
rädslan. Craig Brown skriver i sin krönika över 1990-talet att det var
ett decennium som präglades av globala larm, av hot och faror. Det var
dödsvirus, dödsdroger, dödliga isberg, dödligt kött, dödliga vaccin och

andra dödliga livsfarligheter. ”Till en början var dessa globala varningar skrämmande, men efter ett tag började folk njuta av dem”. Insikten i att katastrofen, slutet, döden kommer kan ju också rättfärdiga
hedonism och frosseri av diverse slag.
Rädslan kan medicineras med missbruk och missbruket dövar smärtan
och skänker njutning, i alla fall kortsiktigt – men varför bry sig om
konsekvenserna på lång sikt? Då är vi ju alla döda. Och varför ska jag,
just jag, offra något av min bekvämlighet om inte alla andra gör
detsamma? Varför ska jag avstå från att flyga till Costa Rica när min
granne åker till Thailand, inte en utan två gånger om året? Vad spelar
det för roll vad just jag gör?
80 procent av Sveriges unga säger sig, enligt en undersökning gjord
av Cint för WWF (SvD Brännpunkt 20/3) lida av klimatångest. Nästan
hälften – 46 procent uppger sig ha ändrat sitt beteende av hänsyn till
miljön. De flyger mindre, konsumerar mindre och har dragit ner på sitt
köttätande. Det är något att ta fasta på, att en hel generation tar frågan
på allvar och också är villig att anpassa sig, att offra något av sitt eget
för ett större gott.
Det handlar om att skapa normer: Vad som är möjligt för en människa
att göra och vad hon sannolikt kommer att göra påverkas starkt av vad
människor runt omkring henne gör och förväntar sig av henne.
Harald Welzer skriver i ”Soldater” att ”människor i verkligheten handlar som de tror att de förväntas handla”. Jag tror att Welzer delvis har
rätt, men att våra föreställningar om hur andra agerar också påverkar
den faktiska handlingen. Så här: Tänk dig att du bor i en by med tusen
invånare. Varje invånare har hundra liter vatten till sitt förfogande per
dygn. Det räcker gott och väl för att släcka törst, laga mat och hålla sig
ren. Det blir till och med lite vatten över när det nödvändiga är utfört.
Vatten som kan användas till iskuber att ha i whiskyn, en extra lång
dusch eller något annat.

Några mil utanför er blomstrande by ligger en annan by. De hundra
invånarna i den andra byn har inget vatten. Kanske skulle ni kunna
skänka av ert överflöd för att rädda dem? Om ni hushållar med ert
vatten och skänker tio liter var till de hundra vattenlösa skulle deras
situation förbättras avsevärt (medan er skulle försämras högst marginellt).
Så ni placerar en tankbil på torget där den som vill kan skänka sitt
överflödiga vatten. Du överlägger med dig själv där du står vid din
vattenkran. Tänk om det bara är jag som ger bort mitt vatten? Om
mina tio liter är det enda vatten som kommer att hällas i den där tankbilen? Det kommer ju inte att räcka tänker du, tio liter delat på hundra
gör ju ingen som helst skillnad. Varför ska jag avstå från min långa
dusch eller mina iskuber när det inte gör någon skillnad?
Peter Singer hävdar i artikeln ”Nöd, överflöd och moral” att vi är förpliktigade att ingripa om det står i vår makt att förhindra någonting ont
från att inträffa, utan att vi därigenom offrar något av jämförbar moralisk vikt. Det tror jag att de flesta håller med om, i alla fall i teorin.
Kan jag göra världen till en bättre plats utan att lida påtaglig skada
själv så bör jag ingripa.
Tänk dig att du går förbi en grund damm där ett barn håller på att
drunkna. Självklart bör du vada ut i vattnet och rädda barnet, även om
det innebär att du förstör dina dyra mockaskor och dina kläder blir blöta och smutsiga. Barnets värde, och den ondska barnets död innebär, är
överordnat skornas värde och den olägenhet blöta kläder innebär.
Vi har en moralisk plikt att avstå från de där tio litrarna vatten, även
om ingen annan gör det. Vi har också en moralisk plikt att försöka leva
på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för miljön.
Allt det där håller jag – och säkert också du – med om. Ändå tar det
emot. Jag vill ha allt det som alla andra har. Jag vill ha nya och blänk-

ande saker, föremål som berättar för mig och min omgivning något om
vem jag är. Jag älskar att ströva runt i en butik, välja och vraka bland
kjolar eller äpplen, värdera, bedöma och bestämma vad som får följa
med mig hem. Där och då, i provrummet eller vid fruktdisken, är det
jag som bestämmer. Jag som är Gud och herre över både mitt eget liv
och universum. En liten stund har jag makt, och kanske är det ett sätt
att hantera den maktlöshet jag känner inför det jag vet att jag borde bry
mig om: Världens framtid, bortom mig och mitt futtiga liv.
Klimatfrågan går inte att lösa på individnivå. Den måste lösas i ett
samspel mellan statliga institutioner och individens handlingar, och vi
behöver hjälp att välja rätt. Det måste skapas incitament för människors ansvarstagande.
Vi måste ändra vårt sätt att tänka kring miljöfrågor och ansvarstagande: Att avstå från exempelvis flygresor eller kött bör inte betraktas som
något gott utan som något nödvändigt.
Vi måste, som Peter Singer skriver, upphöra att betrakta engagemang
för världens framtid som en moralisk överloppsgärning och inse att det
är vår moraliska plikt att göra, inte vad vi orkar och har lust med, utan
vad vi måste. Det är så vi tar makt över vår framtid.
Detta är den andra i en serie artiklar om klimatkrisens moraliska och
intellektuella konsekvenser. Den första var skriven av Harald Welzer
(18/3).
Ann Heberlein
“Skribenten.
Ann Heberlein, f. 1970, är författare och teologie doktor i etik,
verksam vid Lunds universitet. Hon har bland annat skrivit ”Det var
inte mitt fel! Om konsten att ta ansvar” och ”En liten bok om ondska”.
Pjäsen ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva” (2008) spelas nu på
Dramaten. “

DN 4 pril 2013:Min stund på jorden. Del 3. Sverker Sörlin om
klimatfrågans idéhistoriska rötter

“När kulturen blev iskall inför naturen”
“De intellektuella har länge stått i utkanten när lösningar på klimatfrågan diskuteras. Det har historiska rötter men har lett till att
politiken och fantasin har hämmats. Därför har samhället misslyckats, skriver idéhistorikern Sverker Sörlin. “
“ Då och då griper oss det monstruösa hyckleriet i blixtrande klarsyn:
statsmän talar om ansvaret för en koldioxidfri ekonomi samtidigt som
de obevekligt flyttar fram sina positioner för att komma åt de sista gasoch oljefälten. Hur kommer denna förljugenhet att te sig inför framtidens domstol? Det kommer att bero på allvaret i klimatförändringens
effekter. Men även om också bara de mer beskedliga scenarierna förverkligas kommer framtidens människor att fråga sig: Hur kunde det
få hända? De hade ju allt klart för sig, varför gjorde man inte mer?
Ja, varför? Frågan ställs varje gång det har begåtts stora övergrepp,
folkmord, tortyr eller bara mindre lokala nedrigheter rakt framför våra
ögon. Om man skulle försöka sammanfatta en stor kunskap från
många områden blir svaret: därför att för få gör motstånd.Socialpsykologiska erfarenheter – från Stanley Milgram till Abu Ghraib – visar hur
lätt det är att genom ett kollektivt självbedrägeri förledas att tro att
också ett uppenbart oetiskt och skadligt agerande är rimligt, rentav
försvarbart. ”Vi visste inte”, är en lögn. ”Jag gjorde bara som andra”,
är, tyvärr, en sanning.
Det handlar inte om kunskap utan om vad vi gör med den kunskap vi
har. Men allra främst handlar det om vilken kunskap som räknas.
”Klimat” och ”miljö” är gamla begrepp, med rötter i antiken. Men sin
nuvarande betydelse har de fått helt nyligen. Miljö (environment,

Umwelt, ambiente osv) var förut ett ord som avsåg den närmaste omgivning som hade inflytande på kultur och människor, också enskilda
individer. Herbert Spencer skrev i ”Principles of Psychology” 1855 om
hur ”de egenskaper hos tingen som vi erfar som smaker, dofter, färger,
ljud är effekter skapade av krafter i miljön (environment)”.
”Miljön”, i bemärkelsen den natur som människor förorenar eller
förstör blev ett begrepp först efter andra världskriget. Efter att ha segrat i kriget upprättade man en ny stor strid för de överlevande: att
rädda jorden från undergång. Det krävde en ny bild av världen, som
bestående av en serie stora problem: jordförstöring, befolkningsexplosion, föroreningar, överfiske, överbetning, överkonsumtion. En global
problemkatalog. Den fördes fram av ekologer och geografer och gjorde just deras kunskap till den definierande för vad ”miljö” var.
I denna nya världsbild var Europa litet. Det var världen, ja Jorden, som
stod i centrum. En av de tongivande, den amerikanske ekologen
William Vogt med bästsäljaren ”The road to survival” (1948) hade
tillbringat flera år i Latinamerika. Själva titeln kan uppfattas som en
ironi, om inte en blasfemi. De som just upplevt kriget och koncentrationslägren i Europa hade en annan erfarenhet av ordet ”överlevnad”,
kanske kunde de också tänka att Jorden blev för stor på Människans
bekostnad. I alla händelser skedde här en uppspaltning av ansvaret och
formerna för det moraliska tänkandet.
Också klimat var förut en lokal företeelse, klimatet bestämde vädret
men också enligt en vanlig föreställning ”karaktären” hos en befolkning. Enligt Hippokrates blev människor i tempererade klimat – som i
Grekland – välformade, vackra och visa, medan de som levde i ”Libyens” enkla hetta blev enkla människor och de som levde i ”Scythia” i
norr blev råa, slöa och trögtänkta. Senare ansågs klimatet påverka
förutsättningen för ekonomin: varma klimat gör människor lata, kyla
stimulerar arbetslusten.

Klimat handlade om skillnader. Först under 1900-talets andra hälft har
tanken blivit levande att hela världen har ett ”klimat” och att detta kan
sammanfattas i en global genomsnittstemperatur, som stiger när vissa
grupper och samhällen utnyttjar fossila bränslen. Klimat har blivit en
siffra, men under ordets skenbart enkla yta finns ett universum av
moraliska, ekonomiska och rasistiska föreställningar.
Miljö och klimat är förändringsbegrepp – de har definierats som ord
för den hotfulla omvandlingen av världen, och det huvudsakliga intresset har riktats mot att fastställa förändringens riktning och hastighet. Hur sura är haven? Hur snabbt utrotas världens arter? Dessa frågor
övergår lätt i prognoser. Hur snabbt kommer den globala temperaturen
att stiga? Hur sura är haven år 2050?
Nära till hands ligger det i nästa steg att börja fråga efter konsekvenser och gränser. ”Vad tål naturen?”, frågade man 1970, som om naturen hade en egen vilja. ”Tillväxtens gränser”, hette det i en berömd
MIT-rapport 1972. Nu frågas det efter ”planetens gränser”. Men oavsett hur frågan formuleras vilar den på värderingar: människor bestämmer, med någon metod, att de anser två graders uppvärmning vara
okej, men inte tre grader. När någon bestämmer handlar det alltid om
makt, låt vara makt informerad av vetenskap.
Den naturvetenskapliga kunskapen har varit framgångsrik: vi vet vida
mer om miljöns och klimatets förändringsprocesser i dag än för bara
några årtionden sedan. Men den har inte på långa vägar varit tillräcklig
för att göra det möjligt för en enda av oss att ta fullt ansvar för vår
begynnande självförståelse som miljö- och klimatmänniskor. Vi kan
ännu inte leva ett anständigt liv utan att ådra oss vår beskärda andel av
kollektiv skuld, mer skuld ju rikare vi är eftersom vårt anspråk på
utrymme på planeten i stort sett följer med rikedomen – en relation
som många inser att vi måste bryta, men som ännu i huvudsak består.

Vilket i sin tur betyder ännu en nivå av hyckleri – det är inte ”vi
människor” som i dag vältrar över skulden på våra barn, det är de
rikaste som vältrar över mest och de fattiga minst och allt vi vet om i
morgon är att bördan då skall bäras tyngst av dem som då är de
fattigaste. Klimatkrisens planet är ett planetärt klassamhälle. Och för
att göra saken ännu litet värre: ju mer dessa orättvisor hävs, så att de
fattigaste får mer välstånd, desto mer fördjupas klimatets och miljöns
problem. Det är i själva verket vad som sker just nu, när Kinas och
Indiens miljarder håller på att tredubbla den högkonsumerande medelklassens antal.
Planetära gränser är politiska gränser. Hur skall de bestämmas? Av
vem? Vilkas önskemål skall få rymmas inom dem? Håller man sig
lättare inom dem med högre skatter eller med lägre? Är privatiseringar
bra för klimatet? Är kollektiva förvaltningsformer bättre? Kan man
formulera generationsmål så att olika generationers möjlighetsutrymme består? Finns det andra välståndsmått än ekonomiska som skulle
kunna hjälpa samhällen att prioritera bättre? Hur ser ett frihetsbegrepp
ut som tar hänsyn till klimateffekter i tid och rum?

form av intellektuell och moralisk expertis inriktade sig främst på Jorden och utvecklade metoder och moral för att förstå och rädda den. De
stora överlevnadsfrågorna reducerades till naturvetenskap och teknik
medan de blev mer marginella för andra grupper av intellektuella.
Många av miljöfrågornas främsta experter har visserligen varit märkliga författare, ibland förkunnare. Rachel Carson är det givna exemplet, hos oss kanske främst Georg Borgström på den internationella
scenen. Eller Elin Wägner, Sten Selander, Harry Martinson, Sara Lidman i en helt annan, mer lyssnande, poetisk, politisk och framför allt
mindre sifferdiger tradition. Diktarna teg inte i den viktiga formuleringsfasen, de upprördes minst lika djupt som andra.

Det är när man frågar hur den kunskap och den fantasi ser ut som behövs för att driva ett sådant framtidsprojekt som man inser hur begränsande själva begreppen ”miljö” och ”klimat” blivit. Den expertis, formad kring modeller och prognoser, som under mer än ett halvsekel
byggts upp kring dessa begrepp har en påfallande svag förankring i
just sådan kunskap som handlar om hur nya politiska frågor kan
ställas. Ord som ”klimat” och ”miljö” säger också mycket litet om hur
människor och samhällen fungerar när de skapar kollektiva värden
och, framför allt, hur de kan undvika att rasera befintliga värden.

Men när begreppen cementerats och områdenas ”expertis” etablerats,
och framförallt när tänkandet om lösningar organiserats, då har offentlighetens och kulturens intellektuella stått i utkanterna. Därför är det
en viktig förändring som skett under senare år. Klimat och miljö håller
på att få allt fler uttolkare bland bredare grupper av intellektuella. Tongivande på den internationella nivån är lyskraftiga tänkare som Bruno
Latour, Donna Haraway, den framlidna Elinor Ostrom, historikern
Dipesh Chakrabarty, litteraturforskaren Ursula Heise, för att nämna
några. Deras insatser gäller vitt skilda ting, från självförvaltning av
naturresurser till vår relation till djur till hur nya kunskapsprogram för
en framtida historieskrivning kan utformas. Mycket av detta faller
inom det som kallats ”miljöns humaniora”, ett fält vars mest grundläggande tanke formulerades av Roland Barthes när han konstaterade
att vad det gällde var att inte skilja mellan den lagbundna naturen och
den nyckfulla historien utan att ”urskilja naturen själv som historisk”,
alltså som en del av samhället.

En stor del av samhällets politiska och sociala fantasi har på detta sätt
förhindrats. Det var ett förbiseende i miljöns och klimatets formativa
moment efter andra världskriget. Då skedde en uppdelning så att en

Det råder inget tvivel om att klimatet och miljön är områden där
samhällena misslyckats. Ett sätt att angripa hyckleriet vore att investera kraftfullt i den kunskap som behövs för att jämte naturvetenskaper-

na ge förutsättningarna för att tänka helt nya tankar om de samhällen
som behövs för att leva ansvarsfullt med klimatet och miljön. De är
människans nya randvillkor och de kommer inte att försvinna.
Vad som sker i vår tid är att klimatets berättelse möter tillväxtens, det
materiella framstegets, berikandets och det är för den senare som vi
under flera århundraden utvecklat institutioner, tänkande och moral.
Tänka om konsekvenserna av klimat och miljö har vi som mänsklighet
börjat med alldeles nyss. Vi har nästan allt kvar att göra.
De intellektuella har länge stått i utkanten när lösningar på klimatfrågan diskuteras. Det har historiska rötter men har lett till att politiken
och fantasin har hämmats. Därför har samhället misslyckats, skriver
idéhistorikern Sverker Sörlin.
“Skribenten.
Sverker Sörlin är författare, idéhistoriker och professor vid KTH, där
han arbetar med det tvärvetenskapliga Environmental humanities
laboratory. Han är ledamot av regeringens miljöforskningsberedning.
Hans tidiga bok ”Naturkontraktet” (1991) nominerades till Augustpriset. Senare i år utkommer ”The future of nature: Documents of
global change” (Yale University Press; med Libby Robin och Paul
Warde).
Detta är den tredje delen i DN:s serie om klimatkrisens intellektuella
och moraliska konsekvenser. Läs tidigare artiklar av Harald Welzer
och Ann Heberlein på dn.se/kultur”
Sverker Sörlin litteratur@dn.se “

DN 15 april 2013:
Min stund på jorden. Del 4. Anders Wijkman skriver om politikens
svagheter

“Klimatfrågans folkvalda skymning”
“Det parlamentariska systemet är för kortsiktigt för att hejda
miljöförstöringen. Marknaden tittar på nästa kvartalsrapport och
partierna på nästa val, skriver Anders Wijkman i DN Kulturs
artikelserie om klimathotet. “
“ För drygt fyrtio år sedan kom Romklubbens rapport ”Tillväxtens
gränser”. Den sände något av en chockvåg över världen med sitt - att
evig tillväxt på en ändlig planet leder till katastrof. Den varnade för att
utarmning av viktiga resurser och ökande påfrestningar från föroreningar av olika slag skulle knäcka den globala ekonomin under första
halvan av 2000-talet. Rapporten kom vid en tidpunkt då optimismen
stod i högsätet. Industriländerna kunde se tillbaka på flera decennier av
hög tillväxt och standardökning. Att i det läget hävda att det skulle
finnas gränser för tillväxten var inte populärt.
Jag satt i riksdagen och hade tagit intryck av rapporten. Efter en tid tog
jag upp problemställningen med min partiledare, Gösta Bohman.
Gösta tittade på mig och föreslog syrligt att jag borde söka medlemskap i Folkpartiet. Högre än så i tak var det inte. Efter en tid sökte jag
mig bort från politiken.
Alltsedan den tiden har jag arbetat med frågor som rör relationen
mellan ekonomin och naturen. Det som var prognoser 1972 börjar
alltmera slå in i dag. Klimatförändringen är ett exempel. Överutnyttjandet av många viktiga ekosystem ett annat. Ändå är det politiska
systemet lika litet villigt att i dag ifrågasätta, eller ens problematisera,
den konventionella tillväxten som Gösta Bohman var då. Vad beror det
på?
Ett givet svar är den förbannade kortsiktigheten. Marknaden fixerar
sig vid nästa kvartalsrapport medan politiken blickar mot nästa val.

Kombinationen är den sämsta tänkbara.
Klimatfrågan är ett tydligt exempel. Trots att det är mer än tjugo år
sedan klimatkonventionen undertecknades ökar utsläppen av växthusgaser snabbare än någonsin tidigare. De fossilbaserade företagen – hårt
uppbackade av finansiella intressen på jakt efter snabba vinster – beräknas i år investera mer än 1 000 miljarder dollar världen över, en
rekordnivå, i nya olje-, gas- och kolkällor. Samtidigt minskar investeringarna i förnybara energislag. Man frågar sig hur detta är möjligt.
Oljebolagen är rationella – inte i relation till klimatet utan till aktieägarna. Så länge politiken inte inför en rejäl skatt på koldioxid – så att
fossila bränslen blir långt dyrare – kommer exploateringen av olja och
gas att fortsätta.
Så varför gör inte politiken mera?
Det konventionella svaret är att var och en är sig själv närmast. Politiken utformas efter de enskilda ländernas förutsättningar och intressen.
Det är enkelt för ett rikt land som Sverige att argumentera för minskade utsläpp. Situationen ter sig helt annorlunda i fattiga länder. Där uppfattas kraven på hänsyn till klimatet ofta som ett hot mot deras rättmätiga krav på utveckling.
I USA har inhemska olje- och kolproducenter ett oproportionerligt
stort inflytande. Var och varannan kongressledamot är beroende av
bidrag från olje- och kolindustrin. De politiska besluten blir därefter.
USA är sedan decennier dessutom motståndare till bindande internationella avtal.
Mot den här bakgrunden är det inte svårt att förstå att klimatförhandlingarna gått i stå. De påminner mer om ett skyttegravskrig – där olika
länder försvarar sina ekonomiska intressen – än om ett allvarligt försök att rädda klimatet.
Att vara folkvald innebär att både lyssna och leda. Men för närvarande
kommer visionerna och det långsiktiga ansvaret i andra hand. I stället
slipas budskapen så att de skall tilltala så många väljare som möjligt.
Makten är det centrala. Medias fixering vid personer snarare än idéer

bidrar också till utvecklingen.
Samtidigt innebär den ökade komplexiteten i samhället att ledarskapet
inom politiken blir extra viktigt. Politikerna – inga andra – har det
yttersta ansvaret att väga olika typer av kunskap mot varandra och
staka ut kursen framåt. Men politiken ryggar för detta ansvar i dag. Jag
känner många enskilda politiker som försöker leva upp till ansvaret.
Men flertalet av partierna – hårt toppstyrda – har satt pragmatismen i
högsätet.
Jag har själv upplevt systemet inifrån. Först i riksdagen på 1970-talet
och sedan, tjugo år senare, som ledamot av Europaparlamentet. Ett
spännande arbete i en dynamisk organisation. Till skillnad mot
Riksdagen är partidisciplinen mindre uttalad. Det var tur för mig
eftersom den kristdemokratiska gruppen, EPP, som jag tillhörde, ofta
tog ställning i klimat- och miljöfrågor långt från min övertygelse.
Klarast uttryck fick det i fråga om kemikaliepolitiken, REACH. Syftet
med lagen var att fasa ut kemikalier som misstänktes utgöra en fara för
hälsa och miljö. Motståndet, inte minst från tyska kemiföretag, var
massivt. Man påstod att Europas kemiindustri skulle dö ut. Jag
arbetade hårt för att stärka lagen, men mina försök sågs med oblida
ögon av EPP:s ledning. Hela frågan lämnade dålig eftersmak. Det var
för mig obegripligt att snäva industriintressen tilläts väga tyngre än
hälsoriskerna, särskilt som övergångsreglerna var generösa mot kemiföretagen.
På liknande sätt var det med förslaget år 2008 om skärpta krav inom
handeln med utsläppsrätter. Kostnaderna för den energiintensiva
industrin blåstes upp till orimliga proportioner. Konsekvensen påstods
bli att företagen skulle flytta verksamheten utanför Europa. Ändå
visade forskning att en mycket liten del av industrin övervägde detta.
Motståndet var stort hos både EPP och socialistgruppen. När beslutet
väl togs hade direktivet urvattnats rejält – och träder nu i full kraft
först 2027.

Viljan och öppenheten hos partierna att i grunden tänka om när det
gäller de stora framtidsfrågorna – klimatet och utnyttjandet av naturens
resurser – är ytterst begränsad. Kortsiktiga hänsyn tar över. Problemet
förvärras av en alltför snäv rekrytering till politiken. Andelen naturvetare är extremt låg. Det är också därför så få yrkespolitiker på djupet
förstår spänningen mellan tillväxten i ekonomin och naturen.
Vår planet har hittills haft en fantastisk förmåga att ”buffra” människans negativa påverkan på klimat och ekosystem. Den ekonomiska
tillväxten har kunnat öka snabbt, trots allt allvarligare skador på miljön. Många ekonomer tolkar detta som att fortsatt konventionell tillväxt är okej – och de flesta ledare inom politik och näringsliv håller
med.
Den naturvetenskapliga forskningens budskap är tvärtom att verkligheten nu hunnit ikapp oss. Vi befinner oss i en ny geologisk epok, som
döpts till Antropocen, där människan är den dominerande kraften bakom förändringar i de livsuppehållande systemen. Frågan är hur vi
över huvud taget ska kunna säkra behoven för de sju miljarder människor, som delar vår planet i dag, och samtidig bevara dess förmåga att
leverera välfärd även i framtiden? Med tanke på den utbredda fattigdomen i världen borde vi som redan lever i överflöd hålla igen på våra
materiella anspråk. Men så resonerar inte den rika världens politiker
och konsumenter.
Här står två radikalt olika världsbilder mot varandra. Frågan är varför majoriteten av politikerna hela tiden ger ekonomerna och inte
naturvetarna tolkningsföreträde.
De problem vi står inför är ingalunda enkla. Vi kan inte fortsätta länge
till med konventionell tillväxt – av miljö, klimat- och resursskäl. Samtidigt är nerväxt inget alternativ. När tillväxten går ned drabbas våra
ekonomiska, sociala och finansiella system av omedelbara problem.
Utvecklingen i Grekland, Spanien, Irland och Portugal är avskräckande exempel. Den enda vägen ut ur dilemmat vore en bred diskussion i
våra samhällen om hur vi ska kunna satsa på tillväxt av sådana aktiviteter som inte urholkar – utan stärker – den natur som är själva basen

för välfärden i framtiden.
Världen i dag är radikalt annorlunda än under framväxten av industrisamhället. Då var den konventionella tillväxten en självklar prioritet.
Världen är också annorlunda än vid tiden för avregleringen av finanssektorn på 1980-talet. Politikens huvudspår är däremot desamma som
förr. Man fortsätter att prioritera konventionell tillväxt – där kvantitet
räknas, men inte kvalitet. Men inga pengar eller teknik i världen kan få
glaciärerna på Grönland att sluta smälta eller fiskebestånd som utfiskats att återuppstå. Vi behöver en ny logik, där inte naturens kapital
eroderas på BNP-altarets bord.
Jag är övertygad om att våra förtroendevalda i gemen undervärderar
sina väljare. Allt flera medborgare vill ha ledarskap ifråga om de stora
framtidsfrågorna. Detta i sin tur förutsätter långsiktighet och mod att
förändra reglerna på marknaden. Inte minst viktigt är att våga styra
upp det finansiella systemet, vars påverkan på utvecklingen är enorm
och farlig i sin kortsynthet.
Sist och slutligen handlar det om att vi alla förmår att höja blicken och
inse att vårt ansvar sträcker sig längre än till att tillfredställa våra egna
önskemål och behov. Moraliskt handlar det om global rättvisa och
ansvar för kommande generationer.
Anders Wijkman
“Anders Wijkman är politiker, samhällsdebattör och författare. Han
har varit partipolitiskt aktiv i Moderaterna och Kristdemokraterna, och
i Europaparlamentet för KD mellan 1999 och 2009. Han har även varit
generalsekreterare för Röda korset och är ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin. Hans senaste bok på svenska heter ”Den stora förnekelsen” (tillsammans med Johan Rockström).
Detta är den fjärde artikeln om klimatkrisens moraliska och intellektuella konsekvenser. Läs tidigare artiklar av Harald Welzer, Ann
Heberlein och Sverker Sörlin på dn.se/kultur. DN Kultur den 18 mars,
22 mars och 4 april.”

DN 23 april 2013: Min stund på jorden. Del 5. Katrine Kielos skriver
om klimatfrågans könsdimension

“Klimatförändringen är en man”
“Idén om ”en riktig man” är den mest centrala frågan i klimatdebatten. Att offra sig anses kvinnligt och manligheten är oförmögen att ändra livsstil, skriver författaren Katrine Kielos i DN:s
serie ”Min stund på jorden”.”
“Den unga klimatforskaren Katherine Giles dog i London för två
veckor sedan. Påkörd av en lastbil vid Victoria Station när hon cyklade
till jobbet. Händelsen är lika förfärlig som symboliken: tidningsbilden
av en krossad röd damcykel i en aldrig avstannande dundrande Londontrafik.
”Ett ämne som är så tungt av moraliska och politiska värden gör sig
inte som roman”, sa den brittiske författaren Ian McEwan. Det gällde
klimatförändringarna. I nästan tio år ville han skriva en bok om ämnet.
Men: ”Jag kunde inte hitta ett sätt att göra det levande”.
McEwan fann slutligen vad han sökte, i ett stökigt förråd i Arktis.
Tillsammans med en grupp konstnärer och forskare besökte McEwan
de smältande isarna. Kontrasten mellan gruppens idealistiska diskussioner runt middagsbordet och faktum att de inte lyckades hålla ordning i den hall där deras utrustning förvarades etsade sig fast hos
McEwan. Handskar och overaller kastades helt bekymmerslöst på
golvet, som om det inte nästa morgon skulle göra det svårare för dem
alla att hitta den utrustning de behövde för att överleva.
Här i kontrasten mellan våra stora ord och vår oförmåga att göra det vi
ska på individnivå hittade McEwan sin levandegörning av klimatfrågan: Hans namn blev Michael Beard.

Professor Beard är huvudperson i McEwans roman ”Hetta” från 2010.
En fet, manipulativ, notoriskt otrogen, egoistisk och uppburen Nobelpristagare i fysik. Sinnebilden av den plundrande manligheten: ta allt
du kan äta, lägg allt du kan under dig, och vad har eftervärlden
någonsin gjort för mig?
Professor Beard av alla människor bestämmer sig (för sin karriärs
skull ...) för att lösa världens klimatproblem. ”Artificiell fotosyntes” är
den storslagna teknik som ska rädda oss. Och det är i diskrepansen
mellan Beards oförmåga att ta ansvar för sin övervikt, sin hälsa och
sina relationer samt de storslagna ord om klimat och planet han turnerar runt i världen med, som Ian McEwan skapar sin satir.
Den patriarkala manlighetens olidliga oförstående.
”Majoriteten av de aktuella klimatåtgärderna betraktas som feminina”
skrev den amerikanska miljöorganisationen EcoAmerica förra året. I
en värderingsundersökning hade de hittat två teman i debatten om
klimatet: ”passivitet” och ”uppoffring”.
Detta gjorde dem oroliga. Kunde detta rent av vara förklaringen till att
ingen brydde sig om klimatet?
”Feminina frågor är passiva och passiva frågor kräver inte vår omedelbara uppmärksamhet”.
Vind och solenergi till exempel: Vi ska alltså bara sitta här och vänta
tills det blåser eller skiner! Det var samma sak med ”uppoffring”. Allt
detta prat om ”uppoffring”. Att vi ska lösa problemet genom att släcka
lampan och sluta köra bil till jobbet. Att ”offra sig” var något som
kvinnor gjorde och det feminina uppfattas stå i motsats till handling.
Så länge klimatdebatten klingade på detta vis skulle man inte få det
amerikanska folket med sig, menade EcoAmerica. Folk ville ha en
”manlig” lösning. Något som var ”djärvt” och ”aktivt”. Något där man
kan peka på synliga framsteg.

Professor Beard som bygger en jätteanläggning för artificiell fotosyntes i öknen. Till exempel.

Är det i grund och botten detta som vi kollektivt håller på med
gällande klimatet?

Martin Hultman analyserar i ”Ekomodern maskulinitet: eller historien
om hur Arnold Schwarzenegger blev 2000-taletsmiljöhjälte”(Tidskrift
för genusvetenskap, 2011:4) vår fascination för filmstjärnan och sedermera politikern Arnold Schwarzeneggers miljöengagemang.

Vi har hittat på att en viss typ av livsstil är ”manlig” sedan säger vi
att denna manliga logik är överordnad alla andra värden. När det sedan
visar sig att den patriarkala manlighetens sätt att leva inte är hållbart
kan vi inte ge upp den. Eftersom den är överordnad allt annat.

1980-talets Arnold som uttalade sitt stöd för Ronald Reagan gestaltade
en form av ”hypermaskulinitet” som på alla sätt låg i tiden. Använda
stora vapen, yttra få ord och rädda världen från tydliga yttre fiender
med tydligt aggressivt våld.

Till och med döden.

När Schwarzenegger skulle lansera sig själv som guvernörskandidat i
Kalifornien var hans image i miljöfrågorna ett stort problem. Arnold
var själva reklampelaren för det bensinslukande jättefordonet Hummer. Att ge upp den stora bilen hade varit att ge upp allt.
Lösningen blev att tanka den med ny teknik.
Guvernör Schwarzenegger blev omslagspojke för den klimatpolitik
som enligt sina kritiker vill äta kakan och ha den kvar. Drömmen om
stora tekniska lösningar som ska ge oss avgasfria bilar legitimerar en
fortsatt expansion av privatbilismen. Politikens fokus hamnar här, inte
på att hitta alternativa transportsystem eller nya sätt att leva.
Å andra sidan lyckades guvernör Arnold onekligen skapa både opinion
och lagstiftning i ett USA som är välkänt dövt på miljöörat. Hur man
än ställer sig i den här debatten är det uppenbart att klimatpolitiken är
fångad i könskategorier. Och att dessa könskategorier begränsar vårt
handlingsutrymme.
Världen är full av människor som hellre dör än ger upp en viss idé om
vad manlighet är. Doktriner som ”riktiga män äter inte grönsaker”,
”riktiga män går inte till doktorn för småsaker” och ”riktiga män har
inte sex med kondom” dödar varje dag.

Idén om ”offer” och att ”offra sig” är en av klimatfrågans mest centrala komponenter. ”Väljarna är ovilliga att göra uppoffringar” heter
det. ”Vi kommer inte att ändra våra konsumtionsmönster och skapa
ekologiskt utrymme för utvecklingsländerna. ”Människor vill inte
”offra sig”.
Vi tar allt detta för självklart. I valrörelser gör våra politiker allt för att
slippa prata om klimatet i dessa termer. Till och med Miljöpartiet har
slutat.
Gustav Fridolin pratar helst om industripolitik.
Precis som EcoAmerica fann, hänger dessa koncept om ”offer” nära
ihop med hur vi uppfattar kön. Män erövrar, slår, bygger och övervinner.
Kvinnor offrar sig. Och det kvinnor gör värderas lägre.
Vi tar denna koppling mellan det feminina och offerskap som självklar.
Men gör det den sann?
Soldaten som offrar sig för sina kamrater? Musikern som tränar i åratal
för att någon gång kunna spela Rachmaninovs pianokonsert nummer
3. Mannen som arbetar tolv timmar om dagen för att kunna skicka sina
barn till universitetet. Är ”uppoffring” verkligen en exklusivt
”feminin” angelägenhet?

Är ”att offra sig” verkligen något som står i motsats till den mänskliga
naturen så som vi antar att den gör i klimatdebatten?

Planeten roterar inte bara för oss allena.

Det stora problemet med patriarkatet är att det skapar ett språk som
gör det omöjligt för oss att prata om helheter. Vi delar upp den mänskliga upplevelsen och kallar vissa delar för ”manliga” och andra för
”kvinnliga”.

Kunskap är en form av kärlek.

Sedan skapar vi över- och underordning mellan dessa.

Vad ”en riktig man” är och inte är, kan faktiskt vara den mest centrala
frågan i hela klimatdebatten.

I verkligheten är koncepten emellertid inte motsatser. En blomma ser
”passiv” ut där den står i solen men under marken är dess rötter fulla
av aktivitet. En jägare uppfattas som ”aktiv”. I själva verket spenderar
han timme efter timme väntandes i skogsbrynet.
Är bilden av en krossad röd damcykel i Londons rusningstrafik en bild
av en ”uppoffring” för klimatet eller av ”hjältemodig handling”? Det
är alls inte självklart.
Det aktiva kan inte finnas utan det passiva och uppoffring kan inte
skiljas från handling.
Långt innan Ian McEwan skrev bästsäljande romaner författade han
text till kompositören Michael Berkeleys oratorium ”Or shall we die?”
Verket kommer ur 1980-talets kalla krig. McEwan beskriver det val
som mänskligheten står för som ”Kommer tiderna bli kvinnligare eller
kommer vi att dö?”
”Kvinnligare tider” innebär inte att kvinnor vid makten automatiskt är
mer omhändertagande. (Det var om inte annat mycket svårt att hävda
något sådant i Margaret Thatchers Storbritannien.) McEwans formulering beskriver snarare behovet av att bryta upp de kategorier som
skymmer vår sikt.
Och i princip samtliga bygger på kön.

Vetenskap är en form av förundran.
Är det för sent att rädda oss själva?
Kommer vi förändras, eller kommer vi att dö?

Hur man än ställer sig i den här debatten är det uppenbart att
klimatpolitiken är fångad i könskategorier. Och att dessa
könskategorier begränsar vårt handlingsutrymme.
Katrine Kielos “
“Skribenten.
Katrine Kielos är författare och journalist, bosatt i London. Hennes
senaste bok ”Det enda könet” (Bonniers, (2012) handlar om vårt
beroende av den rationella, ekonomiska mannen. Hon medverkar
regelbundet i DN och Aftonbladet och belönades tidigare i år med DN
Kulturs kritikerpris Lagercrantzen. DN Kultur den 18 mars, 22 mars, 4
april och 15 april. Detta är den femte artikeln i DN Kulturs serie om
klimatförändringarnas intellektuella och moraliska konsekvenser. Läs
tidigare artiklar på dn.se/kultur”

DN 8 maj 2013: Min stund på jorden, del 6. Shora Esmailian skriver
om klimatfrågans klassdimension

“Klimatkrisens offer står utan skuld”
“Jilo pekar först på ena höften och sedan på ländryggen. Hon säger att
det gör ont. Vi träffas i december 2011 och det har gått flera månader
sedan hon och dottern Dire anlände till slumområdet Huruma i Kenyas
huvudstad Nairobi, men tröttheten och smärtan i kroppen vägrar ge
med sig.
I en och en halv månad bar hon sin 17 år gamla, psykiskt utvecklingsstörda och fysiskt funktionshindrade dotter på ryggen under vandringen från hembyn i södra Etiopien. Där levde Jilo som boskapsskötare, men torkan 2011 tog alla hennes djur, utom två getter som
båda dog på vägen.
Jilo och Dire var två av de 12 miljoner människor som begav sig på
flykt på Afrikas horn den sommaren. Torkan som var den värsta på 60
år var inte den första; under fem år hade inte regnen fallit som de
skulle över området som täcker in Etiopien, Eritrea, Somalia, Djibouti
och norra Kenya. Förr kom liknande torkperioder vart tionde år, men
numera verkar de infinna sig varje eller vartannat.
Norra och östra Kenya, tillsammans med grannländerna, är till stora
delar torra och halvtorra områden. Här har människor i generationer
försörjt sig på sina djur och lärt sig att anpassa sig och stålsätta sig mot
den karga marken. Boskapsskötare kan konsten att torka kött som
håller länge; på så sätt har man alltid ett skafferi. Så länge regnen inte
dröjer för länge.
Under de senaste årens torka, då många av Jilos djur dog och marken
runt huset blev omöjlig att odla, begav hon sig in till närmaste stad för
att hitta arbete. Tillsammans med andra kvinnor satt hon vid vägkanten

i hopp om att en bättre bemedlad person skulle behöva få sitt hus
städat, sina kläder tvättade eller vatten buret mot en liten betalning.
Beslutet om att för alltid lämna huset hon byggt av lera, människorna
hon känner och markerna hon bemästrat tog lång tid. Men de återkommande torkperioderna och de uteblivna regnen – påverkade och
förvärrade av den globala uppvärmningen – tvingade till slut henne på
flykt.
Från att leva ett hållbart liv som hon tyckte om, där hon arbetade åt sig
själv och sin familj, har klimatflyktingen Jilo blivit en proletär i ordets
klassiska mening, egendomslös, utan någonting. Lyckas hon sälja jordnötter på den lokala marknaden, eller tvätta kläder åt grannen, kan hon
och Dire äta. Under december 2011, när jag gjorde flera intervjuer med
dem i deras plåtskjul i slummen, åt de varannan dag.
Sommaren därpå: Den värsta torkan i Nordamerika på 60 år. En
torka som brände bort majs- och veteskördar som inte bara är viktiga
för de amerikanska bönderna, utan också för miljontals människor
världen över, beroende av den majs och det vete USA exporterar.
Men folkvandringen över Mellanvästern lyste med sin frånvaro. Hur
kan liknande torkperioder påverka människor så olika? Svar: graden
av sårbarhet.
Under en katastrof pressas människor från två håll: dels av själva den
naturliga chocken, dels av en socialt skapad, redan existerande sårbarhet. Eller som en nöt i en nötknäckare, där det ena handtaget utgörs av
stöten från naturen och det andra av social status, betingad av sådant
som klass, kön, etnicitet, ålder, funktionshinder. Ingen verklig katastrof blir till bara på den ena sidan – på samma sätt som en nöt inte kan
knäckas med ett enda handtag.
Naturkatastrofer inträffar aldrig i en bubbla av ”natur” eller i isolerade
vakuum, utan utlöser snarare orättvisor som ackumulerats under lång

tid. Klassklyftor eller ojämställdhet mellan könen ställs på sin spets
när en stor fara plötsligt infinner sig. Då exponeras den underliggande
sårbarheten i blixtbelysning och alla vardagliga ojämlikheter bubblar
upp till ytan.
Vår planet har blivit ett katastrofområde där invånarna är uppdelade i
sårbara och mindre sårbara individer. Men ju mer sårbar en människa
är för de återkommande nedslagen från en koldioxidfylld atmosfär,
desto mindre uppmärksamhet får hon i medierna. De sårade är också
de mest osynliga.
Med socialpsykologiska verktyg försöker Harald Welzer (DN 18/3)
ge några förklaringar till varför vi inte agerar mot den globala uppvärmningen trots all kunskap vi besitter. Problemet är för komplext, vi
upplever det inte i tid och rum och i vår vardag; koldioxiden är diffus
och effekterna alldeles för långt bort. Människor kan, enligt Welzers
logik, agera endast när de upplever ett hot runt knuten. Vi kan bara
agera lokalt.
Men frågan är vilka människor Welzer talar om. För Jilo och hennes
olyckssystrar och -bröder är inte klimatförändringarna avlägsna. Ur
deras perspektiv måste den globala passiviteten inför business-as-usual
se annorlunda ut.
Trots att vi ”bara” uppnått 0,8 graders uppvärmning – mindre än hälften till den så omtalade tvågradersgränsen – avlöser klimatkatastroferna varandra. Redan 2007 rapporterade FN att alla utom en av det
årets nödhjälpsinsatser var klimatrelaterade, och trenden har fortsatt:
på Afrikas horn, i översvämningsdrabbade Pakistan, i ett Mellanöstern
som snabbt förlorar sitt vatten.
De konkreta offren för utsläppen av växthusgaser är människor av kött
och blod. De lever inte i framtiden: de lever nu. Men de lever i
världssystemets periferi – och det är just den detaljen Welzer inte tar in

i sin analys om varför vi här i väst inte agerar för att få ner utsläppen.
Ett maktperspektiv på den globala fördelningen av resurser, vare sig
det handlar om förbränning av fossila bränslen eller den andel av
atmosfären vi lägger beslag på för våra utsläpp, är a och o för förståelsen av vår passivitet. Hade främst välbeställda, vita män drabbats av
klimatkatastrofer hade insatser satts in för att stoppa infernot. Men den
typiska klimatflyktingen är en fattig kvinna i Syd, med försvinnande
små utsläpp, utan skuld till problemet. Och det är de rikas historiska
och nuvarande utsläpp som förstör hennes försörjningsmöjligheter,
trasar sönder hennes liv och lägger hennes drömmar i ruiner.
Några veckor efter att jag lärde känna Jilo och Dire fick jag ett telefonsamtal. Något hemskt hade hänt, fick jag veta. När jag kom fram
till Huruma var Jilos ögon rödsprängda och Dire som alltid visat
tummen upp när jag kom på besök satt tyst och ihopkrupen på sängen.
I brist på ett socialt nätverk lämnade Jilo dottern inlåst i skjulet medan
hon sålde jordnötter på marknaden. Det gick inte så bra just den dagen,
så Jilo bestämde sig för att sitta några timmar till för att få ihop till en
måltid. Väl hemma såg hon att låset var uppbrutet. Hon fann dottern
skakande i ett hörn. Dire pekade mellan sina ben, på ett par sönderrivna och blodiga trosor.
I byn hade det här aldrig inträffat, det var Jilo övertygad om. Men här
var hon och dottern utdrivna på en mark som gungade.
Det löper naturligtvis ingen rak linje mellan den globala uppvärmningen och våldtäkten på Dire. Det är omöjligt att veta att något liknande inte hade hänt om familjen hade varit kvar i byn, och naturligtvis är det inte bara offer för klimatförändringar som utsätts för sexuellt våld i ett land som Kenya. Men vad som går att tala om är – återigen – sårbarhet. Den som hamnar i klimatförändringarnas nötknäcka-

re blir ofta ännu mer utsatt när hon lämnar sitt hem och letar sig
vidare. Sårbarheten fördjupas i en negativ spiral, där inga sköldar och
försvar till slut finns kvar.

DN 20 maj 2013:
Min stund på jorden, del 7. Karin Bradley om behovet av
livsstilsförändring

Så speglar klimatflyktingarna Jilos och Dires personliga katastrof
den väldiga, episka ödeläggelsen av miljoner boskapsskötares liv på
Afrikas horn. I deras öde ligger en framtid som redan anlänt.

“Ett hotat klimat behöver en ny ekonomi”

Det är här nyckeln till dagens passivitet och morgondagens möjliga
aktivitet måste sökas. Om sådana som Jilo och Dire betraktades som
människor med fullgott värde, av dem som har makten att besluta om
utsläppsminskningar, skulle allt se annorlunda ut. Och om vi i väst
skulle utsträcka vår solidaritet till de sårbara skulle vi brinna av klimataktivism: ingenting skulle kännas mer akut. Men då måste vi få
upp ögonen för de människor det gäller, nu.
Om de rika länderna hade drabbats hårdast av den globala uppvärmningen hade allt gjorts för att hejda den. Men klimatflyktingen är en
fattig kvinna i syd och så långt räcker inte solidariteten, skriver Shora
Esmailian i DN:s serie ”Min stund på jorden”. “
“Skribenten.
Shora Esmailian är frilansjournalist och författare aktuell med boken
”Ur askan – Om människor på flykt i en varmare värld” (Natur &
Kultur, 2012). Hon har tidigare tillsammans med Andreas Malm gett ut
bland annat ”Sprängkraft i Iran – Arbetarkamp och krigshot” (2005,
Federativs förlag). Shora Esmailian medverkar regelbundet på Sydsvenskans kultursidor och är redaktör på reportagetidningen Re:public.
Detta är den sjätte artikeln i DN Kulturs serie om klimatförändringarnas moraliska och intellektuella konsekvenser. Tidigare texter är skrina
av Harald Welzer, Ann Heberlein, Sverker Sörlin, Anders Wijkman
och Katrine Kielos. Läs dem på dn.se/kultur “

“Teknik beskrivs ofta som en möjlig lösning på klimatkrisen. Men
miljöförstöringen kan inte konsumeras bort. Forskaren Karin
Bradley lyfter i DN:s serie ”Min stund på jorden” fram ett nytt
samarbete mellan människor. “
“Under de senaste två decennierna har en dominerande föreställning
varit att ny teknik tillsammans med ekonomiska styrmedel kommer att
lösa miljö- och resursproblematiken. I skolan och på universiteten fick
vi lära oss att miljöhänsyn och ekonomisk tillväxt går hand i hand – att
avindustrialiseringen och kunskapssamhället har gjort Sverige till ett
hållbart land och en förebild för andra. Detta perspektiv brukar benämnas ekologisk modernisering. Föreställningen om att Sverige lyckats
frikoppla miljöförstöring från ekonomisk tillväxt trummas fortfarande
ut i föreläsningssalar och politiska tal med hjälp av de statistiska parametrar som valts ut.
Enligt det officiella sättet att beräkna utsläpp till FN:s klimatkonvention har Sverige minskat utsläppen av växthusgaser med tretton procent under perioden 2000–2008. Men detta sätt att räkna börjar bli
alltmer omstritt. Naturvårdsverket har i en rapport från 2012 visat att
om man tar med utsläppen som genereras av svenskars konsumtion av
importerade varor har de totala utsläppen inte minskat utan ökat med
nio procent. Så trots alla projekt och program för hållbar utveckling,
energieffektiviseringar, sopsorteringssystem, fjärrvärmenät och drivmedelsskatter har vi i Sverige inte lyckats vända vårt levnadssätt i en
hållbar riktning.

Det har på så vis blivit allt tydligare att tekniklösningar inte räcker och
att den ekologiska moderniseringen inte håller. I takt med att produkterna blivit mer energisnåla har de samtidigt blivit fler och tillverkade i
alltmer komplexa globala produktionssystem. Energieffektiviseringar
på ett ställe tenderar att ätas upp av ökad konsumtion, fler prylar, större
boendeytor eller längre resor. Det är detta som kallas rekyleffekten.
Processen drivs på av att miljöproblem formuleras i varutermer –
lösningen på problemet blir att köpa en ny vara och byta ut den gamla.
På så vis har hållbara livsstilar kommit att betecknas av ekoprodukter,
miljöbilar, passivhus och utsläppsrätter – symboler som förknippas
med en välutbildad och köpstark medelklass.
Uppgifter från Statistiska centralbyrån visar dock tydligt att ju högre
inkomst desto större utsläpp av växthusgaser. De som lever mest
miljövänligt är därmed i regel inte miljöbilsägarna utan låginkomsttagarna. Detta gäller i Sverige såväl som globalt. De rikaste tjugo procenten av befolkningen står för åttio procent av jordens resursförbrukning. Därför är miljöfrågan också en rättvisefråga. Vissa konsumerar för mycket och andra för lite.
I den globala miljöpolitiken används ofta begrepp som ”Vår gemensamma framtid” och ”en värld” men denna ”vi-sitter-alla-i-sammabåt”-retorik är problematisk då alla och ingen görs ansvarig. Det är
tydligt att välbeställda länder och samhällsgrupper – de som byggt sitt
välstånd på icke-förnyelsebara resurser – bör ta större ansvar för
förändring.
Så om Sverige fortsatt vill visa vägen för hur man ställer om till ett
hållbart samhälle behöver vi på hemmaplan ta tag i det som driver på
den ökade konsumtionen och resursanvändningen. Svårt eller omöjligt
påstår många, då livsstilar, bostäder, jobb, välfärd, pensioner och
identitetsbyggen är beroende av en ökande privatkonsumtion eftersom
detta genererar en allt större del av tillväxten. Ja, brist på tillväxt i ett

system uppbyggt kring tillväxt är smärtsamt.
Men detta är inget argument för fortsatt tillväxt utan snarare för att
systemet behöver omformas. Retoriken om att ”det finns inget alternativ” kan och bör utmanas. Historiskt har samhällen, ekonomier och
värderingar många gånger förändrats på djupet. Det som tidigare betraktats som otänkbart – som att kvinnor eller jordlösa skulle delta i
det politiska livet – har blivit en realitet.
För att möjliggöra förändring behövs dock berättelser om och tro på en
annan framtid – begrepp för andra sätt att producera, konsumera och
leva tillsammans. Och sådana praktiker och begrepp finns, många. Ja
kanske inte fullkomliga men värda att tas på allvar, undersökas, prövas
och utvecklas.
Under senare år har vad man kan kalla en konsumtionskritisk gör det
själv-kultur vuxit sig starkare. Här finns en vilja att gå från privat konsumtion och ägande till att i högre grad producera och dela på gemensamma resurser. I boken ”What’s mine is yours: How collaborative
consumption is changing the way we live” (2011) beskriver Rachel
Botsman och Roo Rogers hur det med hjälp av digitala medier blivit
allt vanligare att dela, byta och återanvända varor – det som författarna
kallar kollaborativ konsumtion. Via sajter som RentWant, ZipCar eller
Streetbank kan medborgare hyra eller byta varor med varandra.
I Sverige blir andrahandsmarknaderna allt större och klädbibliotek,
verktygspooler, folkkök, grannskapsträdgårdar och allmänna kontor
har dykt upp där man skapar gemensamma resurser som kan delas
eller bytas. Man kan också notera ett ökat intresse för att tillverka saker på egen hand eller tillsammans – odla, laga, reparera eller vara
med och omforma sitt grannskap. Detta är naturligtvis inte något nytt
utan är och har varit vardagen för många men återupptäcks och omformuleras nu av en yngre konsumtionskritisk generation.

I städer runtom i världen har så kallade ”makerspaces” startats, ett
slags öppen verkstad, där människor träffas för att tillverka saker i
ickekommersiella syften – apparater, dataprogram, trycksaker, reparera
elektroniska prylar eller bygga om gamla grejer. Här finns ofta en open
source-filosofi som bygger på gemensamt och självorganiserat skapande och tanken att resurser som kan mångfaldigas och komma många
till nytta bör så göras.
I boken ”The wealth of networks” (2006) beskriver juridikprofessorn
Yochai Benkler hur open source-filosofin har drivit fram en ny produktionsform inom den digitala världen, så kallad ”peer production” (jämlikeproduktion).
Benkler menar att detta är en framväxande ”tredje” produktionsform
och ekonomi, bortom det kapitalistiska och det socialistiska. Med detta
menas en form av självorganiserad öppen produktion för att möta behov och lösa problem eller motiverad av lusten att arbeta tillsammans
snarare än av vilja till vinst, tillväxt eller ägande. Denna produktionsform sprider sig nu från den digitala världen till den fysiska. I projektet
”Open source ecology” samarbetar konstruktörer och aktivister världen över för att ta fram prototyper för hur man kan konstruera enkla
och robusta maskiner utifrån lokala material – vindkraftverk, ugnar,
traktorer och 3D-skrivare. Viljan att bygga upp en ekonomi baserad på
lokala och förnyelsebara resurser finns även i den så kallade omställningsrörelsen.
Denna rörelse har de senaste åren spridit sig till städer och lokalsamhällen världen över där man utbyter erfarenheter om hur man kan
ställa om till en mer resurssnål och lokal ekonomi exempelvis genom
att införa lokala valutor. Här vävs frågor om arbete, miljöansvar, tid
och samarbete ihop och identiteter skapas successivt utifrån vad du gör
och vad du bidrar med till det gemensamma snarare än hur du
konsumerar.

I dessa omställnings- och gör det själv-rörelser möts till synes disparata grupper – hackers, miljöengagerade, arbetslösa, hipsters, storbolagskritiker – i en vilja till en mer jämlik och resursmedveten ekonomi. Den feministiska ekonomiforskarduon J K Gibson-Graham
beskriver ekonomin som ett isberg där den synliga toppen utgörs av
den kapitalistiska löneekonomin medan den större delen – den som bär
upp samhället – utgörs av andra relationer, utbyten och stödsystem
med ickekapitalistiska drivkrafter och värden.
I spåren av den ekonomiska krisen växer den undre delen av isberget.
Förändrande värderingar och vardagspraktiker omformar gradvis institutionerna och regelverken som i sin tur öppnar upp för undantryckta delar av ekonomin att komma upp till ytan. På så vis kan
utrymme skapas för mer solidariska ekonomier – ekonomier som gör
oss mindre beroende av ökad varukonsumtion, Wall Street, ränteändringar, fossila bränslen och ojämnt handelsutbyte.
Karin Bradley “
“Skribenten.
Karin Bradley är forskare vid Institutionen för samhällsplanering och
miljö på KTH. Avhandlingen ”Just environments – politicising
sustainable urban development” (2009) handlade om rättvisefrågor och
det politiska i arbetet med hållbar utveckling.
Under året ger hon och Johan Hedrén ut antologin ”Green utopianism
– Perspectives, politics and micro-practices” på Routledge förlag.
Detta är den sjunde artikeln i DN Kulturs serie om
klimatförändringarnas moraliska och intellektuella konsekvenser.
Tidigare texter är skrivna av Harald Welzer, Ann Heberlein, Sverker
Sörlin, Anders Wijkman, Katrine Kielos och Shora Esmailian. (18/3,
22/3, 4/4, 15/4, 23/4 och 8/5) Läs dem på dn.se/kultur “

DN 15 maj 2013:
Arktiska rådets möte i Kiruna.

”Fel läge driva frågan om stopp för
oljeutvinning”
“ Arktiska rådet. Sverige kommer inte att lägga sin energi på att
helt förbjuda oljeutvinning i Arktis. En sådan prioritering skulle
ha lett till ett möte i Kiruna med betydligt färre resultat än de vi
nu kan uppnå för att stärka miljöskyddet i regionen, skriver utrikesminister Carl Bildt, ordförande i Arktiska rådet. “
“Idag står Sverige värd för ett viktigt internationellt möte om Arktis.
Ansvariga ministrar från de åtta arktiska staterna – USA, Ryssland och
de fem nordiska länderna – sitter ned tillsammans med urfolksorganisationerna för att diskutera vad som kan göras för att skydda och
utveckla den unika del av vår planet som ligger norr om Polcirkeln.
När Arktiska rådet bildades 1996 väckte det inget större globalt intresse. Men nu – 17 år senare – när vi sitter i Kiruna stadshus med
bland annat USA:s och Rysslands utrikesministrar är arktiska frågor
snabbt på väg uppåt på den internationella agendan.
Arktis blir hetare på flera sätt.
Först och främst handlar detta naturligtvis om den globala uppvärmningen – med den smältande polarisen som främsta illustration. Temperaturen stiger dubbelt så fort i de arktiska områdena som den globala
medelökningen. När vi förra året slog isminimum i norr var det en
skrämmande påminnelse om de enorma utmaningar detta innebär, för
oss i norr såväl som för resten av vår planet.

Samtidigt accentueras också andra arktiska frågeställningar. Klimatförändringar och snabb teknisk utveckling har öppnat nya möjligheter
för människor som bor och investerar i de svårtillgängliga områdena
längst uppe i norr. Gemensamt måste vi hitta former för att ta vara på
dessa möjligheter utan att skapa nya problem.
Ministermötet i Kiruna i dag avslutar två intensiva år då Sverige har
lett Arktiska rådets arbete. Dessa två år har handlat om att bygga samsyn bland länder som ibland har skilda synsätt och prioriteringar.
Ibland har det gått lätt, ibland har det varit svårare och på vissa områden kommer vi inte hela vägen fram.
Men när vi nu samlar ihop trådarna kan vi ändå konstatera att viktiga
steg framåt kan tas, och att miljöfrågorna genomgående har varit centrala för vårt arbete.
Vi har förstärkt Arktiska rådets arbete för att begränsa den globala och
arktiska uppvärmningen och lyft frågan om hur sotutsläpp och andra
kortlivade klimatpåverkande ämnen bidrar till uppvärmningen av
Arktis och avsmältningen av is och snö. En arbetsgrupp kommer i dag
att tillsättas för att enas om konkreta åtgärder för att minska utsläpp av
sot och metan i Arktis. Vår ambition är att detta arbete ska leda till ett
bindande avtal mellan de arktiska länderna om utsläppsminskningar.
Vid mötet i Kiruna i dag kommer de åtta arktiska staterna också att
underteckna ett avtal om beredskap mot, och bekämpning av, marina
oljeutsläpp. Till detta avtal hör en handlingsplan med konkreta åtgärder och utvecklandet av instrument för att säkra de arktiska staternas
samordning och kapacitet vid sådana händelser. Det är ett viktigt steg
för att öka miljöskyddet i Arktis.
Det svenska ordförandeskapet har dessutom lanserat ett stort projekt
om naturens och samhällens resiliens, det vill säga deras förmåga att

klara och övervinna störningar i en tid av snabb utveckling. Projektet
leds av Stockholm Resilience Centre.

hitta ett samarbete kring de miljöskyddande åtgärderna. Vi ska fortsätta att utveckla det konstruktiva arbetet.

Ytterligare två vetenskapliga rapporter kommer att överlämnas till
ministrarna under mötet i Kiruna. Den första berör den ökade halten av
koldioxid i atmosfären och hur denna utveckling är kopplad till försurningen i Norra ishavet. Havsförsurningen i Arktis kan få allvarliga
konsekvenser och Norra ishavet är mer drabbat än andra hav. Havsbaserade ekosystem och människor som är beroende av sitt fiske riskerar
att påverkas i hög grad.

I dag kommer Sverige att överlämna ordförandeskapet för Arktiska
rådet till Kanada. Vi kommer att ha lagt en bra grund för det fortsatta
arbetet genom den gemensamma arktiska vision som framförhandlats
av Sverige och som kommer att antas i Kiruna.

I den andra vetenskapliga rapporten har över 300 forskare för första
gången gjort en grundläggande analys av tillståndet och trenderna för
den biologiska mångfalden i Arktis. I denna rapport konstaterar forskarna att den biologiska mångfalden i Arktis minskar, och de presenterar rekommendationer för hur denna allvarliga trend ska kunna brytas.
Det är alltså ett brett underlag av både kartläggningar och konkreta
miljöåtgärder som ska diskuteras och fastslås av ministrarna vid
Arktiska rådets möte.
Vissa tycks ha önskat att Sverige i stället skulle ha ägnat all sin kraft åt
att driva ett totalförbud för oljeutvinning i Arktis. En sådan prioritering
skulle ha lett till ett möte i Kiruna med betydligt färre resultat. Något
förbud mot oljeutvinning skulle det inte bli, eftersom detta är något
som de enskilda kuststaterna – som själva bestämmer över sin utvinning – absolut inte vill ha. Och vi skulle då inte kunnat ta de steg
som vi nu kan ta i Kiruna.
Balansen mellan starkt miljöskydd och fortsatt oljeutvinning diskuteras flitigt i Norge. Vårt intryck är att de där också har hittat en bra balans mellan olika intressen på det här området.
När det gäller den ökande ryska utvinningen av energi i de arktiska
områdena så är vårt arbete inom Arktiska rådet oerhört viktigt för att

Denna vision lyfter särskilt fram frågor som handlar om miljö, klimat
och långsiktigt hållbar utveckling i Arktis. Och just dessa frågor kommer att höra till dem som fortsättningsvis kommer att prioriteras högst
av Sverige inom det unika ramverk för internationellt samarbete som
Arktiska rådet faktiskt utgör.
Carl Bildt, utrikesminister och ordförande i Arktiska rådet “

DN 16 maj 2013:
Toppmöte. Arktiska rådet i Kiruna

“Tvekan inför oljeutvinning på Arktis:
Svårt vid olycka”
“Oljeutvinning i Arktis är en het fråga på Arktiska rådets pågående möte i Kiruna. Men oljebolagens intresse att borra efter olja i
regionen har svalnat de senaste åren. Nu vänder man blickarna
mot andra energikällor i stället. “
“ En annan viktig fråga för rådets åtta medlemsländer är det internationella avtal om åtgärder mot oljeutsläpp som förhandlats fram under
Sveriges ordförandeskap i rådet.
Men utrikesministrarna, bland annat USA:s John Kerry och Rysslands
Sergej Lavrov, tog även tillfället i akt att diskutera Syrienfrågan, och
samtalen rapporteras ha varit konstruktiva.
Arktis har stora havsområden som är intressanta för olje- och gasutvinning, och Barents hav kan bli en viktig energiregion. Tre till fyra
års världskonsumtion av olja tros ligga dolt i Arktis.
Men utmaningarna för havsbaserad oljeutvinning i den känsliga miljön
är många, vilket redan har fått en del bolag att ställa in planerade satsningar i Arktis. I stället har intresset vänts mot andra energislag som
ligger bättre till geografiskt och som tack vare teknikutveckling har
blivit billigare. En av dem är skifferolja- och gas.
– Oljebolagen är pragmatiska. Kan man få fram olja på lättare och
billigare sätt blir det intressant att undersöka alternativen, säger Mikael
Höök, universitetslektor vid Uppsala universitet.
– Det tänkte man inte så mycket på för fem år sedan, men nu har
skifferolja blivit en snabb uppstickare som allt fler bolag tittar på som
ett alternativ, säger Mikael Höök.

I USA har den lönsamma skiffergasutvinningen genomgått en revolution. Att det mesta av världens naturtillgångar finns där gör det extra
intressant att både öka och behålla den inhemska produktionen. Inte
minst för att den skapar arbetstillfällen i landet.
Ett annat exempel på det svalnade intresset är Statoil som har gjort
stora satsningar i Kanadas tjärsalt i stället för att borra upp de arktiska
delarna av Norge.
– De insåg att det gav bättre avkastning för investeringen, säger
Mikael Höök.
BP-olyckan i Mexikanska golfen för några år sedan är en ytterligare
orsak till oljebolagens tvekan att borra i Arktis. En sanering vid allvarliga oljeutsläpp skulle kunna bli mycket komplicerad. Det finns
varken bra infrastruktur eller tusentals frivilliga i närheten som skulle
kunna hjälpa till vid en snarlik olycka. Det kan ta upp till tre veckor
bara för ett saneringsfartyg att nå fram.
– Arktis är en väldigt stor miljö och det beror på var hamnarna finns.
Ett annat problem är att oljan där är ganska utspridd. Det gör det
svårare att städa om det sker en olycka.
Dessutom kan bakteriefloran i Arktis inte bryta ner olja om ett utsläpp
skulle ske, vilket kan leda till en permanent katastrof.
Katarina Lagerwall katarina.lagerwall@dn.se “
“Forum för samarbete
Arktiska rådet bildades 1996 och består av åtta stater: Danmark,
Finland, Island, Norge, Sverige, Kanada, Ryssland och USA.
Rådet är ett forum för samarbete mellan de arktiska staternas
regeringar och sex organisationer för ursprungsfolk i området.”

DN 17 maj 2013:
Arktiska rådet.

“Istäcket smälter och oljan flyter”
“Länderna runt Arktis ska hjälpas åt om det skulle inträffa en olycka i
samband med oljeutvinning. Det berättar utrikesministern, av allt att
döma nöjd med Sveriges insats efter två år som ordförandeland i
Arktiska rådet. Och visst, det är ju bättre än att, ja, att de inte hjälps åt.
Men samarbete hjälper lite när det inte finns teknik och infrastruktur
för att sanera några större mängder olja i kalla och isiga områden.
Carl Bildt förklarade på DN debatt i onsdags att Arktiska rådet inte
var rätt plats för att driva frågan om ett förbud mot oljeborrning i
Arktis. Man kan inte annat än instämma i ledande miljöpartisters stilla
undran i ett debattsvar: Så var och när bör den frågan i så fall diskuteras?
Dessvärre har Bildt rätt i att Sverige knappast hade lyckats forcera
fram något sådant förbud. Antalet bolag som borrar efter olja och gas
eller undersöker möjligheterna är inte litet. Men ändå – kunde inte
Sverige ha markerat att detta sker mot vår vilja, med tanke på den
uppenbara risken för oljeutsläpp med katastrofala följder för djurlivet i
Arktis?
De länder som vägrar begränsa oljebolagens rätt att borra i detta
ytterst känsliga område – borde de inte åtminstone få förklara sig vid
mötena när Arktiska rådet sammanträder. Borde det inte vara förknippat med något litet obehag att tillåta oljeborrning trots att det
saknas utrustning för att snabbt minimera skadorna vid en olycka?
Den arktiska isen smälter framför ögonen på oss. I somras var den
tunnare och mindre än någonsin sedan man började mäta. Mindre is
ger mer mörk vattenyta som absorberar solljuset, vilket i sin tur

snabbar på issmältningen och upptiningen av permafrosten ytterligare.
Många av djuren har svårt att anpassa sig och vad issmältningen betyder för höjningen av havsytan på olika platser i världen vet vi inte.
På något sätt är situationen i Arktis som ett koncentrat av miljö- och
klimatsituationen i världen, ett frustrerande koncentrat. Vi ser det
hända, vi är oförmögna att stoppa det, och vi vet inte exakt hur det
kommer att påverka framtida mänskligt liv.
Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

Sociala miljöer.
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DN 18 maj 2013:
17 maj. Norrmännen i nationaldagsyra

“Svenskarna

firar lika mycket – men inte på
nationaldagen”
“Visst firar norrmännen sin nationaldag 17 maj mycket mer utåtriktat än vi i Sverige firar vår nationaldag 6 juni. Men svenskarnas nationalism är minst lika stark som norrmännens. “
“Den kommer bara till uttryck på andra sätt, menar Jonas Engman,
etnolog på Nordiska museet.
– Det intressanta, det paradoxala, är att vi säger: ”Titta på norrmännen.
De har sitt 17 maj och de är så nationalistiska.” Och många i vårt land
är nästan litet avundsjuka på detta.
– Men då glömmer vi bort att nationalismen i Sverige är minst lika
stark som i Norge. Fast den svenska nationalismen tar sig andra
uttryck.
Det är bara att gå på idrottsarenor och lyssna och titta.
Eller titta närmare på vårt midsommarfirande. Svenskarna har midsommarafton som ett slags nationaldag – med väldigt starka svenska
teman – flaggor och hembygden och vår idylliserade landsbygd och
skärgård. Och våra viktigaste maträtter – med sill och med nubbe som
vi dricker till.
– Vi har starka nationella uttryck på midsommar som absolut kan mäta
sig med Norges nationaldag, säger Jonas Engman.
– Så om man nu säger att vi inte firar det nationella så tror jag att det är
fel. För det gör vi. Under midsommar ganska så oförblommerat.
Nationaldagen är en sak och hur vi i ritualer visar upp oss är en annan
sak.
Gunnar Sörbring gunnar.sorbring@dn.se “

“ Varför firar norrmännen sin nationaldag mer än svenskarna
firar sin?
Lisen Viken, 45, Stockholm, arbetssökande: – Det måste vara någon
slags stolthet, traditionsbunden, över att de är norrmän. Och min man
som är norrman är mer stolt över det nu när han bor i Stockholm.
Svenskarna vill inte framhäva sig så mycket.
Sven-Erik Nilsson, 62, transportledare, Värmdö: – Jag tror att det bottnar mycket i att det är så gammalt och ingrott i ryggmärgen hos norrmännen. Och sammanhållningen, att man träffas och umgås och markerar med sin snygga folkdräkt och flaggor.
Egil Hallhagen, 30, IT-tekniker, Sollentuna, med frun Annelie Hallhagen Fröberg, 30, barnskötare, dottern Tuva, 2 år, och sonen Elvin, 5
år: – Norrmännen har en annan historia och en kultur i landssjälen att
hylla nationaldagen och frigörelsen från Tyskland efter andra världskriget. Det finns potential för den svenska nationaldagen sedan den
blev röd dag. Om människor är lediga kanske de kan skapa en ny
tradition.
Karianne Forsberg 16, studerande, Tromsø: – Man är stolt över sitt
land. Många svenskar kanske inte vet varför man firar nationaldagen.
Det är inte en grej. I Norge går man först i barntåg med sin skola.
Sedan firar man med familj och vänner och går i andra tåg. “

DN 12 maj 2013:
Rakt på sak. Jämställdhetsminister Maria Arnholm

”Det finns ett synsätt om att mannen
försörjer familjen”
“Många twittrade förtjust när jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) tog ett feministiskt nacksving på SD:s Jimmie Åkesson.
Men vad tänker hon själv egentligen göra för att öka jämställdheten? Ännu har hon inte lagt några konkreta förslag. “
Många har tappat tålamodet med näringslivet som inte tar in fler kvinnor i bolagsstyrelserna. Såväl Sveriges finansminister Anders Borg
(M) som EU-kommissionären Viviane Reding vill lagstifta om kvotering. Men Folkpartiets färska jämställdhetsminister håller emot.
Hur vill du få in fler kvinnor i bolagsstyrelserna?
– Det enda som har fungerat är ju hotet om lagstiftning. När Margareta
Winberg hotade tog andelen kvinnor i bolagsstyrelserna ett kliv från 6
till 12 procent på ett år.
– Jag blir rätt besviken när maktstrukturen inte förändras i näringslivet.
Det går alldeles för långsamt. Det står ju redan i bolagskoden att man
ska sträva efter jämställdhet. Jag ska diskutera med näringslivet om
vad de tänker om att kvotera på frivillig väg. Jag tycker kvotering är
en bra metod. Men jag är emot lagstadgad kvotering. Jag har stor respekt för vad ägare gör med sina bolag.
På Bengt Westerbergs tid, då du var politisk sekreterare och stabschef, hade FP en mer socialliberal hållning med större tyngd på
omsorgsfrågor än i dag. Blir det en förändring med dig?
– Jag tycker det är viktigt att vi återtar en stark profil i jämställdhet.
Det finns en möjlighet att kliva fram som ett jämställdhetsparti. Inom
partiet finns ett starkt engagemang för det glömda Sverige. För mig är
Folkpartiet att Sverige behöver både företag och förskola. Eller företag
och dagis, som vi sa på Bengt Westerbergs tid.

Du var med om att införa den första pappamånaden. Nu vill du
avvakta jämställdhetsbonusens effekter innan du ställer dig bakom en tredje pappamånad. Hur lång tid ger du jämställdhetsbonusen?
– Ännu så länge har jag inte satt upp en tidsgräns för när mitt tålamod
är slut. Men det är ju ingen evighetsfråga, eftersom en stor del av skillnaden mellan mäns och kvinnors livsinkomst grundläggs redan när
man fördelar föräldrapenningen.
Du vill att FP ska driva frågan om en fördubblad jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen, från 13 500 kronor till 27 000 kronor skattefritt per år. Men KD har redan slagit bakut. För du
samtal med KD:s partiledare Göran Hägglund?
– Nej, det är inget vi har börjat diskutera än.
Tror du att det är möjligt att komma överens inom alliansen?
– Ja, det tror jag. Jag har ingen annan bedömning att dela med mig av
just nu.
Kan du annars tänka dig att samarbeta med S för att uppnå ett
jämlikare uttag av föräldraförsäkringen?
– Jag spekulerar inte i det. Det pågår en diskussion inom FP om föräldraförsäkringen inför landsmötet i höst. Vi återkommer.
Varför tror du att lönen sjunker inom ett yrke så fort kvinnorna
tågar in?
– Det gäller präster, lärare, läkare... Jag kan bara lufta min högst privata uppfattning. I grunden finns ett synsätt om att det är mannen som
försörjer familjen och att frun, som har sin bas i hemmet, bara skaffar
lite extrainkomster vid sidan av. Ingen skulle erkänna ens för sig själv
att det är så. Men det paradigmet håller i sig, tänker jag.
Efter SVT:s Agenda var det många, inte minst från vänster, som hyllade jämställdhetsministerns attack på SD:s kvinnosyn i debatten mot
partiledaren Jimmie Åkesson.

Vilken grund har du för att påstå att SD är byggt av män som
hatar kvinnor?
– Det finns en kvinnosyn i deras politik som är så förlegad och obehaglig att den måste debatteras. Kvinnosynen märks i deras politiska
förslag om sambeskattning (makar ska beskattas vardera för hälften av
den gemensamma inkomsten), i den inskränka aborträtten och genom
att tala om att män och kvinnor är olika.
Men är det kvinnohat?
– Det var ett begrepp som rann ur mig i sinnet efter att ha sett och hört
en del. Till exempel att det är män som kallar kvinnor för ”hora” som
har varit med och byggt upp partiet. Och deras valfilm där kvinnor
med barnvagn skrämde pensionärer.
Vad säger du när andra säger att Jan Björklunds efterträdare
heter Maria Arnholm?
– Det står för dem. Jag har det så bra nu under Jan Björklunds ledning.
Ann Persson ann.persson@dn.se “
“Fakta. Lång karriär i FP
Född: 1958.
1983–1994: Politisk sekreterare och stabschef åt förre FP-ledaren
Bengt Westerberg.
1995: Första pappamånaden införs. Bakom den stod Bengt Westerberg
och Maria Arnholm.
2006–2012: Vd för pr-företaget Springtime.
2012: Statssekreterare till förra jämställdhetsministern Nyamko
Sabuni (FP).
2013: Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister.”

DN 12 maj 2013:

“Nedrustning är upprustning och
besparingar satsningar”
“I decennier pågick ett avancerat svenskt dubbelspel i försvarsoch säkerhetspolitiken. Det officiella hyckleriet fortsätter in i våra
dagar.”
Häromåret kom SvD-journalisten Mikael Holmström med boken ”Den
dolda alliansen” (Atlantis). I detalj redogör han för det officiella
dubbelspelet under kalla kriget. Generationer svenskar fick insupet
med modersmjölken att Sverige var militärt alliansfritt, vilket syftade
till neutralitet i händelse av krig. Men i största hemlighet samarbetade
Sverige med Natoländerna, visar Holmström. Någon försvarsplan för
neutralitet existerade inte.
”Jag anser inte att vi har ett neutralt Sverige”, sade USA:s försvarsminister Caspar Weinberger när han skulle resa till Stockholm 1981. Uttalandet tolkades i den svenska debatten som ett
uttryck för okunnighet. Såväl UD som regeringen gick i taket.
Men Weinberger hade egentligen bara sagt vad de initierade visste
– och som hemlighölls för svenska folket.
USA betraktade Sverige som Natos sjuttonde medlem. Och inte bara
det. I en tid då Sovjetunionen rustade upp sågs det svenska försvaret
som ett av de mer pålitliga i Europa. Medan de flesta Natoländer förlitade sig på amerikanska kärnvapen och deras förmåga till avskräckning hade Sverige ett starkt konventionellt försvar.
Richard Bowman, en av dåtidens amerikanska nyckelspelare, konstaterar att Sverige hade ett militärt skydd som åtskilliga Natoländer
saknade. ”Därför var Sverige som en fästning, jämfört med många av
våra allierade”, säger Bowman i Mikael Holmströms bok.

Det är intressant att ta del av den amerikanska synen, särskilt när man
kontrasterar den mot hur omvärlden ser på vår beredskap i dag. Talet
om en ”svensk fästning” känns lika föråldrat som en gammal journalfilm, trots att det speglar vår förmåga fram till 1980-talet.
Om Washington eller Moskva följt svensk försvarsdebatt på sistone
har de kunnat notera nya bottennoteringar i genren those were the days.
Förra sommaren sade ÖB Sverker Göranson att han på grund av framtida resursbrist kan tvingas lägga ner en hel försvarsgren, det vill säga
marinen, armén eller flygvapnet. Den ekonomiska ekvationen går helt
enkelt inte ihop.
Vid årsskiftet kom nästa uppseendeväckande ÖB-uttalande. I en längre
intervju slog Sverker Göranson fast att försvaret inte håller mer än en
vecka vid ett anfall. ”Sedan är våra resurser nedkörda på sådant sätt att
motståndskraften inte är så stor längre”, sade ÖB och fyllde i att Sverige behöver snabb militär hjälp från andra länder.
Frågan är dock om enveckasförsvaret ens klarar sju dagar. Under påskhelgen flög två ryska bombplan och fyra jaktflyg mot Gotska sandön.
Enligt Mikael Holmström, som avslöjade saken i SvD, genomförde de
en övning nattetid mot bombmål i Stockholmsområdet och Sydsverige.
När detta inträffade fanns inte ens några Jasplan redo för att lyfta,
eftersom försvaret saknade jourberedskap. Däremot startade två danska Natoplan från Litauen och skuggade ryssarna.
Utrikesminister Carl Bildt har från dag ett bagatelliserat denna händelse. Först försökte han skapa intryck av att allt är precis som vanligt
när ryssarna kör med bombflyg nära Gotska sandön, som om det handlade om ett Aeroflotplan fyllt med passagerare mot Arlanda. Sedan
sade han i fredagens DN – givetvis med hänvisning till ”sekretess” –
att det saknas grund för påståendet att det handlade om ett simulerat
anfall mot Sverige.

Utrikesministerns syn på ryska manövrar i Östersjön har onekligen
genomgått en metamorfos. Medan den yngre Bildt tyckte sig se
sovjetiska u-båtar i var och varannan svensk skärgård (påstådda ubåtsljud visade sig senare komma från minkar) uppvisar den äldre
Bildt ett slags likgiltighet när Ryssland de facto tränar med bombflyg
(nu handlar det bevisligen inte om sparvar).
Om en socialdemokratisk utrikesminister varit lika nonchalant, hade
Bildt gjort en stor affär av saken. Kanske hade han till och med väckt
en misstroendeförklaring i riksdagen.
Naturligtvis ska en förvarsmakt som vill bli tagen på allvar markera,
med stridsflyg i luften, när ryssarna återupptar övningar som de inte
ägnat sig åt sen kalla kriget. Signalen blir därmed tydlig: vi ser och
bevakar vad ni gör, vi har förmåga och är alerta när så krävs. Det
kallas för trovärdig incidentberedskap.
Precis denna verkan försökte Nato åstadkomma när man skickade upp
två F-16-plan från Litauen.
Traditionellt har försvars- och säkerhetspolitik varit en moderat
paradgren. Numera talar statsministern nedlåtande om förvarsmakten
som ett ”särintresse”, i sin iver att distansera sig från det gamla, ändra
partiets image och vinna val. Ända sedan finansminister Anders Borg
petade Mikael Odenberg som försvarsminister i Almedalen 2007 har
ett slags orwellskt nyspråk ersatt trovärdig och rationell analys. Nedrustning kallas för upprustning, besparingar sägs vara satsningar och
helgledigt bokförs som maximal beredskap.
Det är ett hyckleri som för tankarna till den dubbla bokföringen under
kalla kriget, då hemlig samverkan med Nato marknadsfördes som
alliansfrihet och den falska neutralitetspolitiken gjordes till överideologi.
Eller som fransmännen säger: plus ça change, plus c’est la même
chose; ju mer saker och ting förändras, desto mer förblir de som de
var.
Peter Wolodarski peter.wolodarski@dn.se Chefredaktör “

DN 18 maj 2013:
Intervju. Ny reportagebok om unga flyktingar

“De spårar försvunna flyktingbarn”
“Ingen tar ansvar för de hundratals ensamkommande barn som
har försvunnit. I ”De förlorade barnen” har Katia Wagner och
Jens Mikkelsen spårat några av de minderåriga flyktingar som
samhället glömt. “
Hundratals ensamkommande flyktingbarn är borta. I många fall upphör även spåren efter dem, som i fallet Muna, som inte hörts av efter
ett sista ledset telefonsamtal. Hon kommer från Somalia och var 14 år
när hon plötsligt försvann från sitt familjehem i Skåne.
Journalisterna Katia Wagner och Jens Mikkelsen har i reportageboken
”De förlorade barnen” letat reda på och följt några av de minderåriga
som lämnat transitboenden och familjehem. En del av dem gör det
efter att ha fått avslag på en asylansökan, men långt ifrån alla. Några
av dem hade, om de hade väntat bara lite, kunnat få ett permanent
uppehållstillstånd. Så varför försvann de?
Polisen antar ofta att de har stuckit frivilligt, till vänner eller kontakter, och som en kommissarie säger i boken: ”Man får hoppas att det
går bra för dem.” Samtidigt hör dessa barn till de mest utsatta och är
enkla byten för till exempel människohandel.
Och även om det är tidsödande och knepigt, går många att hitta. Som
Mohammed, som tvingades lämna först Afghanistan, sedan Sverige,
men som när han hotades av utvisning ur Storbritannien gick under
jorden. Han saknar alltjämt papper. Eller Ghazi, från Tunisien, som
efter långt kringflackande säljer narkotika vid ett gathörn i Oslo.
– Svårast har varit att få deras förtroende, detta är ungdomar som svikits så många gånger och som är misstänksamma mot de flesta vuxna,
säger Katia Wagner.

Berättelserna om Europas mest övergivna människor skär genom hjärtat. Det är unga – barn – som har lämnat krig och kaos för ett bättre liv,
ofta ivägskickade av sina familjer som en hoppfull dröm om något
bättre. Till Sverige har de kommit efter långa, ofta mödosamma resor
genom flera länder –för att sedan tappas bort igen. Jens Mikkelsen och
Katia Wagner har rest, träffat, pratat och mejlat med unga som försvunnit, eller med deras anhöriga.
– Det är alltid problematiskt att vara gäst i en annan människas misär.
En av killarna vi träffade i ett erbarmligt tältläger i Rom blev förbannad och sa: ”Ni och era jävla frågor, vad hjälper de oss? Ni åker in till
ert hotell och till- baka hem.” Det är svårt att stå ut med att se hur
övergivna de här ungdomarna är, men jag tror att det är viktigt att
skildra det, säger Katia Wagner.
Och även om uppmärksamheten kring dessa barn, som höstens
rapportering om Ali, som sydde ihop sin mun, eller kring Revaprojektet, finns, är kunskapen om de ensamma, yngsta flyktingarna liten. Det
gäller också myndigheterna som saknar statistik över försvinnandena.
– Ingen vill ta ansvar för dem. Migrationsverket sköter asylprocessen,
socialtjänsten står för boende och omsorg i kommunerna, polisen
efterlyser dem när de är borta. Men i många fall gör polisen ingenting,
säger Jens Mikkelsen, och konstaterar att det inte stämmer när poliskommissarie Göran Wigemo påstår i Ekot att han inte känt till somaliska Munas sista förtvivlade samtal.
– Polisen var slarvig och inkompetent. Den uppgiften finns i polismyndighetens egna anteckningar, men först när socialtjänsten ringde togs
frågan på allvar – men då var den mobiltelefon som samtalet kom ifrån
avstängd och omöjlig att spåra.
Under en genomgång av 2 500 anmälda försvunna i Skåne såg författarna betydande skillnader i hur fallen behandlas. Ofta görs mycket

lite när ensamkommande flyktingbarn försvinner – såvida det inte
finns ett utvisningsbeslut. Då jagar polisen dem desto mer.
Förutfattade meningar är utbredda även inom myndigheterna, där
barnen ofta betraktas som manipulativa lögnare, inte minst när det
gäller sin egen ålder. Men att söka sig ett annat liv bär sällan en dagdröms prägel. Många barn kämpar för att ta sig från land till land, och
de som slutligen når till exempel Sverige riskerar att skickas ut igen
enligt Dublinkonventionens regler enligt vilka en begäran om asyl ska
prövas i första asylland.
– Dessa barn finns, de har funnits länge, och problemet är inte svenskt,
utan europeiskt, säger Jens Mikkelsen.
Och kanske är det inte så konstigt om man ljuger om hur gammal
man är, i det håll som passar bäst. Om man som myndig i Italien ges
större frihet att resa vidare, eller om man som minderårig på en annan
plats inte riskerar straff? Fast några belägg för att de ensamkommande
flyktingbarnen systematiskt skulle ljuga om sig själva och sin bakgrund finns i själva verket inte.
– Den attityd vi har mött på många håll kan sammanfattas genom hur
några personer uttryckt sig, fortsätter Mikkelsen, och fortsätter:
– Som den handläggare som påstod att ett barn hade ”lagt in sig på
Bup”, som den rektor som säger att en elev ”säkert är äldre än vad han
säger, det är de alltid” eller den gränspolis i Malmö som sa: ”Är de i
Norge, får de vara i Norge.”
Eller, för att citera kommissarien ur boken igen: ”Man får hoppas att
det går bra för dem, att de har hittat tillbaka hem igen och att de inte
finns på någon plats där de inte borde finnas.”
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

“Prisbelönta
”De förlorade barnen” (Natur & Kultur) är skriven av Katia Wagner,
som tidigare skrivit den prisbelönta ”Alexandramannen”, och Jens
Mikkelsen, som fått såväl Guldspaden som Stora journalistpriset för
sin rapportering.
Under åren 2007–2012 försvann, enligt Migrationsverket, 1 202 barn.
783 är fortfarande borta: 101 av dem är flickor, 682 pojkar.
De allra flesta (543 personer) är mellan 16 och 17 år. De kommer från
en lång rad länder, men flest har sitt ursprung i Afghanistan, Algeriet,
Somalia och Irak.
Enligt Barnkonventionen är varje människa som är under 18 år ett
barn.”

DN 20 maj 2013:

“Röda korset kräver enhetligt regelverk”
“De gömda barnen kastas mellan hopp och förtvivlan – ofta i flera
år. Såväl Rädda Barnen som Röda korset har länge slagit larm om
allvaret i situationen. I Stockholm gör socialtjänsten nödprövningar i akuta fall. Men så fungerar det inte överallt. Nu kräver
Rädda Barnen att Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer.”
“I lördags berättade DN Sthlm om en fembarnsfamilj som levt i Sverige i tio år. För tre år sedan gick de under jorden och de fem barnen,
mellan 13 och 2 år gamla mår allt sämre.
Det är de långt ifrån ensamma om.
– De allra flesta vi möter, och det blir fler och fler, mår väldigt dåligt.
Undernäring, sömnsvårigheter, aggression och depression är vanligt i
den här gruppen, konstaterar Charlotta Arwidson.
Hur ser ni på föräldrarnas ansvar i frågan? Det är trots allt de
som valt att gömma sina barn?
– Vi kan inte moralisera över det. Vår uppfattning är att de allra flesta
upplever att de inte haft något val. De är rädda eller upplever på riktigt
att de inte har någon framtid i sina hemländer.
Att rätten till skola och vård nu slås fast i lagen (från och med den 1
juli i år) ser såväl Röda korset som Rädda Barnen som ett viktigt steg
framåt. Men det återstår mycket som organisationerna anser att staten
borde göra.
– Till att börja med måste man se de här människorna som barn i första
hand, och inte som papperslösa. De lever väldigt isolerade. De som
inte vågar gå till skolan är ofta helt avskurna, konstaterar Mikaela
Hagan, handläggare för flykting- och asylfrågor på Rädda Barnen.
Skolgången är avgörande, menar hon. Sociala kontakter med vuxna
människor som inte är traumatiserade, vilket föräldrarna ofta är, är

viktiga. Men även möjligheten till ett riktigt mål mat om dagen betyder mycket för hälsotillståndet.
Problemet är dock de yngre barnen:
– De yngre barnen har fortfarande ingen rätt till förskola. Vi har stött
på 4-åringar som blir inlåsta på morgonen när mamma och pappa går
ut för att skaffa pengar för dagen, säger Charlotta Arwidson, projektledare på Röda korset.
Kunskaperna om vad som gäller är också begränsade. Till exempel tror
många tjänstemän att de har anmälningsplikt till polisen om de kommer i kontakt med en papperslös person. Det har de inte. Men det tror
många papperslösa, som därför inte vågar söka hjälp, inte ens i svåra
situationer.
– Vi anser att alla kommuner borde erbjuda akut hjälp med boende och
mat i enlighet med socialtjänstlagen. I dag tillämpas den olika över
landet, och barnen är de stora förlorarna, konstaterar Mikaela Hagan.
En annan aspekt är barnens rätt till frizoner, platser där de kan känna
sig trygga på riktigt. Att barn har tillgång till fritidsaktiviteter utan
rädsla borde vara en självklarhet, menar Rädda Barnen.
Riksidrottsförbundet håller för närvarande på att utreda hur de olika
idrottsförbunden ska förhålla sig till papperslösa barn som spelar
matcher och tävlar i olika sporter. Inga barn förhindras att träna – men
utan personnummer får man i dag vare sig spela matcher eller tävla,
det är en försäkringsfråga.
– Vi vet inte heller hur vi ska förhålla oss till risken att polisen kommer och hämtar dem medan de utövar sin sport, har Elin Johansson,
jurist på Riksidrottsförbundet tidigare sagt.
Ulrika By ulrika.by@dn.se “

DN.se 9 maj 2013:

“Sociala medier ökar inte demokratin”
“Sociala medier erbjuder en enkel väg att skapa opinion, lyfta
fram frågor och nå direktkontakt med beslutsfattare. Men det
innebär inte en större demokratisk jämlikhet.
– Om man redan har resurser och en stark position är det mycket lättare att nå fram – även i sociala medier, säger statsvetaren Nils Gustafsson i Lund, som i sin doktorsavhandling har synat sociala mediers roll
för svensk demokrati.
Det kan tyckas förföriskt enkelt att torgföra sitt budskap på nätet genom att direktpublicera ett debattinlägg, snabbt samla namn under en
protestlista eller helt enkelt trycka på "gilla-knappen". Men det genomslag du får beror på vem du är.
Socialt nätverk behövs
– Att du skriver något på din blogg betyder inte automatiskt att någon
läser det, påpekar Gustafsson.

mätningar använder nio av tio unga i åldern 15–24 år sociala medier
dagligen, medan fyra av tio svenskar totalt inte nyttjar sociala medier
över huvud taget.
Men även om sociala medier erbjuder snabba sätt att uttrycka sin åsikt,
så vill Nils Gustafsson gärna framhålla det som är den grundläggande
handlingen i en levande, representativ demokrati – nämligen att gå och
rösta:
– Det är den mest jämlika politiska handlingen. Därför bör det också
vara den som får störst tyngd.
Peter Palmkvist/TT “
“Många når många
Traditionella medier erbjuder enkelriktad kommunikation, medan
sociala medier kännetecknas av interaktion där många kan kommunicera med många.

– De sociala medierna förändrar sättet vi diskuterar politik på, men det
är mer en skillnad i form än i deltagare. De som redan känner sig
trygga med att vara politiskt aktiva är drivande även i sociala medier.

Exempel på sociala medier är bloggar, Facebook, Twitter och Instagram.
Enligt SOM-institutets mätning 2012 använder 30 procent av befolkningen sociala medier dagligen och ytterligare tio procent flera gånger
i veckan.
Samtidigt använder cirka 45 procent inte sociala medier över huvud
taget.
Nils Gustafssons avhandling bygger på analyser av innehållet på
sociala medier, svar på enkätfrågor och intervjuer med politiker och
politiskt inaktiva.

Det finns dock en åldersskillnad som blottar en generationsklyfta.
Sociala medier är i hög grad yngre människors forum. Enligt

Källor: NE, Lunds universitet och SOM-institutet vid Göteborgs
universitet “ DN 17 maj 2013:

För att synas i det ständiga bruset på nätet behövs kunskaper, en förmåga att formulera sig och ett socialt nätverk som är villigt att haka
på. Det är egentligen samma faktorer som är avgörande, oavsett om
man för ut sitt budskap på Facebook eller Twitter eller i en traditionell
kanal som en tidnings debatt- eller insändarsida.

DN 12 maj 2013:

“Det här ska du göra om du blir utsatt för
mobbning på jobbet”
“Dokumentera all kränkning som sker. Anteckna datum, tid, inblandade personer och vittnen till trakasserier och förtal. Det
rådet och många andra ger Anita Wallstedt, en av grundarna för
Organisationen mot mobbning, OMM, till den som mobbas. “
“I dag är Anita Wallstedt 69 år, och har äntligen hämtat sig någorlunda
från sina upplevelser då hon i slutet av 1990-talet mobbades ut av
chefer och några arbetskamrater på en nyöppnad gruppbostad i Falun.
När hon lämnade den arbetsplatsen var hon 53 år – och skulle aldrig
mer komma tillbaka till arbetslivet.
Under flera år hade hon svårt att orka någonting. Hon led av posttraumatisk stress och utmattningsdepression, med koncentrationssvårigheter, mardrömmar och ångest.
– Man tappar sin identitet, kontakten med sina barn, sina släktingar
och sitt umgänge. Det är en sorg.
Som vuxenmobbad tvingas du själv knacka på alla dörrar för att få de
många intyg och vittnesmål som krävs för att du ska ha en liten möjlighet att få ditt ärende bedömt som arbetsskada. Anmälningar om
arbetsskada orsakad av kränkande särbehandling ligger mellan 600
och 700 årligen, men Försäkringskassan och högre instans bifaller endast ett fåtal. Själv lyckades Anita Wallstedt ändå 2001, sedan arbetskamrater vittnat om chefers kränkande behandling.
Innan hon beviljades livränta hade hon tvingats sälja sitt hus. Och först
ytterligare nio år senare, tretton år efter händelsen, började hon känna

sig någorlunda återställd. I dag ägnar hon stor del av sin tid åt att
hjälpa andra som råkat illa ut. Hon har talat med över 600 personer
och lyckats hjälpa sju av dem att få sin arbetsskada godkänd.
– Mobbningsproblemen har blivit mycket värre de senaste åren. Det
finns så många passiva åskådare, som är medskyldiga eftersom de inte
säger ifrån.
Anita Wallstedt har flera råd till den som blir mobbad:
Prata med chefen i ett tidigt skede, om inte hon eller han är inblandad.
Kontakta facket, men gärna någon som inte tillhör din egen närmsta
arbetsplats. Till exempel ett huvudskyddsombud.
Hjälper inte det, tala med högsta chefen och kräv att problemet kommer upp på bordet snabbt. Se till att inte vara ensam på möten med
chefer, ha med en stödperson som kan anteckna vad som sägs.
Om det blir tal om avgångsvederlag och du upplever att facket inte
stöttar dig – sök juridisk hjälp på egen hand. Kolla med Rättshjälpsmyndigheten om du kan få rättshjälp.
Gör själv en arbetsskadeanmälan, blankett finns hos facket eller hos
Försäkringskassan.
Att få slut på mobbningen är chefernas ansvar, men arbetsplatsen
behöver ofta experthjälp utifrån, från företagshälsovården eller fristående konsulter, fastslår ett pågående forskningsprojekt vid Karlstads
universitet. Forskarna har också tagit fram ett kortspel, som tvingar
medarbetarna att reflektera över sitt eget agerande i tänkbara mobbningsscenarion.
Tove Nandorf tove.nandorf@dn.se”

DN 14 maj 2013:

“Skolmobbning och nätmobbning hänger
ihop”
Nästan hälften av alla barn och ungdomar i åldern 12 till 16 år har
någon gång blivit kränkta på nätet. Och oftast är det någon från samma
skola som stått för kränkningen. Mobbning och nätmobbning hänger
ihop, menar psykologen Sofia Berne som forskar om nätmobbning.
Ofta börjar det i skolan och fortsätter hemma via sms eller på
exempelvis Facebook.
Läraren Pia Widegren håller med. Förr kunde man dela upp de ungas
liv i ”skola” och ”fritid”, men i dag flyter det ihop. Många vuxna
känner panik inför ungas nätanvändning, tror hon. Men det är lika fel
att skylla nätmobbning på tekniken som att skylla ”vanlig” mobbning
på skolgården, säger Pia Widegren. Hon tycker att det är självklart att
lärarna ska finnas i sociala medier – där eleverna finns. Enligt en ny
rapport från Skolverket upplever varannan lärare att de saknar den
kompetens som behövs för att kunna förebygga kränkningar på nätet.
Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud vid
Skolinspektionen, har förståelse för lärarnas situation. ”Men lagen är
tydlig när det gäller skolans ansvar för att motverka kränkningar som
har en koppling till skolan, även när de sker på nätet. Lärarnas
arbetsgivare har ansvar för att ge sina medarbetare den
kompetensutveckling de behöver”, säger hon.
Läs mer i vår nya serie!

DN 14 maj 2013:
Skolan och nätmobbningen Del 1

”På nätet förstärks den status man har i
skolan”
“ Mobbning på nätet och i mobilen kan se ut på många olika sätt.
Det kan handla om sms där det står ”vad ful du är”, eller om elaka kommentarer på Facebook eller Instagram. Insidan besökte
Ekvillaskolan i Märsta norr om Stockholm och träffade elever och
skolans IT-pedagog.”
Cecilia Strömberg, 16: Många som mobbar tar till nätet för att
mobba ännu mer
Jag känner ingen som har blivit grovt nätmobbad, men det förekommer ju hela tiden att folk lägger ut en ful bild på en person utan
den personens tillstånd, eller skriver en elak kommentar. Det är också
som mobbning, tycker jag. Det kan vara kränkande. Det kanske inte är
så stort för den som gör det, men för den som blir drabbad kan det ju
vara det.
Om någon har lagt ut en bild utan den personens tillstånd, då kan det
pratas om det dagen efter i skolan när fler har sett den. Det är ganska
vanligt. Jag skulle önska att man lämnade nätet utanför vid en konflikt
och att man i stället pratade med personen personligen. Det är mycket
bättre. Det är så lätt att missuppfatta kommentarer. Jag tror också att
många som mobbar tar till nätet för att mobba ännu mer.
I skolan använder vi ju datorer när vi jobbar, men det blir inte så
mycket prat om nätet och om hur man skyddar sig och så. Jag tycker
att lärarna borde prata lite mer om hur man kan vara tryggare på nätet.
Jag talar inte mycket med mina föräldrar om nätet, heller. De låter mig
göra vad jag vill, men de tycker ofta att jag är ute på nätet för mycket.
’Ska du inte lägga bort mobilen nu?’ säger de ofta. Men vi som är unga
nu, vi kommunicerar ju på nätet, man har sina vänner där. ”
(Mest ute på Facebook)

Hugo Hofsten, 15: Det är lätt att hata när man är anonym
Jag har inte varit med om någon allvarlig nätmobbning. Att man
lägger ut en skojig bild på en kompis som kanske inte vill det är mer
ett skämt, man driver med en kompis. Men det finns jättemycket
näthat. Går man in på någon känd musiker på Youtube så består väl
femtio procent av kommentarerna av hat. Det är lätt att hata när man är
anonym. Det är lätt att skriva något elakt och få lite ’likes’.
En gång har jag blivit face-rapad. Jag hade glömt att logga ut från
Facebook på en skoldator och någon gick in och använde sig av mitt
konto. Men personen skrev ingenting egentligen, någon status eller
två. Sen skrev jag vad som hade hänt om någon skulle ha fått några
konstiga kommentarer eller något. Jag känner ingen som skulle vilja
såra mig, så jag blev inte så orolig. Jag börjar tröttna lite på sociala
medier. Det händer inget. Folk lägger upp bilder eller skriver ’jag
tycker si eller så’. Det är mainstream, tråkigt. Jag chattar inte så
mycket heller. Jag är mest inne på olika sidor på nätet. Vi har inte
pratat mycket alls i skolan om sociala medier, vi gjorde det någon
gång i sjuan när det hände lite saker på Facebook. Jag tycker att vi
borde prata lite djupare om internet, att bilder som läggs upp alltid
finns kvar och sådana saker. Jag tror att många vuxna inte bryr sig om
vad vi gör på nätet. Men det är en extremt stor del av vår vardag, så
jag tror att det är dags för alla att sätta sig in i det nu. Mina föräldrar är
ganska uppdaterade och jag kan prata med dem om nätet.”
(Använder Facebook och Instagram)
Juhán Niila Stålka, 15: Den som mobbar mår själv ofta dåligt
Det är säkert vanligare än vad jag märker. Jag hänger ganska mycket
på sociala nätverk, i den lilla krets jag umgås med är vi väldigt snälla
och trevliga. Det är aldrig någon som har nätmobbat mig. Folk har en
tendens att, tråkigt nog, må bättre genom att trycka ned andra. Det där
tror jag att vuxna måste ta tag i tidigt. Man måste helt enkelt försöka
att få sådana personer att gå in i den utsattes roll, och försöka förstå
hur den känner. Den som mobbar mår själv ofta dåligt också.

Jag skulle gärna diskutera detta i skolan, tillsammans med en lärare
som man har lite respekt för. Jag tycker det är lika viktigt som att man
pratar om hur man är AFK (’away from keyboard’). Jag har märkt att
det är ganska lätt att man blir missförstådd när man skickar ett sms till
exempel. Det är väl för att sms är så känslolöst, det är bara text med
kanske någon liten ikon. Hur man mår påverkar också hur man tar
emot och läser ett sms. Man ska vara väldigt försiktig.
Jag är vän med min lärare på Facebook, vi har en ’klassgrupp’ som vi
har tagit initiativ till själva. Jag tycker det är bra. Jag har också hört av
lärare att elever vågar tala ut lite mer där. Min mamma litar på att jag
sköter mig, men hon är vän med mig på Facebook och följer mig på
Twitter. Jag har inga problem med att hon ser vad jag gör på nätet,
men det skulle vara jobbigt om hon började lägga sig i vilka sidor jag
har varit inne på. Men det gör hon inte.”
(Använder Facebook, Twitter och Instagram ibland)
Tova Pettersson, 15: Hur man är på nätet påverkar verkliga livet
också
Många tycker att det är mycket lättare att trycka ner någon på nätet än
i verkligheten. Jag tror att de flesta vet hur man ska vara, men man
väljer att vara på ett annat sätt. Det är ganska fegt. Alla får
kommentarer, jag kan tycka att det mer är som att reta varandra. För
att det ska vara mobbning ska det handla om att det händer hela tiden.
Har man en viss status i skolan så förstärks den på nätet, det är fler
som håller med en person som alla vet vem det är. Det kan hända att
en kille skriver ’vad ful du är’ till en tjej som han vet inte har så många
vänner, bara för att han vet att många då kommer att hålla med. På en
sajt som heter ask.fm så kan man vara anonym och skicka
meddelanden till folk, där är det också många som skickar ’vem, tror
du att du är’, ’vad ful du är’ och andra hatkommentarer. Då är det
viktigt att man har vänner som stöttar en. Och att man är stark och står
upp för sig. Jag tycker att hur man är på nätet påverkar verkliga livet
också. Killar har blivit mer respektlösa i skolan, tar tjejer på rumpan

och säger vad som helst. Det känns inte bra alls. Jag pratar ofta med
kompisar om vad som händer på nätet. Någon gång har vi pratat i
skolan också, om något som har hänt på Facebook, men annars inte.
Jag skulle gärna göra det, jag skulle tycka att det vore mer intressant
än själva skolämnena. För det är det verkliga livet. Eftersom vi känner
varandra i klassen så skulle man få reda på vad alla tycker. ”
(Använder Instagram, tumblr och Facebook)

DN 15 maj 2013:

Andreas Nordh, IT-pedagog: Jag är kompis med eleverna på
Facebook

“Mer tid för undervisning i skolan och bättre kontakt med eleverna. Vinsterna är stora för lärare som deltar i sociala medier, där
eleverna finns, tycker Pia Widegren, utvecklingsledare och tidigare lärare.”

Jag tror att nätmobbning är en förlängning av vanlig mobbning. Sen
tror jag att man använder en hårdare jargong på nätet. Jag tror också
att det kan uppfattas på ett helt annat sätt när man inte ser kroppsspråk.
Det är inte de sociala medierna som är problemet, utan vad unga och
vuxna gör där. Jag tror att det är positivt att de har det sociala
umgänget även på nätet. Det är viktigt att prata om hur man visar
respekt mot varandra, både i vardagen och på nätet. Är man kompisar i
skolan, är man det också hemma och på nätet.
Jag har valt att vara kompis med elever på Facebook om de
vänförfrågar mig. Jag tror att det är gynnsamt att hamna på samma
plattform som eleverna. Skulle jag märka något som verkar
problematiskt kan jag gå vidare med det direkt.
Skolan har ett ansvar att reda ut en konflikt mellan elever, oavsett om
det händer på skoltid eller efter skolan. Det är så lätt att skolan skyller
på föräldrar och tvärtom, men det är ett gemensamt ansvar. Och
givetvis individens ansvar, de flesta elever vet i grund och botten hur
man ska bete sig mot varandra. Om jag jämför med hur det var när jag
gick i skolan så skulle jag tro att det är mer psykisk mobbning i dag,
förflyttad till nätet. Nätmobbning är ju minst lika allvarligt. Men det
kan också vara lättare att spåra.”
Berättat för Emma Lofors dn.se “

Skolan och nätmobbningen. Del 2 Släpp paniken. Sociala medier är
inget annat än relationer

”Lärare som finns på nätet får bra kontakt
med elever”

Pia Widegren arbetade som lärare på en gymnasieskola när hennes
elever började prata om nätet och vad de gjorde där. Året var 1996 och
för de allra flesta var nätet helt nytt.
– Jag blev nyfiken och frågade mycket. Eleverna visade mig och jag
gick med i flera av de communities som fanns för att testa. Jag trängde
mig aldrig på, utan berättade bara att jag fanns där. Och de har alltid
välkomnat mig. Jag tror att de tycker att det är skönt att det finns vuxna där de själva är.
Enligt en ny rapport från Skolverket som kom i april upplever varannan lärare att de behöver bättre kompetens för att kunna förebygga
kränkningar på nätet. Som lärare är det självklart att man ska finnas
där eleverna finns, tycker Pia Widegren. I dag arbetar hon som utvecklingsledare inom Motala kommun och föreläser om hur man som
vuxen kan ”nätvandra” – samtala med unga på nätet.
– Prata med eleverna om vad de gör på nätet, ställ frågor, var nyfiken.
Var helt öppen med att du inte kan, eller förstår, och låt dem berätta.
Jag har märkt att de mer än gärna vill berätta och visa, säger Pia
Widegren.

Vuxna måste mota undan den panik som de känner inför ungas nätanvändande, tycker hon. Sociala medier handlar om relationer och nätmobbning kan man inte skylla på nätet, säger hon.
– Det är som att skylla mobbning på skolgården.
Det har gått 16 år sedan Pias första trevande steg på nätet och utvecklingen har gått i en rasande fart. I dag är det oftast sociala medier som
Instagram, Facebook och kik som eleverna hänger på.
– Förr kunde man dela upp fritid och skola, det kan man inte i dag, de
flyter ihop. Nätet i mobilen och datorn är en så stor del i ungas liv. Vi
måste vara där för att förstå vad som upptar en stor del av deras tid,
säger hon.

– Så har inte jag gjort. Jag har sagt att jag finns där om eleverna vill,
och vill de lägga till mig som vän så får de gärna det.
Pia Widegren har hela tiden haft en enda profil på Facebook.
– Men vill man så kan man ju ha en mer privat, och en i sin roll som
lärare. Samtidigt tror jag att det är viktigt för lärare, precis som det är
för alla, att vara transparent på nätet. Alla kan söka på nästan allt om
alla i dag. Om man är medveten om det när man lägger ut saker,
behöver det inte vara så svårt.
Fotnot: Pia Widegren gjorde tillsammans med Fryshuset boken
”Nätvandra! En instruktion till samtal med unga online”. Boken
finns att ladda ned här: www.motala.se

Vinsterna man gör om man som lärare finns på nätet är stora, tycker
hon. Pia upplevde att hon sparade tid på att vara online dagen innan
hon hade lektion. Tidigare kunde hon ägna halva första skoltimmen till
att kolla hur eleverna mådde, om det hänt något i gruppen. Hon märkte
också att flera hon inte hann prata med på dagarna haffade henne på
nätet.

Så här säger lagen:
Om du hotar eller förtalar någon spelar det ingen roll om det är på
Facebook, Instagram, Minecraft, i korridoren, i skolan, på bussen eller
på stan. Samma saker är olagliga på och utanför nätet. Det är snarare
så att det som skrivs på nätet kan vara lättare att bevisa i domstol, man
kan spara skärmdumpar av en sida till exempel.

– De kanske var tysta eller blyga eller ville inte av någon annan anledning prata med läraren inför alla andra. Jag fick helt enkelt en bredare
kontakt med mina elever. Om någon kände sig utanför i klassen fick
jag reda på det fortare än om jag inte funnits där, säger Pia Widegren.

Enligt skollagen har skolpersonal ett ansvar att agera så fort de får
kännedom om kränkande behandling som sker i skolan. Det gäller
också kränkningar på nätet, om de har ett ”samband” med elevens vardag i skolan. Enligt Caroline Dyrefors Grufman, som är barn- och
elevombud vid Skolinspektionen och som tar emot och utreder anmälningar som kommer till myndigheten om kränkande behandling av
elever, är det sällan som det inte finns en koppling till elevens vardag i
skolan.

Men hur ska lärarna ha tid att också vara ute på nätet?
– Det är klart att det tar mer tid när man är ny, men när man väl har lärt
sig behöver det inte ta så lång tid. Som lärare kan man använda en del
av sin planeringstid. Man kan berätta för eleverna att man finns tillgänglig på Facebook till exempel en stund varje kväll.
Betyder det att man aktivt ska söka upp sina elever och lägga till
dem som vänner?

Om kränkningarna börjar på skolgården, fortsätter i matsalen och i
klassrummet och sedan via sms på vägen hem och senare på kvällen
på Facebook, då finns det helt klart ett samband. Då har skolan enligt

svensk lag en skyldighet att agera. Lärarnas arbetsgivare har ansvar för
att ge sina medarbetare den kompetensutveckling de behöver.

DN 16 maj 2013:
Skolan och nätmobbningen. Del 3

Om skolan inte tar sitt ansvar och utreder samt åtgärdar kränkningar
kan Skolinspektionen företräda enskilda elever i domstol. Just nu pågår sex skadeståndsprocesser mot olika skolor.

”Vi vill inte att barnen tystnar”

Skolinspektionen kommer att genomföra ett ”webinarium” om nätkränkningar den 28 maj klockan 10–11 på sin webbplats. Caroline
Dyrefors-Grufman redogör för vad lagen kräver av huvudmän och
skolor och svarar på frågor från deltagarna. Webinariet är kostnadsfritt,
man kan även ta del av det i efterhand.
Läs mer på: http://www.skolinspektionen.se/beo/
Emma Lofors emma.lofors@dn.se “

“ Mobbningen börjar ofta i skolan för att sedan fortsätta hemma
genom sms eller på sociala medier. Men att förbjuda barnen att
använda mobilen är fel väg att gå, säger psykologen Sofia Berne.”
“ I de allra flesta fall sker mobbningen mellan barn på samma skola,
och det som händer på nätet hänger tätt ihop med relationerna på skolgården, enligt psykologen Sofia Berne. Hon är doktorand och med i en
forskargrupp vid Göteborgs universitet som sedan några år forskar om
nätmobbning. Gruppen leds av psykologiprofessor Ann Frisén.
Största skillnaden mellan mobbning och nätmobbning är att mobbning
på nätet kan pågå 24 timmar om dygnet, information sprids blixtsnabbt
och den som är utsatt finner ingen fristad.
– Ofta har man ju sett att mobbningen startar i skolan, fortsätter hemma via sms eller Facebook, och sedan är tillbaka i skolan igen. Det
obehagliga följer med hela tiden och det skapar naturligtvis en stor
osäkerhet hos den utsatta, säger Sofia Berne.
På nätet kan förövaren ibland vara mer anonym och de vuxna har
mindre insyn. Förövaren kan oftast heller inte se offrets reaktion. Det
är också lätt att trycka på ”like”-knappen på exempelvis Facebook
eller Instagram.
Enligt den enkät som forskargruppen gjort bland 797 elever i årskurs 6
och 9 i Göteborgsområdet tycker många av eleverna (63 procent av
barnen i årskurs 6 och 84 procent av barnen i årskurs 9), att det är
mycket lättare att vara ”aggressiv” på nätet än ansikte mot ansikte.
Forskargruppen har också intervjuat 48 elever i årskurs 6 och 9 om
hur det kommer sig att tonen blir aggressivare på nätet.

– Ett skäl som de tog upp var att man inte syns och att man inte heller
ser den andra personen. Att inte uppfatta den andres kroppsspråk kan
göra det lättare att skriva elaka saker. Missförstånden kan också bli
fler. Många tycker att det är svårare att förstå vad den andre menar,
medan andra tyckte att det var lätt att förstå när ”smileys” förstärker
språket, säger Sofia Berne.
För den som utsätts för nätmobbning kan det vara extra ångestladdat
att inte veta vilka åskådarna är. Vilka har sett det som skrivits? Några
få, flera hundra eller tusen?
– Tänk att sitta hemma och se att någon lägger upp negativa kommentarer om en på datorn. Det kan skapa ett väldigt obehag att inte veta
det hur många som ser det, eller hur man ska göra för att stoppa det,
säger Sofia Berne.
Nätmobbning, precis som mobbning ansikte mot ansikte, kan få allvarliga konsekvenser för ett barn om den inte stoppas. Internationell
forskning visar att barn och ungdomar kan få problem i skolan, känna
ångest, bli deprimerade, få psykosomatiska symtom och sämre självkänsla.
Enligt en studie som forskargruppen i Göteborg har gjort är nätmobbade elever också ofta mer missnöjda med sin kropp och sitt utseende än
de elever som inte är nätmobbade. Nätmobbningen kretsar mycket
kring utseende, och särskilt flickor är utsatta för detta, säger Sofia
Berne.
– I andra intervjuer vi gjort med elever i årskurs 9 berättar de om att
man kan få taskiga kommentarer när man lägger upp en bild på sig
själv. Ofta handlar det om vikten eller om att man är ful.
Tioåriga flickor som är inne på sociala nätverk är mer missnöjda med
utseendet än flickor som inte är inne på nätverken, visar forskargruppens studie. För pojkar i samma ålder är det tvärtom. De är mer
nöjda med sitt utseende än pojkar som inte är inne på sociala nätverk.
Den utseenderelaterade nätmobbningen verkar också bli vanligare ju
äldre eleverna blir.

Hur gör man då för att stoppa nätmobbning? Sofia Berne tycker att
det är viktigt att frågan lyfts upp på nationell nivå.
– Barns röster är viktiga i arbetet mot nätmobbning. Det är viktigt att
tala ofta och förebyggande om detta i skolorna. För att lärarna ska
kunna göra det behövs en gemensam rikstäckande strategi. Skolpersonalen behöver mer kunskap och utbildning, säger hon.
Som förälder ska man absolut inte förbjuda sitt barn att använda mobilen för att på så sätt motverka mobbning, tycker Sofia Berne. Forskning från andra länder visar att barn som blivit nätmobbade ofta valt
att inte berätta för sina föräldrar, av rädsla för att föräldrarna inte ska
förstå och även förbjuda dem att vara på nätet.
– Vi vill inte att barnen tystnar, vi vill att de ska berätta för oss. Nästan
hälften av barnen i våra studier säger att de skulle prata med sina föräldrar om de blev nätmobbade. Att barn känner den tryggheten är
viktigt. Det är otäckt att vara utsatt, men det går att göra något åt det.
Att prata med en vuxen är ett första steg.
Sofia Berne vill gärna poängtera det positiva med nätet också. För
unga kan nätet vara en mötesplats där man finner likasinnade, personer
med samma fritidsintressen och ett ställe där man kan utforska sin
identitet, säger hon.
– Man kan hitta nya kompisar, testa sina åsikter och umgås och ha
trevligt. Nätet kan på det sättet också vara vägen ut ur ett utanförskap.
Emma Lofors emma.lofors@dn.se
“ När är man nätmobbad?
En person är nätmobbad när han eller hon flera gånger blir utsatt för
elaka handlingar på nätet och inte kan försvara sig. Oftast handlar det
om en relation där det finns en obalans i styrkeförhållandena. Det är
inte nätmobbning när det sker på skoj eller skämt. Nätmobbning kan
vara att lägga ut bilder eller filmer mot en persons vilja, att skicka
elaka sms, att hota eller ge obehagliga kommentarer i sociala medier
och att utesluta någon. (Forskargruppen vid Göteborgs universitet)”

DN 20 maj 2013:
Fler anmäler kränkningar i skolan. Men ärendena tar lång tid

“Mobbning kan fortgå i flera år”
“Det kan ta flera år innan elever som blivit grovt mobbade får
upprättelse och skadestånd. Det visar DN:s granskning av samtliga
anmälningar om kränkande behandling till Barn- och elevombudet.
Under tiden riskerar mobbningen att fortsätta. “
“Dagligen kränks och mobbas tusentals elever runt om i Sveriges
skolor. Ärren efter mobbning kan sitta kvar länge, ibland hela livet.
Anmälningarna om kränkande behandling till Barn- och elevombudet
(BEO) brukar ses som toppen på ett isberg. Men allt fler väljer att
anmäla. År 2006 var antalet anmälningar 389, år 2012 var de 1 116.
Sammanlagt har cirka 200 förskolebarn och skolelever fått skadestånd
på från 5 000 kronor till som mest 246 000 kronor under de aktuella
åren. Men de flesta som får sin anmälan utredd får inget skadestånd.
De får i stället nöja sig med att skolans huvudman får någon form av
kritik.
– För att kräva skadestånd krävs det att vi har mycket på fötterna även
om ett barn varit utsatt under lång tid. Och ibland saknas det helt
enkelt dokumentation eller andra bevis, säger Barn- och elevombudet
Caroline Dyrefors Grufman.
För många barn och deras familjer är det en lång och jobbig process.
Under tiden kan dessutom mobbningen fortgå om inte skolan på eget
initiativ stoppar den.
Av de 14 fall som hamnat i domstol sedan 2006 har det oftast tagit tre
fyra år innan man fått en dom och skadestånd – och som längst fem år.
Skadestånden som dömts ut har varit låga även om man nu kan se ett

trendbrott i två domar där skadestånden som utdömts legat på 50 000
kronor. Det är en fördubbling från tidigare nivåer. Det är också tydligt
i domskälen att skadeståndssummorna både ska ge den utsatta eleven
upprättelse och ha en avskräckande effekt för skolan.
– Skadestånden i svenska domstolar ligger generellt lågt men det här
är ändå små steg i rätt riktning. Våra fall som vi driver till domstol
handlar om barn eller tonåringar som utsatts för långdragna kränkningar och de borde ligga ännu högre än för vuxna som kanske utsätts
för exempelvis diskriminering vid ett enstaka tillfälle, säger BEO.
De fall som drivits av BEO utanför domstolarna har oftast gått snabbare även om det även där har kunnat ta ett par år för att få upprättelse.
Ungefär hälften av kommunerna och de fristående skolhuvudmännen
som fått ett beslut om skadestånd har valt att betala den summa som
BEO begärt.
– Vi vill ju i första hand vara så tydliga i våra beslut att de inser att de
gjort fel, rättar till problemen och betalar skadestånden, säger Caroline
Dyrefors Grufman.
I övriga fall har man kommit överens om ett lägre belopp efter förlikningsförhandlingar. Eller så har endera parten beslutat att fortsätta i
domstol. Och i några få fall har BEO valt att inte föra barnens talan i
domstol eller omprövat sitt beslut.
Sedan 2010 har varken kommunerna eller BEO valt att inleda nya
domstolsprocesser. Trots att BEO endast förlorat ett fall under åren så
ser man det som en kostsam och segdragen väg som kan utsätta barnen
för ytterligare obehag. Fast just nu överväger BEO ändå att skicka in
en stämningsansökan mot Kalix kommun eftersom förlikningsförhandlingar inte givit något resultat.

– Vi försöker in i det längsta att barnen ska slippa rättegång. Det är ett
medvetet val från oss. Vi vill inte att barnen ska bli kränkta i skolan
och sedan riskera att bli utsatta och kränkta en andra gång, säger hon.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se
“Så anmäler du mobbning
Vänd dig först till rektor/förskolechefen på skolan/förskolan och berätta att du som elev blir trakasserad fysiskt eller psykiskt. Kontakta
sedan kommunen eller den fristående skolans huvudman. Därefter kan
du göra en anmälan till Barn och elevombudsmannen, BEO
(www.skolinspektionen.se/beo).
Rör det andra former av kränkningar på grund av etnisk tillhörighet,
religion, ditt kön, din sexuella läggning eller din funktionsnedsättning
så kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen DO
(www.do.se). Vid tveksamhet kontakta BEO.
Anmälan gör du via webben på BEO:s hemsida, e-post eller pappers
ansökan. Du kan vara anonym men det försvårar utredningen.
En handläggare utreder sedan vad som inträffat. Du får ett diarienummer på din anmälan. Själva utredningen tar, enligt BEO, vanligtvis
upp till 5 månader, men de kan också läggas ned eller skickas vidare
till annan myndighet. Men du får alltid ett beslut.
BEO kontaktar skolan som anmälts och eventuellt även dig och
ställer frågor. Du får alltid möjlighet att lämna synpunkter på det svar
som BEO får in från skolan.
BEO kan vid omfattande problem tillfälligt stänga en skola eller dra
in tillståndet för en fristående skola. Det är dock ovanligt. Oftast får
skolan en anmärkning som innebär att de ska rätta till bristerna.

BEO kan också kräva skadestånd ifall en elev har kränkts. Om BEO
beslutar det så kontaktas du. Skolans huvudman kan antingen godta
eller avvisa den summan som BEO beslutat. Ifall man avvisar skadeståndskravet så kan det leda till förlikningsförhandlingar. Det kan
innebära att summan sänks eller att man kommer överens. Vid tvist
kan BEO eller skolhuvudmannen gå vidare till tingsrätten och domen
där kan sedan överklagas.
Ett beslut från BEO kan däremot inte överklagas till en annan myndighet – bara omprövas. Vid omprövning arbetar en ny handläggare
med ärendet.
Skolan skyldig att vidta åtgärder
I svensk skola och förskola råder nolltolerans mot kränkningar. Lärare
och rektor är skyldiga enligt skollagen att anmäla, utreda och vidta
åtgärder mot kränkande behandling.
Fakta. Så gick vi till väga
DN har granskat samtliga anmälningar om kränkande behandling
som gjorts till Barn och elevombudet (BEO) sedan starten 2006. På
DN:s begäran har BEO sammanställt alla beslut som lett till
skadestånd fram till dagens datum.
Det är en unik sammanställning som vi publicerar i sin helhet på
www.dagensnyheter.se med uppgifter om såväl skolhuvudmän, skolor,
skadeståndssummor och hur lång tid varje fall tagit. “

DN 21 maj 2013:
Mobbning.

“Anmälningar visar vuxenvärldens
misslyckande”
“Antalet fall av mobbning som anmäls till Barn- och elevombudet har
nästan tredubblats på sex år. Men det kan ta flera år innan elever som
blivit grovt mobbade får skadestånd. Det berättade DN i går. Och
hittills har ungefär 200 barn och ungdomar fått skadestånd, antingen
efter förhandling i domstol eller genom förlikning.

utväg för den lärare som inte orkar ta fajten med mobbarna.
Lika lite som vi kan avskaffa brottsligheten i samhället kan problemet
med mobbning avskaffas en gång för alla, bara vi hittar rätt strategi.
Frågan är hur det hanteras varje gång det dyker upp. Det krävs en
skolledning som är på det klara med att mobbning inte är som vilken
konflikt som helst, som inte tror att massage eller värderingsövningar
kan få problemet att dunsta bort.
Det får inte finnas några tvivel om att det är mobbaren som är
problemet.
Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

Det är utmärkt att det finns en instans som kan föra ett barns talan på
det här sättet. Rektorns kontor ska inte vara ändhållplatsen för ett barn
vars skolgång förvandlats till ett helvete. Att mobbningsfall kan gå
ända till domstol kan för enskilda utgöra en möjlighet till verklig upprättelse. Det är också en viktig markering av att samhället inte accepterar att barn kränks grovt och systematiskt i skolan.
Samtidigt är det inte i domstolar eller i förhandlingar mellan BEO
och kommuner som mobbningen egentligen bekämpas. Bakom de
flesta anmälningar ligger ett fundamentalt och långvarigt misslyckande
från vuxenvärlden. En vuxenvärld som tittar bort, som ursäktar
mobbaren, som ägnar sig åt ”dialog” i stället för att skydda det barn
som far illa. En vuxenvärld som kanske inte förmår se att barn som
tycks välanpassade och duktiga också kan var offer för mobbning.
Inte alla barn som mobbas står öppet ensamma och gråtande på
skolgården. Mobbningen kan vara mer subtil och riktas mot elever
som har fungerande kompisrelationer. Sådan mobbning innebär ett
annat slags psykisk terror. Ingen vill vara den som är mobbad. Barn
kan därför stålsätta sig och låtsas att det inte är så farligt för att slippa
visa sin utsatthet. ”Hon ser ut att vara glad och må bra” är en bekväm

Bilaga till nästa artikel:”Viktig signal till de kränkta barnen”:
“Barn- och elevombudets ärenden sedan 2006
Källa: Barn- och elevombudet.
Avgjorda 9. Pågående 5. Förlikningar 189.
Ärenden per år, antal: 2006:12. 2007:9. 2008:46. 2009:37. 2010:41.
2011:32. 2012:26.”
“Utslag skadestånd i domstol, kronor: 2006:285 000. 2007:345 800.
2008:2 549 400. 2009:1 413 450. 2010:1 291 700. 2011:928 200.
2012: 378 000.
Genomsnittligt skadestånd: 41 960 kr.”

DN 21 maj 2013:
Mobbning. Förra BEO kräver skärpning av lagen och skadestånd till
elever

”Viktig signal till de kränkta barnen”
“ Elever och barn som utsätts för allvarliga kränkningar borde få
skadestånd oavsett om skolorna anses ha agerat mot mobbningen
eller inte. Att kränkningarna kunnat ske i en skola där barnet är
skyldigt att vistas är allvarligt nog. Det anser förra BEO Lars
Arrhenius. “
“ – Regeringen borde utvärdera och titta över lagstiftningen. Jag menar
att man skulle kunna skynda på processen för barnen genom att Barnoch elevombudets beslut om skadestånd blev verkställbart omedelbart,
säger juristen Lars Arrhenius, som i dag arbetar med förebyggande
arbete mot mobbning som generalsekreterare för antimobbningsorganisationen Friends.
I dag kan en kommun motsätta sig beslutet om skadestånd och då
inleds förlikningsförhandlingar som kan leda till att BEO tvingas gå
till domstol om inte parterna kan enas.
DN berättade i går att det får till följd att det kan ta flera år innan en
allvarligt kränkt elev, som anmäler till Barn- och elevombudet, får
upprättelse. Och långt ifrån alla får ett skadestånd. DN:s unika
sammanställning visar att cirka 200 förskolebarn och skolelever har
fått skadestånd efter att BEO agerat.
– Om en skola har haft åtgärder mot kränkningarna så blir det oftast
inte aktuellt att kräva skadestånd. Som lagstiftningen ser ut så räcker
det inte med att eleven utsatts för en allvarlig kränkning, förklarar Lars
Arrhenius.

De flesta fallen som BEO går vidare med leder till att kommunen eller
skolhuvudmannen så småningom får någon form av påpekande eller
kritik som Skolinspektionen sedan följer upp att skolhuvudmännen
åtgärdar.
Lars Arrhenius anser att en skärpning av lagen skulle bli en viktig
signal till de kränkta barnen att deras lidande tas på allvar. Han tror
även att skolhuvudmännen skulle arbeta mer förebyggande och agera
snabbare om lagen ändrades.
– Skolhuvudmännen skulle exempelvis kunna få en möjlighet att
överklaga beslutet till domstol inom tre veckor om de anser att BEO
tagit ett felaktigt beslut kring skadeståndet, säger han.
När Lars Arrhenius slutade som BEO 2012 så tog han upp sitt
förslag med utbildningsdepartementet att utvärdera lagen. Han anser
också att de ärenden som i dag skickas vidare till
Diskrimineringsombudsmannen och som rör andra former av trakasserier i skolan utifrån kön, sexuell läggning med mera borde utredas hos
BEO och Skolinspektionen. Allt för att underlätta för eleven och dennes föräldrar om de väljer att anmäla trakasserierna och mobbningen.
Och han anser också att det finns behov av föräldraföreningar som kan
stötta familjerna.
– Familjerna runt de utsatta barnen drabbas också som regel väldigt
hårt, säger han.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “

DN 17 maj 2013:
Hbt-undersökning i EU.

“Fler än en fjärdedel har utsatts för våld”
“Hälften av dem som är homo-, bi- eller transsexuella inom EU
har blivit diskriminerade eller trakasserade det senaste året.
Sverige ligger bra till i jämförelsen, men minst diskriminering
utsätts hbt-personer för i Nederländerna.”
“Det visar en stor enkätundersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter. 93 000 personer över 18 år från alla EU:s 27 länder plus
Kroatien och som definierar sig som hbt-personer – homo-, bi- eller
transsexuella – har deltagit.
Undersökningen, en webbenkät, är inte fullt statistiskt representativ för
alla hbt-personer, men byrån poängterar att det är den mest omfattande
som gjorts i Europa.
De senaste fem åren har 26 procent utsatts för våld eller hot om våld.
Siffran för de transsexuella är ännu högre, 35 procent, och de utsätts
också oftare för hot och våld.
Många av de utsatta säger att de mycket sällan polisanmäler våld och
hot på grund av misstro mot polisen.
Av de svarande som har eller söker arbete hade var femte känt sig
diskriminerad på grund av sin läggning.
Även här är de transsexuella mer utsatta, och var tredje ansåg sig utsatt
för diskriminering.
Att gruppen transpersoner är extra utsatt är känt sedan tidigare,
konstaterar Ulrika Westerlund, förbundsordförande i RFSL.
– Andra undersökningar mäter oftast lagstiftningseffekter. Men det
viktiga med den här är att det är första gången en så bred undersökning
gjorts, säger Ulrika Westerlund.

Nästan hälften av de svarande uppger att de känt sig diskriminerade
eller trakasserade för sin sexuella läggning. Värst är det för lesbiska
(55 procent), unga (57 procent) och de med lägst inkomster (52 procent).
Det är stora skillnader mellan länderna: 60 procent känner sig diskriminerade i Kroatien och Litauen, mot 30 procent i Nederländerna
och 35 procent i Sverige.
EU-byråns chef Morten Kjærum uppmanar EU-politikerna att arbeta
för att stoppa diskrimineringen av hbt-personer, både genom lagstiftning och genom opinionsbildning.
– Det finns en tendens att de länder som släpar efter i lagstiftning
ligger illa till i undersökningen. Den slutsats man kan dra är att lagstiftning fungerar normerande och alltså har betydelse, konstaterar
Ulrika Westerlund.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “
“Bäst och sämst.
De åtta länder i EU med lägst och högst procent som upplevt
diskriminering det senaste året.
Bäst:
Nederländerna 30	

 Danmark 31	

 Luxemburg 33	

 Sverige 35
Belgien 35	

 	

Tjeckien 36	

 Finland 38	

Spanien 38
Sämst:
Litauen 61	

 	

Kroatien 60	

 Polen 57	

Cypern 56
Italien 54	

	

Rumänien 54	

 Bulgarien 53	

Slovenien 53
Genomsnitt (EU plus Kroatien): 47 procent. “

Antisemitism.

“Malmös judiska liv tynar bort”
“Smältdegel. ”We are one”, står det på Eurovision Song Contestbussarna som nu kör runt i Malmö. Den gamla industristaden har
blivit en internationell smältdegel, full av framtidstro.
Trakasserier. Samtidigt lämnar judiska familjer staden. Antisemitism har blivit en tydlig del av Malmös varumärke. Trakasserier
är vanliga, och få judar ser en framtid i staden.
Försvinner. DN följde knattespelarna i den gamla men snart insomnade fotbollsklubben SK Hakoah – vars ledare beslutat sig för
att gå till botten med flaggan i topp.”
“Köpenhamn–Malmö–Stockholm. Fotbollsplanernas linjer är nykritade. Oset från hamburgergrillarna kittlar i näsan. Speakern är
entusiastisk:
– One of the finest cities in Sweden: Malmöööö!
Femton Malmö- och Lundabarn mellan sex och tolv år tågar ut på
gräset på Gladsaxe Idrætspark i Köpenhamn.
Barnen bär på en stor, vit pappskylt: ”MALMØ” står det. Och så en
Davidsstjärna bredvid.
Hela vintern har de tränat. Nu går de äntligen här i den danska vårsolen i sina blå matchtröjor med ”Sportjohan” på magen och SK
Hakoahs klubbmärke på bröstet.
– Vi kommer att förlora med 10–0, har Malmöföräldrarna varnat i
bilarna på väg över Öresundsbron.
– Lagen från Stockholm och Göteborg kan välja och vraka – vi får typ
ta alla judiska barn som finns, killar och tjejer.
– Dessutom måste vi låna två spelare från Köpenhamn för att få ihop
laget.

Men det spelar ingen roll nu, när applåderna från hundratals åskådare
från Finland, Norge, Danmark och Sverige sköljer över barnen som ett
varmt sommarregn.
Malmöspelarnas ansikten spricker upp i stolta leenden.
Där går elvaårige Jakob Lecerof, som gjorde ett tröstmål i matchen
mot Göteborg alldeles nyss, riktigt snyggt var det också.
Där är sjuårige Mendel Kesselman, rabbinens son, med fransar från
bönesjalen hängande utmed shortsen och kippa under kepsen.
Och där går elvaårige Shimon Faingersh, som blev så exalterad över
målet mot Göteborg att han gav lagkompisen Jakob en smällkyss på
kinden.
De är från Malmö och de är med i Pierre Gildesgame Tournament –
Nordens största judiska idrottsevenemang.
När turneringen hölls i Helsingfors förra året lyckades inte Malmös
judiska klubb SK Hakoah skrapa ihop något lag. Det kändes fel, minns
lagledaren David Lecerof.
Malmös judiska liv krymper snabbt. Församlingen hade 2 000 medlemmar på 70-talet. För tio år sedan var de 1 000. I dag är bara drygt
500 kvar.
Många lämnar staden, flyttar till Stockholm eller utomlands.
David Lecerof tittar på sin son som stolt tågar förbi med sina
lagkompisar.
Han säger:
– Vi judar går ju emot att försvinna i Malmö. Men vi ska i alla fall gå
till botten med flaggan i topp.
Klubben bildades 1932
Invandrarstaden Malmö. Hoppets hamn. Malmö har under många år
blivit en ny, tryggare bostadsort för tiotusentals flyende människor från
olika delar av världen.

30 procent av stadens 307 000 invånare är födda i utlandet. De senaste
åren är det främst syrier, somalier och afghaner som kommit hit.
Den allra första flyktinggruppen som fann en fristad i Malmö var judar
År 1860 avskaffades den svenska lag som förbjöd judar att bosätta sig
utanför Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona.
Elva år senare, 1871, grundades judiska församlingen. Då hade
tvåhundra judar flyttat till Malmö.
Misstron mot dem var utbredd. Folkets Tidning skrev om den ”svärm
av judar”, ”krämare och schackrare”, som bosatt sig i Skåne ”till stort
obehag för ordningens vänner”, enligt tidningen.
Men det skånska judehatet tog sig ändå inte lika aggressiva uttryck
som i Polen, Ryssland och Ukraina. Där dödades tiotusentals judar i
pogromer, blodiga upplopp som uppmuntrades av myndigheterna.
Många östjudar fann en fristad i Lund och Malmö. Församlingen
växte.
År 1903 invigdes synagogan på Föreningsgatan, ritad i morisk stil av
John Smedberg.
Synagogan i Malmö är en av få bevarade tempel från sin epok. De
flesta liknande synagogor på kontinenten förstördes på 30- och 40talen, under nazismen.
På 1930-talet var Malmö ett nazistfäste. Under paroller som ”Hejda
judeinvasionen” marscherade nazister genom Malmös gator.
Men ett gäng sportintresserade Malmökillar ville inte smyga med sin
judiska identitet.
På Café Triangeln i centrala Malmö – ”i ett litet ruggigt tvåvåningshus” som en av de unga männen senare skulle skriva – samlades de
den 29 december 1932 för att bilda den judiska idrottsföreningen SK
Hakoah.
Hakoah betyder ”kraften” på hebreiska. I föreningens årsberättelser
kan man se svartvita bilder på herrlag, damlag och knattelag, och läsa

om tuffa kvalmatcher mot lag som Arlöv och Heleneholm.
Ibland faller Förintelsens skugga över de glättiga sporttexterna. Som i
matchreferatet från sommaren 1945, när SK Hakoah spelade mot ett
lag av danska judar som överlevt Nazitysklands ockupation:
”Matchen var ej av någon högre kvalitet och något hårt spel förekom
inte av naturlig anledning. Vi hade med oss nylonstrumpor och andra
småsaker till våra danska vänner.”
Vid krigsslutet 1945 kom tusentals nya judar till Malmö: överlevare
från nazistiska dödsläger. Många stannade kvar och bildade familj.
Församlingen växte. SK Hakoah också.
I slutet av 1960-talet piskade kommunistdiktaturen i Polen upp antisemitiska stämningar. Judar fick sparken från jobb och stängdes av från
universitet. Butiker vandaliserades och märktes med Davidsstjärnor.
Tusentals flydde, och många bosatte sig i Lund och Malmö. SK
Hakoahs volleyboll- och bridgesektion gynnades särskilt – flera av de
nyanlända polackerna var drivna volleyboll- och bridgespelare.
I en festskrift till Hakoahs 50-årsfirande 1982 gläds skribenten åt ”det
stora antalet uppväxande judiska ungdomar” i Malmö och spår ”ytterligare många års idrottsverksamhet”.
Skribenten fick fel.
Förutom knattelagen är några äldre bridgespelare i dag det enda som
återstår av SK Hakoah.
Herrlaget i fotboll gick i graven efter förra årets seriespel i division
sex.
Under de sista åren spelade inga judar i klubbens A-lag. Däremot hade
SK Hakoah flera muslimska spelare.
Det spelade ingen roll för vissa antisemiter bland motståndarfansen.
Ropen om ”jävla judar” haglade ibland över de icke-judiska spelarna.

Rabbinen van vid glåpord
– Gå på honom, Ariella!
– Backa hem, Michael!
– Heja Malmö! Heja Malmö!
SK Hakoahs elvaåringar håller på att få storstryk mot Göteborg, men
entusiasmen hos Malmöföräldrarna vid sidlinjen på Gladsaxe Idrætspark är obruten.
En av fotbollsföräldrarna som åkt över Öresundsbron heter Shneur
Kesselman. Han är rabbin i Malmö, leder gudstjänster och förrättar
begravningar.
– Det är viktigt att det judiska livet hålls vid liv. Den här klubben är en
del i det, säger rabbinen som själv fått rejäl träningsvärk i musklerna
efter att ha tränat med knattarna på Limhamnsfältet.
I sitt långa svarta skägg, sina svarta byxor och sin vita skjorta sticker
33-årige Shneur Kesselman ut från de andra, mer fritidsklädda föräldrarna.
Rabbinens traditionellt chassidiska sätt att klä sig har gjort honom till
en tydlig måltavla för judehatet i Malmö. Sedan han flyttade till
Malmö från Detroit för åtta år sedan har Shneur Kesselman trakasserats så gott som varje månad.
Han får äppelskrutt och tomburkar kastade mot sig. Människor spottar
åt hans håll. Han har vant sig vid glåpord som ”support Hitler!”.
Polisens hatbrottssamordnare har sakligt sammanfattat varför rabbinen är så väldigt utsatt:
– Det syns så tydligt att han är jude.
Mellan två fotbollsmatcher berättar rabbinen om de senaste otrevligheterna. Nyligen, en lördag i slutet av april, promenerade han från sin
lägenhet till synagogan.

– Först, nära mitt hem, var det en man som vevade ner rutan och skrek
”jävla jude”. Jag fortsatte gå.
Några minuter senare, vid torget Triangeln mitt i Malmö, var det dags
igen. Fyra unga män i en bil bromsade in. En av dem gick ut på trottoaren och tog några hotfulla steg mot Shneur Kesselman.
– Han ville slåss eller skrämmas. Jag gick snabbt därifrån.
Rabbinen brukar anteckna registreringsnumret på bilarna, för att kunna
polisanmäla. Men den här dagen var det sabbat – vilodag. Då är det
inte tillåtet att skriva, enligt rabbinens tro.
– Jag memorerade bilnumren i huvudet och skrev upp dem nästa dag.
Rättsväsendet har aldrig lyckats få någon gärningsman fälld, trots att
Shneur Kesselman rapporterat dussintals antisemitiska angrepp.
Malmöpolisen tar ändå problemen på större allvar i dag än för ett par
år sedan, tycker han.
– Då kallade polisen inte ens ägarna av bilarna till förhör.
Barn på läger attackerades
När en svensk hör ordet antisemitism dyker ofta bilder av nazistiska
skinnskallar upp i huvudet.
Om man är äldre och politiskt intresserad går kanske tankarna till
fascistledaren Per Engdahl. Han ville särskilja judar från andra
svenskar, stoppa ”blandäktenskap” och förbjuda judar att ha ledande
poster i samhället.
Engdahl beundrades av Ikea-grundaren Ingvar Kamprad, vilket Elisabeth Åsbrink skriver om i sin prisbelönta bok ”Och i Wienerwald står
träden kvar”.
Rester av den svenska köksbordsantisemitismen lever fortfarande kvar
på sina håll. Det fick en grupp judiska barn mellan sju och tolv år erfara när de var på läger i Höllviken söder om Malmö en helg i oktober 2010.

Kursgården omringades av ett stort gäng lokala tonåringar som kastade
ägg, slog på soptunnor och trampade ner staketet. Ungdomarna ropade
”Heil Hitler”, ”Judejävlar förstör Höllviken” och ”Ni ska gasas!”.
De judiska barnen blev rädda. Sexton skolelever identifierades senare
som deltagare i attacken.
Det gamla, äktsvenska judehatet existerar.
Men om man vill förstå den nutida antisemitismen i Malmö så leder
bilden av den nazistiske skinnskallen fel.
I Malmö är det ofta unga män med familjebakgrund i Mellanöstern
som står för trakasserierna mot judar. Förra året intervjuade jag
Henryk Grynfeld, en lärare som flera gånger mött hat från sina ele-ver
på Örtagårdsskolan i Malmö.
En gång samlades elever utanför hans klassrum och skanderade: ”Jävla
jude, jävla jude!”
Henryk Grynfeld sammanfattade läget:
– I Polen var jag ”jävla jude”. När jag kom till Sverige blev jag ”jävla
polack”. Nu är det tillbaka till ”jävla jude” igen.
Liksom judeföraktet en gång var mainstream i svenska tidningar, med
rasistiska skämtteckningar, är antisemitism vanligt i många arabländers medier.
Den muslimske världskände tv-predikanten Yusuf al-Qaradawi, vars
ord väger tungt för många troende Malmöbor, har kallat Förintelsen
för ett ”gudomligt straff”.
– Med Guds vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende,
sade Yusuf al-Qaradawi 2009 i tv-kanalen Al-Jazira.
Henryk Grynfeld berättade att flera av hans elever och deras föräldrar
ser mycket på arabisk tv.
– De ser program som ibland har samma juderetorik som tyska
nazister hade. Syrisk tv visade tunnor med spikar i. I tunnorna lade

judar de barn vars blod skulle blandas i påskbrödet, meddelade tvkanalen sina tittare.
Judehatet i Malmö är ofta sammanvävt med ilska mot Israels politik
mot palestinierna.
Rabbinen märkte det förra året, när någon hade ristat in PALESTINA i
lacken på hans bil.
62-åriga Barbro Posner, uppväxt i Malmö, berättar om när hon mötte
två unga män under en promenad i stadsdelen Möllevången.
Den ene tittade på Barbro Posners halssmycke i form av en Davidsstjärna och sa:
– Jävla jude.
Vad menar du? frågade Barbro Posner.
– Jag hatar judar. Ni dödar barn, sade den unge mannen.
Barbro Posner tänkte att han nog var palestinier, och hörde sig själv
säga:
– Jamen det gör ju ni också.
2009, under Israels bombningar av Gaza, blev blandningen av Israelkritik och antisemitism extra tydlig. Ett märkligt kedje-sms skickades
runt:
”Personalen på McDonalds har kommit fram till att allt säljande på
lördag ska gå till Israel, försök att inte äta hos de förbannade judarna.
Även Coca-Cola, Fanta, Sprite är judiska. Undvik dessa också.”
På Stortorget attackerades en manifestation med israeliska flaggor med
flaskor, ägg och raketer. Under rop som ”jävla judar!” drevs deltagarna
på flykten.
30-åriga Malmöläraren Sofia var en av dem som flydde från
Stortorget.

– Flera av dem som skrek hatiska saker var mina gamla elever. Killar
som jag en gång lärt knyta skorna, säger Sofia när DN träffar henne på
en uteservering i Slottsstaden i centrala Malmö.
Sofia jobbar nu på en skola i en landsortskommun – ett aktivt val.
Antisemitismen hon en gång mötte på en Malmöskola blev för mycket.
Av eleverna fick hon höra att judar blandar palestinska barns blod i
Coca-Cola. En dag stod en nioårig elev som fastfrusen utanför hennes
klassrum. Det var en kille som Sofia verkligen tyckte om.
– Varför kommer du inte in? frågade hon.
– Jag får inte för mamma och pappa, svarade pojken.
– Varför inte?
Nioåringen tvekade. Till slut sa han:
– Du är jude.
Sofia heter egentligen något annat, men känner sig för utsatt för att ha
sitt namn i tidningen.
– Jag älskar Malmö, saknar allt här så fort jag är bortrest. Ändå flyttar
jag om jag får barn. Jag vill inte att de ska växa upp här.
Flyttade till Stockholm
38-åriga trebarnsmamman Petra Kahn har just lämnat sina barn på
den judiska Hillelskolan på Östermalm i Stockholm.
– Åh, jag måste köpa snus! utbrister hon på bred Malmödialekt.
Hon svär över sina jobbiga högklackade skor, går in i en tobaksbutik
på Nybrogatan, ber om två dosor, lägger in en prilla direkt och passar
samtidigt på att byta till ett par gympadojor som hon råkar ha med i
väskan.
Som Malmöbo är det lätt att bli lite fnissig vid ett möte med Petra
Kahn. Hon må ha flyttat från Malmö redan 1994, men har fortfarande
en tuff, distinkt Malmödoftande stil.

Men känslorna inför uppväxtstaden är kluvna. Det är ingen slump att
nästan alla Petras jämnåriga judiska Malmövänner flyttat till
Stockholm, säger hon.
– Alla ungdomar från Malmöfamiljer säger samma sak: det finns ingen
framtid där.
Så här långt kommen i reportaget har nog många läsare sin slutsats
klar: antisemitismen driver judar från Malmö. De som flyttar gör det
av rädsla för trakasserier. Det är en alltför enkel bild.
Dels finns många Malmöjudar som inte trakasseras alls. De som utsätts
är ofta personer som tydligt visar sin judiska identitet.
Dels började Malmöförsamlingen krympa redan för flera decennier
sedan, långt innan dagens aggressiva antisemitism började visa sig.
Unga judar som flyttar från Malmö gör det av olika skäl: för att de får
jobb, för att de blir kära, eller – som i Petra Kahns fall - för att de längtar efter en stad med ett rikare judiskt liv.
– Det finns tyvärr väldigt lite levande judiskt liv i Malmö. Det finns
ingen judisk skola och antalet judar är få.
Petra Kahn är generalsekreterare för Judiska ungdomsförbundet i
Sverige och har sitt kontor i judiska församlingens hus vid Berzelii
park.
Precis som i Malmö är Stockholmsförsamlingens hus närmast befäst,
med vakter, fotoförbud, legitimationskrav och säkerhetssluss.
Att ledsagas in här är en påminnelse om att hotbilden mot judar är stor
även i Stockholm.
– Malmö har blivit symbolen för antisemitism – men problemet finns i
hela Sverige, säger Petra Kahn.
När hon var lärarvikarie i en skola i Vårby, söder om Stockholm, sa
andra lärare åt henne att dölja sin judiska identitet. Många elever på
skolan ogillar judar, förklarade kollegerna.

När Petra Kahn hörde en elev säga att alla judar borde skjutas kunde
hon inte hålla tyst. Hon berättade: jag är judinna. Ryktet spred sig fort,
minns Petra Kahn.
– Flera elever kom fram och frågade: Är du jude? Det var obehagligt.
En sorts aggressiv nyfikenhet.
Men långt värre än elevernas fientlighet var lärarkollegernas uppmaningar att hålla tyst med att hon var judinna, tycker Petra Kahn.
– Det kändes som om det svenska samhället godkände det här
beteendet.
Judiska församlingen i Stockholm har 4 400 medlemmar. Många är
inte troende. Precis som i Malmö fungerar församlingen även som ett
kulturellt center, för dem som värnar sin judiska identitet.
– Varsågod, säger Stockholmsförsamlingens vakt på tydlig skånska när
han lämnar tillbaka id-kortet.
Vakten flyttade från Malmöstadsdelen Oxie till Stockholm för fyra år
sedan.
Lättare i Köpenhamn
När tävlingsmatcherna är över spelar Malmöföräldrarna en lekfull
match tillsammans med barnen på Gladsaxe Idrætspark.
Den konservative rabbinen gör en rätt ful satsning med lågskornas
fotsulor före i kamp om bollen med Thomas Lunderquist, en av församlingens mer liberala medlemmar.
– Det var tur för det judiska livet i Malmö att jag inte gick in hårt i den
närkampen, skämtar Lunderquist efteråt.
Bredvid står 32-åriga Emilia och tittar på sin sjuårige son Jacob.
Emilia är uppväxt i Malmö men flyttar med sin man och son till
Köpenhamn i sommar. Inte för att de har fått jobb i Danmark – Emilia
kommer att pendla över Öresund till sitt arbete i Lund.

– Min sons barndom ska vara trygg – då är Köpenhamn bättre än
Malmö.
I Köpenhamn finns också en judisk skola, poängterar Emilia. Det
saknar Malmö.
– Det är lättare att leva som jude här.
En Köpenhamnsrabbin, Yitzi Loewenthal, kommer fram och hälsar.
Liksom sin Malmökollega Shneur Kesselman bär han skägg och traditionell chassidisk klädsel.
Yitzi Loewenthal har besökt Malmö flera gånger. Vid två tillfällen har
han trakasserats.
– Folk ropade fula saker. Sådant händer ytterst sällan i Köpenhamn.
Rabbinen påminner om att Malmö har en särskild plats i danska judars
hjärta. Under den tyska ocku- pationen skickades många Köpenhamnsjudar i fiskebåtar över Sundet hösten 1943, för att undkomma
nazisternas förintelseläger.
I Danmark minns äldre judar fortfarande hur de välkomnades med
öppna armar. Hur starka Malmöpoliser hjälpte till att dra in båtarna.
– Därför smärtar situationen i Malmö extra mycket nu, säger Yitzi
Loewenthal.
58-årige Malmöbon Kaj Gellberg dyker upp vid sidlinjen med ett
leende på läpparna och en läsk i handen. Hans egna barn är för gamla
för att spela i knattelagen, men Kaj och hans fru har kört över bron till
Danmark för att heja på SK Hakoah.
Kaj Gellberg är en positiv person som gärna tonar ner faran med att
vara jude i Malmö.
– Har man inga judiska symboler på sig, så har man inga problem.
Kaj Gellbergs förfäder var med om att grunda församlingen på 1800-
talet. Det är tragiskt att det judiska livet nu tynar bort, tycker han.

Men kanske, funderar Kaj Gell-berg, så finns det hopp för Malmö.
Han påpekar att situationen för judar i Ungern är svår. Politiker från
extrempartiet Jobbik har krävt registrering av judar och antisemitiska
manifestationer anordnas.
– Kanske kan vi få flyende ungers-ka judar att flytta hit.
Jag tittar lite försiktigt på Kaj Gell-berg. Menar han allvar? Han gör
ingen min av att skämta.
Och det finns en hemsk logik i resonemanget. Historiskt är det ju
faktiskt judeförföljelser i andra länder – Ryssland, Polen, Tyskland –
som gjort att judar flytt till Malmö.
Kaj Gellberg säger det igen:
– Ungern, ja. Det är nog enda chansen till en nystart för församlingen i
Malmö.
Niklas Orrenius niklas.orrenius@dn.se “
“Detta har hänt i Malmö.
25 januari 2009. Rop som ”jävla judar” hörs på Stortorget. Flaskor,
fyrverkeripjäser och ägg regnar över Malmöbor som manifesterar med
israeliska flaggor och budskap som ”medlidande med alla civila offer”.
De proisraeliska demonstranterna tvingas fly. Bland dem finns flera
Förintelseöverlevare.
8 februari 2009. En ny manifestation – ”för Israels rätt att existera” –
möts med fyrverkeripjäser och avsky. Den här gången lyckas polisen
skydda deltagarna. Israels flygoffensiv mot Gaza har just avslutats,
med över tusen döda. Inslagen av judehat i protesterna gör att flera av
stadens judar börjar fundera på att lämna staden.
6–8 mars 2009. Sverige spelar Davis Cup i tennis mot Israel – inför
tomma läktare. ”Säkerhetsskäl”, motiverar Malmös politiker publikstoppet. Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) förklarar i
Sydsvenskan att han helst sett att matchen mot Israel inte spelades alls
eftersom ”över 400 barn har mördats av Israels krigsmaskin”.

28 januari 2010. I Skånska Dagbladet säger Ilmar Reepalu att judiska
församlingen i Malmö borde ”ta avstånd från Israels kränkningar av
civilbefolkningen i Gaza”.
Februari 2010. Malmö stad inrättar Dialogforum, med representanter
för judar, muslimer, somalier och romer, för att minska rasismen i
staden.
December 2010. Simon Wiesenthal Center utfärdar en varning för
judar att resa till Malmö på grund av risken för ”trakasserier och hån”.
Malmö blir känt för antisemitism världen över.
15 december 2011. Regeringen anslår fyra miljoner kronor till ökad
säkerhet för landets judar. Malmö får mest. ”Problemen är störst i
Malmö”, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP).
22 mars 2012. Ilmar Reepalu i blåsväder för nya uttalanden om
Malmös judar. I tidskriften Neo påstår Reepalu att judiska församlingen låtit sig ”infiltreras” av Sverigedemokraterna.
6 april 2012 Ilmar Reepalu erkänner i Expressen att han tidigare tagit
för lätt på judehatet i Malmö: ”Situationen för judarna i Malmö är
långt, långt värre än jag hade förstått”.
24 april 2012. USA:s president Barack Obama skickar sitt särskilda
sändebud i frågor om antisemitism till Malmö. Hannah Rosenthal
anklagar Reepalu för att använda ”ett antisemitiskt språkbruk”.
Reepalu upprörs: ”Hon försöker klistra på mig att jag är någon sorts
antisemit”.
3 december 2012. Två judiska väninnor anmäler att de under lång tid
utsatts för hatbrott. Dörren och balkongen till deras lägenhet i stadsdelen Rosengård har målats med hakkors och kletats med sopor. Kvinnorna blir kallade ”judefitta” och ”judesvin”.
15 maj 2013. Eden Viktoria, besökare från Israel vid finalen av Eurovision Song Contest, polisanmäler en taxichaufför i Malmö för att han
under schlagerveckan ska ha kallat henne ”judehora” och ”judejävel”
på arabiska. “
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“Destruktiva reaktioner”
“Varför satte ett gäng unga vandaler eld på bilar och slog sönder fönster i Husby centrum?
Ingen av dem som deltog i upploppet i Stockholmsförorten under söndagsnatten har förklarat varför de anser sig ha rätt att förstöra andra
människors egendom. Men företrädare för Megafonen, en organisation
som bedriver ungdomsverksamhet i flera förorter, hävdar att det var en
begriplig reaktion på polisens dödsskjutning av en 69-årig man förra
veckan.
”Vi förstår att folk reagerar på det sättet” förklarar Megafonens före
trädare, och på sammanslutningens hemsida finns ett mångordigt försvar: ”Det här är det enda sättet att uttrycka frustration när andra
demokratiska vägar är stängda.”
Sådana uttalanden avslöjar en organisation som befinner sig långt ut på
vänsterkanten. En sammanslutning som förfäktar våld visar samtidigt
att den företräder en mycket liten minoritet. Aktivister som hävdar att
det är rätt att sätta eld på andras bilar har ingen kontakt med den
verklighet som de säger sig vilja företräda.
Att polisen tillkallades och grep in för att stoppa skadegörelsen var
därför nödvändigt. Men flera vittnen hävdar att insatsen spårade ur och
att polisen använde rasistiska uttryck och tillmälen.
En av kommunen anställd medborgarvärd fanns på plats under natten.
Han berättar för TT om de glåpord som polisen öste över honom. ”Vi
fick höra allt: luffare, pajas, apor, negrer. De frågade om vi inte hade
hundar i vårt hemland, för vissa av kollegorna blev rädda för deras
enorma hundar”.

Det är bedrövligt om polisen har använt sådant språkbruk. Har ordningsmakten ingenting lärt och ingenting förstått? Poliser som talar
nedsättande om andra människor förstör inte enbart sitt eget rykte,
utan hela kårens.
I förlängningen handlar det om demokratins grundvalar. Polisens uppdrag är att försvara det demokratiska samhället mot angrepp av olika
slag. Då kan de inte själva ägna sig åt att bespotta medborgarna. Här
krävs utredning och en tydlig reaktion från polisledningen.
Också när det gäller dödsskjutningen i Husby förra måndagen finns det
frågor som kräver svar. Polisen hävdar att den 69-årige mannen hotade
dem med en machete, att de befann sig i en nödvärnsituation och därför tvingades skjuta.
Men snäva restriktioner omger polisens rätt att använda vapen. Polislagens regler är tydliga: Skottlossning i ett område där det bor många
människor ska undvikas i det längsta. Skjutvapen får bara användas
som en yttersta utväg och först ska ett varningsskott avlossas. Om
polisen trots allt behöver använda vapen ska skotten i första hand
riktas mot benen.
De knapphändiga uppgifterna från skotten i Husby tyder på att polisen
bröt mot flera av dessa riktlinjer. Händelsen har redan anmälts till
riksenheten för polismål i Malmö.
Organisationen Megafonen hävdar dock att medborgarna inte kan ha
förtroende för den utredningen eftersom riksenheten inte är ett självständigt och oberoende organ. Det är en grovt överdriven kritik.
Rent principiellt är det förvisso problematiskt att poliser utreder polisers brott, men det är samtidigt svårt att komma ur detta dilemma.
Även en helt självständig organisation måste förlita sig på polisers
arbete.

Riksenheten för polismål är dessutom en separat del av Åklagarmyndigheten och i flera fall har dess utredningar fått konsekvenser.
Åtal väcktes till exempel mot den polisman som sköt rakt in i ett gym
på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Han dömdes till 80 dagsböter för
framkallande av fara för annan.
Organisationen Megafonen sprider dimridåer när dess företrädare
hävdar att det inte blir någon utredning av dödsskjutningen i Husby:
En sådan är redan på gång.
Men polisledningen måste ta itu med den destruktiva interna kultur
som tydligen finns och som gör att ordningsmaktens representanter
vräker ur sig rasistiska invektiv.
DN 21/5 2013 “
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“När slagen haglar håller sig Reinfeldt
borta”

Ett enkelt sätt att visa att samhället tar Husbybornas problem på allvar
är att politikerna markerar kraftigt att samhället ska agera. På samma
sätt som Reinfeldt gjorde när Djurgårdsledarna avgick. Men när slagen
haglar och bilar brinner håller sig statsministern på behörigt avstånd.

“ Statsminister Fredrik Reinfeldt har inget att förlora när han
fördömer idrottsvåldet. Förortskravaller är en helt annan sak.
Där går det att kräva ansvar av politikerna. “
“ När ledarna för fotbollsklubben Djurgården avgick på grund av våld
och hot blixtinkallade statministern till presskonferens. Reinfeldt fördömde våldet och flaggade för att samhället skulle mobilisera på alla
plan för att få stopp på trakasserierna.
Men upploppen i Husby har statsministern förbigått med tystnad och
det dröjde till klockan fyra på eftermiddagen innan integrationsminister Erik Ullenhag kommenterade händelserna.
Att statsråden hellre kommenterar idrottsvåld än kravaller i förorterna
är ingen slump. Ingen skulle komma på tanken att ställa Fredrik Reinfeldt till svars för fotbollshuliganernas framfart. Men politikerna har
tveklöst ansvar för hur det ser ut i samhället.
Husbyborna har tvingats vara med om två omskakande händelser på
kort tid. Först polisens dödsskjutning av den 68-årige mannen i förra
veckan och sedan upploppen under natten till måndagen. Det är självklart att människor känner sig otrygga när kvarteret brinner och ungdomar och poliser slåss på gatorna. Men många i Husby ger också
uttryck för en annan känsla. Känslan av att samhället inte bryr sig om
vad som händer i deras stadsdel.
När föreningen Megafonen, som bland annat arbetar för upprustningen
av förorterna, frågar hur reaktionerna varit om polisen öppnat eld mot
en åldring på Kungsholmen i centrala Stockholm ställs saken på sin

Maria Crofts maria.crofts@dn.se “
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Sammanfattning
I denna slutrapport ges en bred beskrivning av olika framtida
utmaningar som Sverige står inför, med särskilt fokus på
framtidsutmaningar kopplade till hållbar tillväxt, demografisk
utveckling, integration på arbetsmarknaden, demokrati, jämställdhet
och social sammanhållning. Jesper Strömbäck har skrivit slutrapporten
i samråd med Framtidskommissionens ordförande statsminister
Fredrik Reinfeldt och de tre övriga partiledarna i regeringen.

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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Från nya moderaternas hemsida mars 2013:

FÖREGÅNGSLAND FÖR KLIMAT OCH
HÅLLBARHET
Våren 2012 tillsattes fem arbetsgrupper för att förnya, förstärka
och utveckla politiken. Arbetsgruppen Föregångsland för klimat
och hållbarhet presenterar nu sin slutrapport, som är ett underlag
för partistyrelsen i arbetet med att ta fram propositioner till
arbetsstämman 2013. Ur rapporten:
Klimatförändringar och miljöproblem hör till vår tids mest omfattande
utmaningar. Utvecklingen ställer höga krav på såväl globalt samarbete
som lokalt ansvarstagande. I Sverige har vi goda möjligheter att vara
miljösmarta tack vare forskning i framkant, stor tillgång till naturresurser och miljömedvetna medborgare. Det gäller att förvalta och ta
tillvara på dessa förutsättningar på rätt sätt. Vi har idag bättre verktyg
än någonsin vad gäller teknik, innovationer och kunskap för att leva
hållbart. Många av framtidens nya arbetstillfällen kan dessutom växa
fram i omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Tack vare Alliansregeringens ambitiösa miljö-, klimat- och energipolitik har Sverige redan kommit långt. Konkreta åtgärder är på plats för
att fasa ut fossil energi och vi har tydliga mål för minskade utsläpp.
Alliansens klimat- och energiöverenskommelse är en viktig del i att
trygga energiförsörjningen för konsumenter och företag samtidigt som
energimarknadens aktörer har givits långsiktiga spelregler.
Samtidigt är utmaningarna omfattande, både nationellt och globalt.
Finans- och skuldkrisen har drabbat stora delar av världen hårt och
innebär ännu tuffare förutsättningar i arbetet med att nå bindande
internationella miljö- och klimatavtal. I detta arbete har Sverige en
viktig roll. Sverige har fortsatt möjligheten att, internationellt sett,
behålla täten i klimatsmart utveckling både med de miljövinster det
innebär, men även för att stärka vår konkurrenskraft och visa på goda
och innovativa exempel.

foregangsland_for_klimat_och_hallbarhet_slutrapport.pdf
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Nya Moderaterna fortsätter att förnyas och utveckla
politiken.
Syftet är att se och lösa samhällsproblem. Vi ska vara relevanta och
kunna svara på väljarnas frågor. Vi driver en politik för hela Sverige
med tydligt fokus på arbetslinjen och ordning och reda i de offentliga
finanserna.
Inför valen 2014 ska vi möta människor i hela landet med en framåtsyftande agenda och nya förslag om hur vi vill göra Sverige ännu bättre. Efter beslut av partistyrelsen tillsattes våren 2012 fem arbetsgrupper för att förnya, förstärka och utveckla politiken. Gruppernas uppdrag är att inom områdena Ekonomi och arbetsmarknad, Skola och
utbildning, Hälsa, Trygghet samt Klimat och miljö ta fram förslag på
ny moderat politik.
Arbetsgruppernas uppgift är att presentera förslag som ska kunna
utgöra ett underlag för partistyrelsen i arbetet med att ta fram propositioner till arbetsstämman 2013, i Moderaternas nya handlingsprogram
eller i andra centrala policydokument. Förslagen i rapporten är arbetgruppens egna. Alla förslag är nu föremål för bland annat prövning
vad gäller det utrymme som den ekonomiska utvecklingen och
deoffentliga finanserna medger samt utifrån andra aspekter som till exempel EU-rätt.
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1. Haltande tillväxt och åldrande befolkning.
2. Stor potential i ökad jämställdhet.
3. Svag jämställdhetsutveckling.
4. Viktigt med europeiskt perspektiv.
5. Åtgärdsprogram.
Bygg ut barn- och äldreomsorgen.
Gör heltid till rättighet.
Öka andelen kvinnor i företagsledningar och styrelserum.
Stärk arbetsmiljöarbetet.
Verka för bra jobb i offentlig sektor.
Stärk och jämställdhetssäkra föräldraförsäkringen.
Bekämpa diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet.
Stimulera kvinnligt företagande.
Avskaffa sambeskattningen.
Ta bort de differentierade pensionsåldrarna.

Världen och socialdemokraternas epoker.
FNs historia och verksamhet beskrivs i http://wimnell.com/omr93b .
Där finns en krönika över viktiga händelser. Till en början, 40-, 50och 60-talen handlar det om krig o d. På 70-talet händer det något:
“ Miljön i fokus
1972. I Stockholm samlades representanter för 113 länder för att
diskutera miljöfrågor. Temat var “En enda värld”. I en FN-rapport om
människan och miljön från 1969 står det: “För första gången i mänsklighetens historia existerar en global kris som berör både i- och uländer. Den gäller människans relation till sin miljö. Oroande tecken
har varit synliga länge: befolkningsexplosionen, en mäktig teknologisk
expansion som inte anpassats till miljöns villkor, förstörelsen av odlad
jord, städernas oplanerade tillväxt, krympande öppna områden och en
ökande risk för utrotning av många former av djur- och växtliv. Det
finns ingen tvekan om att framtida liv på jorden hotas om detta får
fortgå.”
Ny ekonomisk världsordning
1974. U-länderna ställde krav på en ny mer rättvis ekonomisk världsordning (NIEO). En deklaration och ett handlingsprogram antogs av
FN:s generalförsamling. Några viktiga krav var:
•	

full kontroll över råvarutillgångarna
	

 •	

mer förädlingsindustri i u-länderna
	

 •	

bort med handelshinder för u-ländernas industrivaror
	

 •	

avskrivning av skulder
FN och jämställdheten
1975. I Mexico City höll FN sin första kvinnokonferens. Konferensen
drog upp riktlinjer för jämställdhetsarbetet tio år framåt. I september
1995 ägde den fjärde kvinnokonferensen rum i Beijing.

Vapenembargo mot Sydafrika
1977. FN:s säkerhetsråd beslutade att införa obligatoriskt vapenembargo mot Sydafrika. Anledningen är att Sydafrikas apartheidpolitik hotade den internationella freden och säkerheten. I augusti 1977 genomförde FN och den afrikanska organisationen OAU en anti-apartheidkonferens.
80-talet
Smittkopporna utrotade
1980. Efter en världsomfattande kampanj som Världshälsoorganisationen genomfört förklarades 1980 att smittkopporna utrotats.
Pérez de Cuéllar generalsekreterare
1982. Peruanen Javier Pérez de Cuéllar efterträdde Waldheim som
generalsekreterare. Han anses ha stärkt FN gett organisationen en
ledande roll i världspolitiken.
Svältkatastrof i Afrika
1984. 150 miljoner människor i 20 länder i Afrika drabbades av svält
efter en lång tids torka. Detta gjorde att diskussionen om Afrikas
kritiska ekonomiska situation tog fart. FN upprättade ett kontor Office of Emergency Operations in Africa - för att samordna alla
hjälpinsatser i Afrika. Kontoret meddelade 1985 att det som kunde ha
blivit den värsta hungerkatastrofen i fredstid avvärjts tack vare det
internationella biståndet. Unicef (FN:s barnfond) satte 1984 igång ett
program för att rädda de minsta barnen i de fattiga länderna. Fyra
punkter ingick i detta program:
	

 •	

amning istället för bröstmjölksersättning
	

 •	

viktkontroll
	

 •	

socker/saltlösning i kokat vatten mot livshotande diarréer
	

 •	

vaccinering mot sex vanliga och dödliga sjukdomar: difteri,
polio, tuberkulos, stelkramp, kikhosta och mässling.

FN fyller 40 år
1985. Kritiken mot FN var stor när FN firade 40-årsjubileum. Sekretariatet kritiserades för slösaktighet och ineffektivitet. “Låt oss inte
göra Förenta Nationerna till syndabock för problem som återspeglar
våra egna brister. Det är inte Förenta Nationerna som inte nått upp till
oss. Det är vi som inte nått upp till Förenta Nationernas ideal. Det är
genom att själva förbättra oss och vår politik som vi kan förbättra
Förenta Nationerna.” Olof Palme i generalförsamlingen 21 oktober
1985
“Hållbar utveckling”
1987. Norges statsminister Gro Harlem Brundtland ledde Kommissionen för miljö och utveckling 1983-1987. I kommissionens rapport
“Vår gemensamma framtid” lanserades begreppet hållbar utveckling,
det vill säga en ekonomisk utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter till samma
utveckling.“
Mellan 1972 och 1987, 15 år. Växte fram ett intresse för annat än bara
krig och vapen: Miljön, Ekonomisk världsordning, Jämställdhet,
Smittkoppor, Hjälpinsatser, Barnfond, Hållbar utveckling. Det har
sedan fortsatt:
“ Toppmöte om jorden
1992. FN:s konferens om miljö och utveckling anordnades i Rio de
Janeiro. Ett handlingsprogram, Agenda 21, antogs. En konvention om
biologisk mångfald, en annan om klimatet och 27 skogsprinciper
förhandlades fram. 1996 arbetade i princip alla kommuner i Sverige
med en lokal Agenda 21.
Allt sämre ekonomi
1994. Medlemsländernas sammanlagda skuld var i juli 1994 3,4 miljarder dollar. USA hade största skulden 1500 miljoner dollar. Ryssland
skuld var 629 miljoner dollar.

Toppmöte om fattigdom
1995. För första gången anordnade FN ett toppmöte om social utveckling. Man enades om tio åtaganden, bland annat:
	

 •	

att utrota fattigdomen
	

 •	

att skapa fullständig jämlikhet mellan män och kvinnor
	

 •	

att sträva mot full sysselsättning
	

 •	

att ge utbildning och primärhälsovård till alla”
“Hälsa för alla år 2000
Vid en internationell konferens 1978 i Alma-Ata i Sovjetunionen fastslogs att primärhälsovård är nyckeln till människors hälsa. Primärhälsovård bör finnas överallt där människor bor och arbetar. Den ska
vara tillgänglig för alla till överkomliga kostnader. En strategi för
Hälsa för alla år 2000 antogs. Strategin omfattar åtta viktiga uppgifter
för primärhälsovården:
1. Undervisning om hälsoproblem och metoder att förebygga och
kontrollera dem.
2. Att främja tillgången på näringsriktig föda.
3. Tillfredsställande tillgång till rent vatten och elementära sanitära
förhållanden.
4. Mödra- och barnhälsovård inklusive familjeplanering.
5. Vaccinering mot de mest utbredda smittsamma sjukdomarna.
6. Förebyggande och kontroll av lokalt förekommande sjukdomar.
7. Lämplig behandling av vanliga sjukdomar och skador.
8. Att tillhandahålla nödvändiga läkemedel.”
Millenniedeklarationen. Från http://wimnell.com/omr40y.pdf
“Förord. Förenta Nationernas Millenniedeklaration är en milstolpe på
vägen in i ett nytt århundrade. Den antogs av Millennietoppmötet som
hölls från den 6 till den 8 september 2000 i New York och är ett uttryck för 147 stats- och regeringschefers och totalt 191 nationers oro
och engagemang för världens framtid. Mötet var den dittills största
sam-mankomsten av världens ledare.

Deklarationen tog form under månader av diskussioner. Hänsyn togs
till slutsatser och förslag från regionala konferenser och Millennieforum där enskilda organisationers och individers röster gjort sig
hörda. Det gläder mig att många av de åtaganden och mål som jag
föreslog i min Millennierapport ingår i deklarationen.
Min avsikt med att föreslå Millennietoppmötet var att utnyttja den
symboliska kraften i millennieskiftet för att rikta uppmärksamheten på
människors verkliga behov världen över. När jag lyssnade på världens
ledare och läste deklarationen slogs jag av hur anmärkningsvärt väl
ledarnas krav på handling svarade mot utmaningarna vi står inför.
Ledarna satte upp de specifika målen att halvera antalet människor
som lever i extrem fattigdom, att förse människor med rent vatten och
ge alla grundutbildning, att stoppa spridningen av hiv/aids och nå
andra utvecklingsmål. De krävde att FN:s fredsoperationer stärks så
att utsatta samhällen kan räkna med oss när de är hotade. Och de bad
oss att bekämpa orättvisor och ojämlikhet, terror och brottslighet och
att bevara vårt gemensamma arv, jorden, åt kommande generationer.

Socialdemokraternas politik har varit olika i olika epoker.
1889-1932 gällde det makten
1932-1976 gällde det inhemsk välfärdspolitik.
1976-2010 en period då politiken i världen ändrar sig.
Sverige: I början av 70-talet infördes enkammarriksdag (1971) och
togs kungens makt bort (1974). Socialdemokraterna förlorade valet
1976. Välståndet medförde egoism. Palme var väl medveten om världen, men resten av partiet inte lika väl. De konservativa krafterna i de
borgerliga partierna gjorde sig mer gällande. Ingvar Carlsson försökte
fortsätta Palmes insatser för en världspolitik.
Sovjetunionen föll och Östeuropa blev något annat omkring 1990,
trumfkort för de konservativa, kapitalismen/marknadskrafterna och
egoismen.
1990: Den socialdemokratiska regeringen gör en helomvändning och
vill föra in Sverige i EG. 1995: Sverige blir medlem av europeiska
unionen. Mona Sahlins kontokortsaffär gör henne omöjlig som partiledare och statsminister efter Ingvar Carlsson. 1996: Göran Persson
blir socialdemokratisk partiordförande och statsminister.

I deklarationen har världens ledare anvisat klara riktlinjer för hur
Förenta Nationerna skall anpassas till det nya århundradets krav. Med
rätta är de bekymrade över organisationens effektivitet. De vill se
handling och, framför allt, resultat. För min del bekräftar jag att jag
själv och min personal hängivet skall genomföra det mandat vi fått.
Men ytterst är det ledarna själva som är Förenta Nationerna. Det står i
deras makt att uppnå de mål som de har fastställt och därför är det
också deras ansvar. Till dem och deras medborgare, världens alla
människor, säger jag: bara ni kan avgöra om Förenta Nationerna skall
klara av att svara på utmaningen.

Informationstekniken kom med datorer, mobiltelefoner och Internet
och informationerna om det som hände ute i världen ökade, TV
hängde med. Vanligt folk kan uttrycka sig på de så kallade sociala
medierna.

Kofi A. Annan
Förenta Nationernas generalsekreterare “

Med Stefan Löfven börjar en ny epok för socialdemokraterna då
utvecklingen i världen givit andra problem än de man hade för perioderna 1889-1932 och 1932-1976.

1076-2010:Situationen i världen ändrades kraftigt. Milleniedeklarationen 2000 var en milstolpe i världen, men den “Arabiska våren”
kring 2010 är kanske en viktigare epokgräns. För socialdemokraterna i
Sverige kan perioden 1976-1996 ses som en tid av osäkerhet och
perioden 1996-2010 med Göran Persson och Mona Sahlin som en
period med misslyckande.

DN 8 april 2013:

“Stefan Löfven vann kongressen – nu
återstår valet”
“Socialdemokraternas 37:e kongress blev Kompromisskongressen.
De besvärliga frågorna luftades inte ens i kongresshallen utan
löstes i förväg i slutna rum. “
“Att den nyligen kongressvalde S-ledaren Stefan Löfven har mångårig
förhandlingsvana med kompromisser och utnötningstaktik märktes
tydligt på S-kongressen. Stridsfrågorna löstes i maratonförhandlingar
bakom stängda dörrar där utmattade ombud till slut gav upp och enades om en kompromiss.
Ombuden delades upp i temagrupper som var tvungna att sammanträda tills de var överens. I vissa fall verkar det ha varit en relativt enkel
och smärtfri process medan grupperna med de svåra frågorna fick
hänga i.
Det gäller framför allt grupperna som hanterade frågorna om vinster i
välfärden och delning av föräldraförsäkringen där partiledningen riskerade att lida nederlag. Den tredje stora stridsfrågan, åtgärdsgaranti för
arbetslösa ungdomar, verkar ha lösts genom att partiledningen vek sig
redan före kongressen.
Åtgärdsgarantin för unga. Partiledningen förstod att det fanns en
majoritet för ungdomsförbundet SSU:s krav att arbetslösa ungdomar
ska garanteras jobb eller studier inom 90 dagar. Det fick Stefan Löfven
att gå ut med att partistyrelsen ställde sig bakom kravet redan i sitt
linjetal sedan han valts på kongressens andra dag. Och så var den
konflikten avvärjd.
Vinster i välfärden. Den absolut största stridsfrågan löstes genom att
en rad kompromissförslag stöttes och blöttes tills båda sidor insåg att
det inte gick att komma längre. Resultatet blev att välfärdsföretag får
fortsätta att ta ut vinst och en skrivning om att kommunerna ska få mer
att säga till om vid etableringar av friskolor. Senare visade det sig att
uppfattningarna om vad de kommit överens om var minst sagt delade
bland kongressdeltagarna.

Föräldraförsäkringen. Här krävdes också en utdragen förhandling
innan kompromissförslaget var klart. LO och S-kvinnorna ville ha en
tredelning av föräldraförsäkringen under nästa mandatperiod vilket
partiledningen var emot. Kompromissen blev en fluffig skrivning med
stora möjligheter för tolkningar.
Den största överraskningen blev när kongressen utan vidare debatt
gick med på att ändra stadgarna och utöka antalet suppleantplatser i
verkställande utskottet, VU, med en plats. Skåne och Göteborg slogs
om en ordinarie plats i VU och frågan gick uppenbarligen inte att lösa
med mindre än att Annelie Hultén och Morgan Johansson fick var sin
plats. Den nya supplantplatsen gick till finansministerkandidaten
Magdalena Andersson.
Det är uppenbart att Socialdemokraterna var helt inriktade på att visa
enighet. Det är lätt att förstå med tanke på de senaste årens turbulens.
Det mesta pekar också på att samförståndet kommer att hålla i sig och
inte som tidigare ersättas av ett skyttegravskrig där olika falanger bekämpar varandra.
Det är heller ingen tvekan om att Stefan Löfvens ställning har stärkts
under kongressen. Rent formellt har han en starkare ställning eftersom
han nu är vald av en kongress. När han tillträdde utsågs han av partistyrelsen på grund av tidsbrist.
Mycket tyder också på att han har lyckats ena Socialdemokraterna
som plågats av svåra slitningar de senaste åren. Genom kompromisserna på kongressen har partiledningen också lyckats undvika svidande
förluster.
Att ena partiet är den ena av partiledarens viktigaste uppgifter. Den
andra är att vinna val.
För Socialdemokraterna som har två valförluster bakom sig är riksdagsvalet 2014 avgörande. Med tre valförluster på raken är det svårt
att se hur S ska kunna ses som ett självklart regeringsalternativ av
väljarna eller ens av sig själva.
Stefan Löfven vann kongressen. Nu återstår utmaningen att vinna
valet.
maria.crofts@dn.se “

DN 8 april 2013: Fyra frågor.

”Besked i jobbfrågan är det viktigaste”
“S-ledaren Stefan Löfven sammanfattar Socialdemokraternas
kongress som avslutades i söndags.”
1 Vad kommer det att stå i historieböckerna om denna kongress?
– Det är svårt för mig att hålla koll på, men vi har antagit en stark
politisk plattform. Den visar på våra ideologiska vägval när det gäller
jobben, skolan, klimatet, miljön, välfärden och det visar också de
politiska skiljelinjerna tydligt.
2 Vilka nyheter bör väljarna notera från kongressen?
– Vårt mycket klara besked i jobbfrågan är den viktigaste. Vi har satt
upp målet att vi ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Ungdomarna
ska veta att de inte ska behöva gå arbetslösa mer än 90 dagar med en
S-regering.
3 Hur bunden är du som partiledare av kongressens beslut?
– Kongressen slog ju fast riktlinjer, nu har både partistyrelse och
verkställande utskott att utveckla den politiken, konkretisera den och
lägga upp strategier.
4 Behöver målet om överskott i statsbudgeten förändras på sikt
om Sverige ska komma till rätta med arbetslösheten?
– Nej. Det finanspolitiska ramverket ligger fast. Man lurar sig själv om
man tror att man kan trixa med det. Det var vi som upprättade ramverket. Vi står för det. Vi kommer att behålla det. Det är en styrka för oss
för att få fler jobb att ha stabilitet i ekonomin. Vi ser ju vad som händer
nere i Europa nu.
ewa.stenberg@dn.se

“ Sverige ska år 2020 ha EU:s lägsta arbetslöshet. Det ska uppnås
genom att sysselsättningen och antalet arbetade timmar ökar i Sverige.
Unga arbetslösa ska garanteras arbete eller utbildning efter 90 dagars
arbetslöshet.
Före år 2018 ska ett ”avgörande steg” tas mot en jämställd föräldraförsäkring. Det kan ske genom att öronmärka ytterligare en månad för
vardera föräldern.
Lokalpolitiker ska kunna säga nej till friskolor och styra upphandlingar till icke vinstdrivande företag. Kraven på personaltäthet och
kvalitet i privata skolor, vård- och omsorgsföretag ska höjas.
Partikongress ska hållas vartannat år i stället för vart fjärde år.
Socialdemokraternas förtroenderåd avskaffas. En kongressvald valberedning med fyraårig mandatperiod införs.
Fram till 2020 ska andelen elever i grundskolan som inte är behöriga
att börja på något av gymnasiets nationella program halveras, från i
dag drygt tolv till sex procent. Klasstorlekarna ska minska i de lägre
årskurserna.
S vill ha ett klimatpolitiskt ramverk för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 90 procent till år 2050 jämfört med år 1990.
Det ska finnas ett demokratikriterium för vapenexport, som gör att
diktaturer inte får köpa svenskt krigsmateriel.
Kvaliteten i välfärden ska höjas och kommunerna tillföras de resurser
som krävs för detta “

DN 8 april 2013:
Kulturpolitik.

tidigare inte besökt museet i fråga.

“Lite mer åt lite fler”

Gratis inträde låter fler människor ta del av utställningar och samlingar. Men reformen måste också åtföljas av extra anslag till institutionerna för att hantera den ökade belastningen.

“En sak kan man vara säker på: Kulturpolitiken kommer inte att bli
någon tung valfråga den här gången heller. Några verkligt avgörande
skillnader mellan regeringens och oppositionens politik är svåra att
urskilja. Det var intrycket också efter S- kongressens beslut förra
veckan.

Det skulle inte krävas särskilt mycket av en ny kulturminister för att
synas och höras mer än Lena Adelsohn Liljeroth (M). Det spelar
kanske inte så stor roll om kulturdepartementet rattas av en moderat
eller sosse, men nog vore det roligt om statsrådet åtminstone verkade
nära ett brinnande intresse för landets kulturpolitik.

De flesta partier är överens om att kulturpolitik ska syfta till att möjliggöra såväl skapande och utövande som konsumtion. Inte desto mindre
har Socialdemokraterna ett par förslag som tar denna målsättning
något steg längre än Moderaterna.

Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

En sådan sak är musik- och kulturskolorna i kommunerna. Som det
ser ut i dag är ambitionsnivån väldigt skiftande. En del erbjuder billig
eller till och med gratis undervisning, andra betydligt dyrare, och
några ingenting alls. Socialdemokraternas kulturpolitiska talesman
Gunilla Carlsson tycker inte att kommunerna ska tvingas inrätta
musik- och kulturskolor. Och det är klokt. Med en helt ny obligatorisk
verksamhet följer ett batteri av administration och kontroll. I stället,
funderar Carlsson, skulle staten kunna erbjuda kommunerna olika
slags öronmärkta stimulansåtgärder.
Inom ramen för kulturpolitiken kan få saker vara mer behjärtansvärda
än att ge fler barn chansen att lära sig dansa, måla, sjunga eller spela
cello.
Socialdemokraterna planerar också att åter slopa entréavgiften till de
statliga museerna. Också det vore bra. De få år som det fria inträdet
hann gälla mer än fördubblades antalet besök. Och utvärderingen
visade att den största delen av ökningen bestod av människor som

Nya verkställande utskottet.SAPs hemsida 17/4 2013

Nyvald partistyrelse. Från SAPs hemsida 17 april

Kongressen beslutade även att utöka antalet suppleanter från sju till
åtta personer.

Socialdemokraternas partikongress har valt ledamöter och suppleanter
till partistyrelsen.

Verkställande utskottet utgörs nu av:

Förutom ledamöterna nedan så har också ledamöterna i Verkställande
utskottet en plats i partistyrelsen.

Ordinarie ledamöter
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


Stefan Löfven, partiordförande
Carin Jämtin, partisekreterare
Karl-Petter Thorwaldsson, LO
Elvy Söderström, Västernorrland
Mikael Damberg, Stockholms län
Anneli Hulthén, Göteborg
Morgan Johansson, Skåne

Suppleanter
	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	


Magdalena Andersson, ekonomisk politisk talesperson
Ardalan Shekarabi, Uppsala län
Lena Micko, Östergötland
Tomas Eneroth, Kronoberg
Veronica Palm, Stockholm
Peter Hultqvist, Dalarna
Therese Guovelin, vice ordf. Hotell och Restaurangfacket
Urban Ahlin, Skaraborg

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-09 14:26

Partistyrelse
Ordinarie ledamöter
Niklas Karlsson
Helene Fritzon
Helene Björklund
Lena Hallengren
Ilan de Basso
Hanna Westerén
Hans Hoff
Phia Andersson
Talla Alkurdi
Jörgen Hellman
Ulric Andersson
Mattias Ottosson
Hans Ekström
Pia Nilsson
Jonas Karlsson
Vivianne Macdisi
Karin Wanngård
Helene Hellmark Knutsson
Yilmaz Kerimo
Åsa Westlund
Daniel Olsson

2013.

Anna-Caren Sätherberg
Erik Bergkvist
Karin Åström
Janne Rudén
Anders Ferbe
Suppleanter
Roger Johansson
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Anna Johansson
Åsa Kullgren
Kent Ögren
Monica Haider
Matilda Ernkrans
Andreas Schönström
Maria Strömqvist
Katarina Köhler
Johan Persson
Tonka Frodlund
Carina Ödebrink
Kenneth G Forslund
Sidan uppdaterades senast: 2013-04-16 09:39
Omar Mustafa invaldes i partistyrelsen på kongressen. Han är ordförande i Islamiska förbundet, vars värderingar inte stämmer med
socialdemokraternas. Han lämnade därför sina förtroendeuppdrag i det
socialdemokratiska partiet den 13 april 2013.

Socialdemokraternas politik.
Göran Persson kommunaliserade skolorna, socialdemokraterna förstörde dem. Kommunerna har inte den kompetens som behövs för att
sköta dem på egen hand, det borde socialdemokraterna ha förstått.
Nu kan var fjärde pojke inte läsa en tidning när de gått ut grundskolan.
Det går inte att driva politik under sådana förhållanden. Ämnena i
grundskolan är inte heller anpassade efter de behov av kunskaper som
finns, det borde socialdemokaterna ha rättat till.
Förra socialdemokratiska partikongressen kunde inte välja en partiledare som stannade kvar. Årets partikongress valde in Islamiska
förbundets ordförande i partistyrelsen - ett förbund med värderingar
som strider mot partiets värderingar. Ett år före valrörelsen 2014 har
partiet ännu inte en klar politik att redovisa. En f d socialdemokratisk
finansminister föreslår en skattereform som strider mot den skattepolitik man fått veta partiet tänker sig.
Hur den framtida globaliserade världen bör hanteras har socialdemokraterna inte redovisat tillräckligt tydliga uppfattningar om.
Från artikel i DN den 13 april 2013:
“I dag är fortfarande tre av världens sju största ekonomier europeiska.
Men 2030 kommer enbart Tyskland att finnas kvar på listan och tjugo
år senare ingen enda europeisk stat. Då, år 2050, kommer ett ålderstiget Europa inte att ha mer än 7 procent av världens befolkning.
Redan i dag står världen utanför Europa för 80 procent av den ekonomiska tillväxten. Det sker i länder som Indien, Kina, Indonesien,
Brasilien eller Malaysia, länder som med hjälp av ohämmad kapitalism – och inte av de politiska revolutioner understödda av europeisk solidaritet som den politiska vänstern förespråkade – raskt håller
på att ta sig ur sin traditionella fattigdom, som ”stjäl” marknadsandelar

från Europa, konkurrerar ut våra fabriker och gör anspråk på en allt
större del av ändliga resurser som olja och andra naturtillgångar. Detta
är både legitimt och skapar fakta alla borde glädja sig åt. Världsbanken
har räknat fram att världens medelklass år 2030 kommer att ha vuxit
med ytterligare två miljarder människor, huvudsakligen bosatta i
Asien.
Alla utsagor om framtiden bör tas med en rejäl nypa salt. Men det kan
inte råda någon tvekan om att de små europeiska staterna (och alla är
små i ett globalt perspektiv) bara genom samarbete och radikala förändringar av sina samhällen och ekonomier kommer att ha en chans att
försvara sina ställningar, inte minst vad gäller välfärdsstat och levnadsstandard. Den nuvarande krisen i Europa kräver just detta: att spara
och samtidigt i grunden reformera, att förändra nära nog allting för att
det någorlunda ska kunna förbli som allting var förr.
Men klarar Europa av en sådan omställning? Ännu uppträder européerna som om globaliseringen pågick någon annanstans och inte berörde oss “
Om socialdemokraterna i valet 2014 vill ha så många röster att de
kan bilda regering, måste partiet redovisa hur det ser på framtiden i världen. Låga löner och låg levnadsstandard i våra konkurrentländer gör att vi kan köpa varor billigt från dem, men det
sker till priset av arbetslöshet här.
Vad kan och vill socialdemokraterna, med hjälp av fackföreningar,
göra för att höja lönerna och levnadsstandarden i konkurrentländerna så att de blir mindre farliga som konkurrenter? Vad kan
och vill socialdemokraterna göra för att i dessa länder öka utbildningar och kunskaper om världens problem, förbättra demokratierna och hänsyn till mänskliga rättigheter, minska de religiösa
fördomarna som ofta leder till krig, öka viljan att förbättra klimatet och viljan att bevara världens växt-och djurliv ?

Samma frågor kan ställas när det gäller Europa, där miljontals människor går arbetslösa ? Hur vill socialdemokraterna hantera en framtida
situation där försöken att minska arbetsösheten i Sverige misslyckats?

Från socialdemokraternas hemsida 1 maj 2013:
Socialdemokraterna Vår politik Vår politik A till Ö Skatter

Socialdemokraterna prioriterar kampen mot arbetslösheten, men den
beror av hur demokratin fungerar, tilltron till politikernas vilja och
förmåga, som i sin tur beror av hur bra eller dålig välfärdsfördelningen är och kan väntas bli.

Vår prioritering är glasklar: Välfärden måste sättas före nya stora
skattesänkningar. Skatter behövs för att kunna finansiera det vi gör
tillsammans – till exempel skola, sjukvård, vägar, sjukförsäkring, polis
och mycket annat.

Om barnen i skolan inte får lära sig läsa, inte lära sig tillräckligt om
samhället, inte lära sig något om värderingar, mäniskors psykologi och
moral o d och inte kan förstå statistik går det inte att förbättra världen.
Rapporterna om hur illa rektorerna i skolorna sköter sig visar på
kommunalpolitikernas oförmåga att välja personal.

Vi vill ha hög kvalitet i välfärden. Det förutsätter att vi betalar skatt.
Skatt ska betalas efter bärkraft. Välfärd ska fördelas efter behov. Den
som har högre inkomster ska bidra med mer än den som har lägre,
Men alla ska få del av välfärden oavsett inkomst. Detta minskar klyftorna.

SVT har för mycket trams i sina sändningar. Socialdemokraterna
behöver en bra kulturpolitik.

Sverige har stora behov av investeringar i infrastruktur, utbildning och
forskning för att klara den globala konkurrensen. Trots det handlar regeringens planerade reformer nästan uteslutande om skattesänkningar.

Mycket i Sverige styrs med hjälp av pengar. Erik Åsbrink kan uppfattas som en ledande socialdemokrat och hans skatteförslag förknippas genast med socialdemokratiska ledningen och kan ses som ett
utspel av den socialdemokratiska ledningen. Han föreslår skattesänkningar för höginkomster, vilket är moderaternas paradgren sedan 100
år tillbaka. Skattepolitiken på s-hemsidan: se kolumnen här bredvid.
Under skatter kunde det ha stått mera, t ex att man först bör ta reda på
vad som behöver göras och vad det betyder för skatterna, vilka slags
skatter man kan ha och sedan fördelar skatter efter skattekraft.
Det som först måste redas ut är vilka brister det finns, vilka problemen är. Det har behandlats i avsnittet “Demokrati och framtidspolitik. Hur bör politiska problem ordnas och hur bör politiska lösningar redovisas?” där problemen mest behandlas, och i
avsnittet “Socialdemokraternas information om sin politik”, där
redovisningen mer behandlas.

“Skatter

Under den borgerliga regeringen har skatten på stora förmögenheter
och de dyraste husen sänkts kraftigt. Skattesänkningarna uppgår till
över 100 miljarder. Den procent som tjänar bäst har fått lika mycket
genom regeringens politik som 25 procent av svenska folket har fått
tillsammans. Män har fått betydligt mer än kvinnor. Pensionärerna har
missgynnats. Klyftorna har ökat.
Vår politik tar istället sikte på att öka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft genom omställning till en modern, kunskapsbaserad ekonomi.
Det är bara genom en aktiv, framtidsinriktad tillväxtpolitik som vi
långsiktigt kan kombinera ambitionen om en välfärd i världsklass med
en fortsatt stark utveckling av hushållens inkomster.
Sidan uppdaterades senast: 2013-02-27 15:49”

Första sidan på socialdemokraternas
hemsida 20 maj 2013. Bilderna är här borttagna för
att spara utrymme.

Media
Kontakt

BLI MEDLEM NU!
Ta ställning för en bättre framtid. För alla.

Socialdemokraterna

4000 fler lärare

Stefan Löfven
Här hittar du mer information om Stefan Löfven.

Bli medlem nu!

Forskning visar att barn som går i mindre klasser lyckas bättre i
skolan. Socialdemokraterna vill minska skolklasserna med upp
till fem elever per klass i förskolan och lågstadiet. Därför skapar
vi utrymme för att anställa 4 000 nya lärare.
Läs hela nyheten

Ta ställning för en bättre framtid. För alla. Engagera dig idag.

UTVALDA NYHETER

Besök webbplatsen för Socialdemokraterna nära dig.

Fler karriärvägar för lärare

S nära dig

Vi vill satsa på karriärtjänster för lärare i socialdemokratiskt
styrda kommuner.

Vårkampanj om skolan
Vår politik
Vårt parti
Stefan Löfven
Internationellt
Bli medlem

Vi utvecklar just nu vår skolpolitik och bedriver den 2-19 maj
vårkampanj på temat framtidens skola. Vill du vara med och
bidra?

Vi söker framtidens politiska ledare
I höst arrangerar vi en politisk ledarutbildning. Därför söker vi
dig som är intresserad av att bidra till att förverkliga en...

Sverige tappar konkurrenskraft
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft.
Ska svenska företag klara att ständigt utvecklas behöver vi ha
en riktigt...

#SFRAMTID
@rasmuslenefors

Fler jobb, en bra utbildning & goda uppväxtvillkor är
grunden för vår S-politik för #Uppsala. http://t.co/
F3Ey3bIbEB #018pol #sframtid
Till inlägget ca 24 minuter sedan

SENASTE NYTT
Magdalena Andersson besöker Ödeshög
Pressmeddelande - 2013-05-17 Måndag 20 maj besöker
Magdalena Andersson Ödeshög.
Seminarium: Mer för pengarna
Nyhet - 2013-05-17 Som del i vårt förvaltningspolitiska
utvecklingsarbete bjuder därför Socialdemokraterna i
riksdagen in till ett...
Debatt: 4000 fler lärare
Artikel - 2013-05-16 I dag besöker vi Svandammsskolan i
Nynäshamn för att göra praktik hos lärare på skolan. Vi
är inte de enda. Hela den...
Visa alla nyheter

@rasmuslenefors

I S-budgeten för #Uppsala som vi presenterar idag har vi
ett överskott på 73 miljoner, jämfört med alliansens 4
miljoner. #018pol #sframtid
Till inlägget ca 29 minuter sedan
@KalleSandstrom

Idag föreläsning och diskussion med slandstingsgruppen kring begreppet Jämlik
hälsa.Intressant,spännande och viktigt. #blepol #sframtid
Till inlägget ca 1 timme sedan
Följ @socialdemokrat på Twitter

Bli ett fan

Börja twittra

Få nyheter

Martin Mobergs betraktelser...
4 timmar sedan
Bli medlem

Ge en gåva

Köp prylar

Sjukt och cyniskt, beroende på människosynens betydande
påverkan...
Martin Mobergs betraktelser...
11 timmar sedan
Offrar Malmömoderaterna Carl Axel Roslund?
Röda Berget
12 timmar sedan
Läs fler bloggar på Netroots
Se fler bilder

Socialdemokraterna
Like

29,384 people like Socialdemokraterna.
Facebook social plugin

Reinfeldts läktardans ger 39.1...
Högbergs tankar
4 timmar sedan
Härligt, VM-guld nr 9 för Tre Kronor...!

Första sidan på socialdemokraternas hemsida är som synes mycket rörig och man kan
undra: är detta det parti som ska styra
Sverige efter 2014? Ett sådant parti borde
ha bättre ordning och ge bättre besked om
den politik de vill föra.

Socialdemokraterna bör på sin hemsida inrätta en meny
eller menyer för partiets politik inför valet 2014:.
Sammanfattningar o d om hela politiken.
Partiprogram o d.
Planering av politiken, inklusive världsplanering

Välfärdssektor för fysiska miljöer:
Miljöpolitik
Plan- och byggpolitik,	

bostadspolitik
	


	


Materiell välfärdsservice:

Utrikespolitik och världspolitik
Försvarspolitik
Biståndspolitik
Europapolitik

Arbetsmarknadspolitik
Näringspolitik
Jordbruks- och landsbygdspolitik
Handelspolitik
IT- och informationspolitik
Transport-och infrastrukturpolitik

Demokrati och juridik:

Samhällsekonomi, pengar:

Omvärlden:

Demokratipolitik
Justitiepolitik

Välfärdssektor för individer och sociala miljöer:
Utbildnings- och forskningspolitik
Socialpolitik
Barn- och äldrepolitik
Jämställdhetspolitik
Integrationspolitik
Migrationspolitik
Kultur-och idrottspolitik	

 	

Hem- och konsumentpolitik
Energipolitik

Finanspolitik
Finansmarknadspolitik
Skattepolitik
Socialförsäkringspolitik
Listan som omfattar 29 delområden är gjord med hänsyn till
ärendefördelningen mellan de 13 regeringsdepartementen, de 24
statsråden i den nuvarande regeringen och mellan de 17 utskotten
i riksdagen.
I avsnittet “Socialdemokraternas information om sin politik”
finns förslag till en socialdemokratisk skuggregering där alla
politikområdena har fått socialdemokratiska skuggministrar.
Skuggregeringen upprepas här:

Socialdemokratisk skuggregering med
hemsidans menydelar inlagda. 8 maj 2013.
Ledning:
Statsminister	

	

	

	

Partiledare Stefan Löfven	

 	

Socialdemokraterna Stefan Löfven	
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Informationssekreterare.
Gruppsekreterare
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Omvärlden:
Utrikesminister och	
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planeringsminister (ny)	

	

Ahlin, Urban (S) 	

	

	

Vice ordförande i utrikesutskottet	

Talesperson i utrikesutskottet	

	

	

Internationellt	
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Olof Palmes internationella Center*
	

 	

SAMAK*
	

 	

Partistödsprojekt*
Om utrikesministern inte kan klara uppgiften som världsplaneringsminister kan den läggas ihop med planeringsministern.
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Hultqvist, Peter (S)
Ordförande i Försvarsutskottet
Talesperson i Försvarsutskottet (FöU)
	

 	

Försvar och krisberedskap

Biståndsminister	

 	


Demokrati och juridik:
Demokratiminister (ny)	

von Sydow, Björn (S)
Första s-namnet i konstitutionsutskottet. Talesperson i
Konstitutionsutskottet (KU)
	

 	

Demokrati
	

 	

Mänskliga rättigheter

Justitieminister	

 	


	

Johansson, Morgan (S)
Ordförande i justitieutskottet
Talesman i Justitieutskottet (JU)
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Forslund, Kenneth G (S)
Ledamot i utrikesutskottet.
Talesperson för bistånd
	

	

Bistånd

EU-minister och
Europa-planeringsminister 	

Granlund, Marie (S)
Vice ordförande i EU-nämnden
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Välfärdssektor för individer och sociala
miljöer:
Utbildningsminister	


	


Baylan, Ibrahim (S)
Vice ordförande i utbildningsutskottet. Talesperson i
Utbildningsutskottet (UbU)
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Välfärden

Integrationsminister	


	

Stenberg, Maria (S)
Tredje s-namnet i arbetsmarknadsutskottet
	

 	

Integration och mångfald

Migrationsminister	


	


Lundh Sammeli, Fredrik (S)
Andra namnet i
socialförsäkringsutskottet
	

 	

Flyktingar

Kultur-och idrottsminister 	
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Carlsson, Gunilla
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Ordförande i kulturutskottet	

 	

Talesperson i Kulturutskottet(KRU)
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Kultur	

	

	

Kyrkor och trossamfund
	

	

Kyrkoval 2013*	

	


Barn- och äldreminister	

Engelhardt, Christer (S)
Andra s- namnet i socialutskottet
	

 	

Barn
	

 	

Pensionär
	

 	

Äldre
Jämställdhetsminister	

 	

Pärssinen, Raimo (S)
Andra s-namnet arbetsmarknadsutskottet
	

 	

Jämställdhet

Hem- o konsumentminister (ny)
	

 	

	

 	


Konsumentfrågor
Bostad Del

Energiminister	

 	


	

Adolfsson Elgestam, Carina (S)
Andra s-namnet i näringsutskottet
	

 	

Energi

	


Välfärdssektor för fysiska miljöer:
Miljöminister	


	


Ernkrans, Matilda (S)
Ordförande i miljö- och
jordbruksutskottet
Talesperson i Miljö- och
Jordbruksutskottet (MJU)
	

 	

Miljö

Plan- och byggminister	

	

Bostadsminister	

 	

	


Palm, Veronica (S)	

 	

	

Ordförande i civilutskottet	

 	

Talesperson i Civilutskottet (CU)
	

 	

Bostad Del

Näringsminister	

 	


	

Nilsson, Jennie (S)	

 	

	

första s-namnet i näringsutskottet	

Talesperson i Näringsutskottet (NU)
	

 	

Entreprenörsskap och företagande
	

 	

Tillväxt

Landsbygdsminister	


Handelsminister	

 	


Arbetsmarknadsminister

Johansson, Ylva (S)
Vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet Talesperson i Arbetsmarknadsutskottet (AU)
	

 	

A-kassan
	

 	

Arbete
	

 	

Arbetsmiljö
	

 	

Ungdomsarbetslösheten
	

 	

Ylva Thörn*

	


Hägg, Carina (S)
Andra s-namnet i utrikesutskottet

IT-minister (ny)	

 	


Materiell välfärdsservice:

	


Löfstrand, Johan (S)
Andra s-namnet i miljö-och
jordbruksutskottet

	


Green, Monica (S)
Andra s-namnet i trafikutskottet
	

 	

Fildelning

Infrastrukturminister	

 	

Ygeman, Anders (S)
Ordförande i Trafikutskottet
Talesperson i Trafikutskottet (TU)
	

 	

Infrastruktur

Samhällsekonomi, pengar:

Socialdemokraterna har i riksdagen talespersoner som representerar
ärendena i utskotten. Deras kompetens bör tas tillvara, de har placerats
som skuggministrar för passande ministerposter. De räcker inte till för
alla poster och närmast i tur stående ledamöter i utskotten har placerats
på resterande ministerposter.

Finansminister	

 	


	

Magdalena Andersson
Ej i riksdagen
Ekonomisk-politisk talesperson
	

 	

Ekonomi
	

 	

Budget 2013*
	

 	

Magdalena Andersson*

Finansmarknadsminister	


	


Olovsson, Fredrik (S)
Vice ordförande i finansutskottet
Talesperson i finansutskottet

Skatteminister (ny)	


Kommentarer:

	


Jakobsson, Leif (S)
Vice ordförande i skatteutskottet
Talesperson i skatteutskottet
	

 	

Skatter

Socialförsäkringsminister	

Eneroth, Tomas (S)
Vice ordförande i socialförsäkringsutskottet
Talesperson i Socialförsäkringsutskottet
	

 	

Sjukförsäkringen
	

 	

Trygghetsförsäkringar
* Från huvudmenyn på socialdemokraternas hemsida.
Övriga från “Vår politik A till Ö”

Dessa skuggministrar borde kunna hjälpa partiledaren att formulera
politiken för de olika områdena. Den borgerliga regeringens statsråd
täcker inte alla problem, därför har regeringens poster kompletterats
med nya statsrådsområden:
Planeringsminister, som ska planera politiken och samordna politikområden. Han ska se till att alla problem kommer med och leta upp
forskare och andra som har kunskaper om brister i politiken, se till att
politik formuleras och förs ut.
Socialdemokraterna vill vinna valet, bilda regering och styra Svarige
och ska då representera hela Sverige. Partiets politik måste bygga på
detta. Det duger numera inte att bara ta hänsyn till partimedlemmarnas
tycken och smak. Politiken måste bygga på kunskaper från hela folket, världens makthavare, folkrörelser, näringslivet, forskning o s v.
Hur går det till? Väljare vill veta vilka partiet vill representera i en
regering och hur det ska gå till. Partiet bör i möjligaste mån känna till
alla önskemål men behöver inte gilla alla.
Världsplaneringsminister, om utrikesministern inte klarar att också
vara världsplaneringsminister. Han ska se till att partiet får en bra
världsplanering. Ministern kan läggas ihop med planeringsministern
Europaplaneringsminister, om europaminstern inte klarar att också
vara europaplaneringsminister. Han ska se till att partiet får en bra
europaplanering.

Demokratiminister (ny), som ska se till att partiet får en bra politik
för demokrati i alla områden och lägen. Det är ett mycket viktigt
område som har kommenterats tidigare.
Hem- o konsumentminister (ny), som ska se till att partiet får en bra
politik för hem- och konsumentpolitik. Den nvarande civil- och bostadsminstern har tagit på sig både bostadspolitik och politik för fysisk
planering, som det inte finns något statsråd för.
Det bör inrättas en statsrådspost för fysisk planering, i ett särskilt
departement, eller eventuellt tillsammans med en miljöminister i ett
miljö- och fysiskplaneringdepartement.
I den borgerliga regeringen är den fysiska planeringen obefintlig, ansvarig är kulturministern, som knappast har kompetens för att sköta
den fysiska planeringen.
I avsnittet om fysisk miljö framgår problem med planering av bostadsbyggandet. Det föreslås bostadsbyggande för 157 miljarder kr per år,
men var är marken, pengarna och byggnadsarbetarna?
Skatteminister (ny), om finansministern inte klarar skatterna. Skatter
bör ses ihop med bidrag och det vore nog bra med en skatteminister
som kan ägna sig åt fördelning av skatter och bidrag. Sedan man gått
igenom vad man vill på alla andra politikområden.

Mer om socialdemokraternas politik.
Socialdemokraterna kommer då och då med politikförslag, men det är
svårt att se vad som fattas. För att få reda på vad som finns och fattas
krävs mycket arbete med att undersöka partiets hemsida, vilket är svårt
och tråkigt så som hemsidan ser ut.
I det följande några dokument. Det fattas förmodligen saker där som
partiet anser viktiga, och fattas saker som partiet ännu inte formulerat
någon politik för och sådant som partiet inte tänker ha någon politik
om. Om partiet fortsätter sin problematiska redovisning kan man
undra hur det ska gå i valet.

Europa är den mest sekulariserade delen av världen.
I andra världsdelar, även i Nordamerika, har religionerna och deras
antidemokratiska fördomar stor betydelse för utvecklingen. De
ekonomiskt mäktigaste är USA och Kina. I USA har man större tilltro
till våldet än i Europa. Kina har i synnerhet problem med de mänskliga
rättigheterna men är på väg till något bättre. Islam är ett problem, vill
de styvnackat hålla fast vid att politiken ska underordnas den islamska
religionen där människorna inte får avgöra utvecklingen, eller ska
demokrati, dvs folkstyre, få råda ?
I Europa råder den ekonomiska krisen i eurozonen. Euron går inte ihop
med nationell suveränitet, den skulle kräva gemensam skattepolitik
och det är otänkbart. Att behålla euron är svårt, att slopa den också
svårt. Politikerna håller på med “det omöjligas konst”, den som lever
får se.

Världen och länderna håller på med den uråldriga konflikten mellan
överklass och underklass. Död och förintelse tycks ofta inte vara hinder för den kampen. Den höga tekniska utvecklingen kan få en att tro,
att människorna är kunniga på alla områden men ifråga om samlevnad
är det illa. T o m i Sverige är okunngheten stor. I skolan får barnen lära
sig om religion, men inte om människors inre verkligheter med psykiska processer, kunskaper, värderingar och moral. I ämnet samhällskunskap är bara 15 % av lärarna behöriga och vad som lärs ut är höljt i
dunkel.
I världen råder den kapitalistiska principen med fördelningar som styrs
av marknadskrafter efter tillgång och efterfrågan. Det ger ett stort antal
fattiga. Det sägs att fattigdomen i världen har sjunkit, men enligt SCB
lever en miljard människor, cirka 15 % av världsbefolkningen, på
mindre än en dollar om dagen.
Fattigdomen beror till stor del på arbetslösheten. De gemensamma
organen i länderna, i den mån de finns, borde sörja för att den arbetskraft de arbetslösa representerar, tas till vara, men de är dåliga på det.
I Sverige finns Arbetsförmedlingen, en stor organisation, som tycks
mest ägna sig åt att tillfredsställa arbetsgivarna, arbetsmarknadens
överklass, än att tillfredsställa de arbetslösa, underklassen. Arbetsgivarna vill inte anställa alla arbetslösa. Politikerna måste ta över och
se till att de offenliga organen då anställer folk. Och man måste se till
att utbildningsväsendet är anpassat efter det.
Det har sedan länge funnits behov av att öka bostadsproduktionen. Det
finns förslag om att öka den med 157 miljarder kr om året. Men var
finns marken och byggnadsarbetarna till det ? Man ska inte tro att alla
arbetslösa plötsligt ska kunna bli byggnadsarbetare.

Planeringen av en stor bostadsproduktion tar tid, den tiden bör användas för att utbilda byggnadsarbetare, men då bör de som börjar sådan
utbildning veta att de får arbete när de är klara. Man måste alltså
parallellt planera bostadsproduktion, skaffa mark och utbilda byggnadsarbetare. För det behövs en statlig planering som nu inte finns.
Stora behov av vårdpersonal och lärare finns och utbildningen bör
passa till det. Grundskolan och gymnasiet bör utbilda barnen för
framtiden, men läroplanerna innehåller stora brister så att de inte blir
så bra medborgare de bör bli.
Utbildningen överlåts nu ofta till privata företagare vars främsta syfte
är att ge vinst. De förnekar att det är vinsten som styr. Nöjesindustrin
sköts huvudsakligen av privata med vinstmotiv och man kan se att den
domineras av ytligheter och mest vädjar till människornas lägsta motiv
och till öveklassfasoner där jämlikhet, demokrati och hänsyn till
underklassen skulle behöva bli mer framträdande.

DN 20 april 2013:
Jobben.

”90-dagarsgaranti ska ge unga jobb eller
utbildning”
“Redan i höst. Ungdomar som blivit arbetslösa ska senast efter 90
dagar erbjudas jobb eller utbildning. I vår budgetmotion i höst
kommer vi att föreslå ett första steg för att sätta den så kallade 90dagarsgarantin i verket, skriver företrädare för den socialdemokratiska ledningen.”
“När man är ung och har hela livet framför sig borde tillvaron präglas
av framtidsplaner och optimism. Men många unga – och deras föräldrar – känner i stället en malande oro. Kommer jag att få jobb? Kommer jag att behövas? För dem som fastnat i arbetslöshet sjunker självförtroendet för varje månad i sysslolöshet.
En regering som sviker de unga sviker framtiden. Ungdomsarbetslöshe-åten berör oss alla.
Över 400 000 människor är arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa har
nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast kring 25 procent.
Arbetslösheten i Sverige är högre än i nästan alla jämförbara länder. I
våra nordiska grannländer är arbetslösheten lägre. Så även i Tyskland,
Österrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.
Bland EU:s gamla medlemsländer är det bara krisländerna – medelhavsländerna och Irland – samt Frankrike som i dag har högre arbetslöshet än Sverige.
Nu står det utom allt tvivel: Regeringen har misslyckats med jobben.
I veckan presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition. Budskapet var tydligt: Politiken ligger fast. Arbetslösheten ska etsas fast på
en hög nivå. Den enda nyheten var att regeringen själv erkänner att

politiken inte fungerar.
I vårpropositionen redogör regeringen för sin syn på den svenska
ekonomins utveckling under de kommande fyra åren. Regeringen har
tidigare hyst stor tilltro till effekten av den egna politiken. Den bärande idén har varit att arbetslösa är lata och arbetsskygga. Med hotande
fattigdom ska de ta sig i kragen och skaffa sig ett jobb.
På denna grund har regeringen hävdat att arbetslösheten i Sverige på
fyra års sikt kommer att gå ned till ungefär 5 procent. I vårpropositionen 2011 spådde man att arbetslösheten skulle vara 4,9 procent 2015.
Förra året förutsågs att den skulle gå ned till 5,2 procent 2016.
Nu har regeringen gett upp. Den förda politiken anses inte längre leda
till sådana häpnadsväckande utfall. Tvärtom. I vårpropositionen menar
regeringen i stället att arbetslösheten om fyra år – 2017 – kommer att
vara 6,3 procent. Det är ungefär samma nivå som när regeringen tog
över makten.
Vårpropositionen utmålar tio förlorade år för svensk arbetsmarknad –
och markerar slutet för uppfattningen att regeringens politik fungerar.
Vårpropositionen innebär att regeringen reviderar sina prognoser –
men inte sin politik. Det håller inte. I den socialdemokratiska vårbudgeten mejslar vi ut vårt alternativ: Fler jobb för Sverige.
Ett viktigt beslut på vår partikongress var att ungdomar som blivit
arbetslösa senast efter 90 dagar ska erbjudas jobb eller utbildning.
Redan i vår budgetmotion i höst kommer vi att föreslå ett första steg
för att sätta denna 90-dagarsgaranti i verket.
Ungdomsarbetslöshet har långsiktiga negativa effekter. Ungdomar som
blir arbetslösa direkt efter gymnasiet har en betydligt större sanno
likhet att vara arbetslösa under de följande tio åren än andra. Därför
ska unga erbjudas ett riktigt jobb, en utbildning som leder till jobb
eller en kombination av utbildning och jobb som leder vidare till jobb.
Den som inte tar detta erbjudande ska inte få någon ersättning. Det är
90-dagarsgarantin.

Garantin vilar på tre byggstenar:
1. Utbildningskontrakt. Den som saknar gymnasieexamen ska fullfölja
gymnasiet. Arbetslösa unga ska snarast erbjudas en utbildningsplan
som leder till gymnasieexamen. Det kan handla om heltidsstudier, lärlingsutbildning eller studier som varvas med jobb eller yrkespraktik.
Den som inte följer sin utbildningsplan får inte ersättning.
2. Yrkesintroduktionsjobb och utbildningsplatser. Alla unga ska senast
efter 90 dagar erbjudas jobb, utbildning som leder till jobb eller en
kombination av utbildning och jobb. Det kräver att samhället kliver in
och bereder vägen för jobb inom de områden där arbetsmarknadens
parter slutit yrkesintroduktionsavtal – avtal där unga människor kan
arbeta och lära sig yrket samtidigt.
Det kräver också att samhället avsätter resurser för att de utbildningsplatser som behövs också finns tillgängliga.
3. Effektiva insatser för unga – inget Aktivitetsförbud. Vi vill avskaffa
Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen. Unga arbetslösa som behöver insatser ska kunna få dem från första dagen i arbetslöshet. Dessutom vill vi ändra i de regler som i dag försvårar för unga att få insatser som leder till jobb.
Arbetslösheten i Sverige är högre än i jämförbara länder. Men regeringen har hittills trott att problemet löser sig av sig självt – eftersom
man vridit och vänt på enskilda skattesatser. Det har inte fungerat.
Vi kan inte acceptera att flera årskullar unga riskerar att ta steget in i
vuxenlivet som långtidsarbetslösa. Det här påverkar oss alla. Vårt
alternativ för Sveriges unga heter 90-dagarsgarantin. Ungdomar ska
jobba eller plugga – inte vara långtidsarbetslösa.
Stefan Löfven, Partiordförande (S)
Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (S)
Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson (S)

DN 24 april 2013:
Långtidsarbetslösa.

“S vill ersätta fas 3 med välfärdsjobb”

Kostnaden samt en uppskattning av hur många långtidsarbetslösa som
kan utföra extratjänster i välfärden återkommer Socialdemokraterna
till efter sommaren.

“Den hårt kritiserade fas 3 avskaffas – och ersätts av jobb i välfärden. Långtidsarbetslösa ska utföra enkla arbetsuppgifter i
äldrevården eller åt föreningar. Förslaget ingår i Socialdemokraternas vårbudget som presenteras senare i veckan. “

– Exakta kostnader och exakt storlek kommer i höst. Det kostar inte
jättemycket eftersom de här människorna redan i dag försörjs av samhället samt att de som ordnar fas 3 får 5 000 kronor i månad. Extrakostnaden är inte jättehög, säger Magdalena Andersson.

“Socialdemokraterna har länge velat avskaffa fas 3, men har varit
otydliga med hur den kontroversiella åtgärden ska ersättas.

I dag ingår 34 000 personer i fas 3, som bytt namn till sysselsättningsfasen. Totalt är det cirka 70 000 människor som varit öppet arbetslösa
eller i program med aktivitetsstöd i mer än 24 månader.

I partiets vårmotion, som presenteras i slutet av veckan, kommer nu
besked. Enligt förslaget, som DN läst, ska de som varit arbetslösa i
mer än två år kunna utföra något som Socialdemokraterna kallar extratjänster i välfärden.
– Det finns många arbetsuppgifter som skulle behöva utföras inte
minst i välfärden, men också i ideell sektor, säger Magdalena Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
För att undvika så kallade undanträngningseffekter, att åtgärder ersätter reguljära jobb, vill Socialdemokraterna begränsa programmet till
offentlig och ideell sektor. Även där ska det handla om arbetsuppgifter
som inte redan utförs och som inte kräver någon utbildning.
– På ett äldreboende skulle det kunna handla om att gå bredvid den
ordinarie personalen och hjälpa till med lyft så att de blir mindre
tunga. Det skulle också kunna handla om att stanna kvar lite längre hos
den äldre, säger Magdalena Andersson.
Jobben i välfärden ska inte vara heltid, utan olika former av deltid.
Tanken är att personerna som deltar ska kunna studera eller söka jobb
den tid då de inte arbetar. Till skillnad från i fas 3 kommer deltagarna,
enligt S-förslaget, att få en kollektivavtalsenlig lön.

Magdalena Andersson ser långtidsarbetslösheten som en ödesfråga
för Sverige.
– Hittar man inte vägar tillbaka till arbetsmarknaden så riskerar det att
bli en tickande utgiftsbomb, att samhället över lång tid behöver försörja de här personerna. Att utföra extratjänster i välfärden bör innebära att de här människorna hamnar närmare arbetsmarknaden, särskilt
om man kan kombinerar det med utbildning, säger hon.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
“Fakta. Jobb- och utvecklingsgarantin
Fas 3 är den sista delen i jobb- och utvecklingsgarantin. Programmet
har bytt namn till sysselsättningsfasen. Där hamnar den som varit i
jobb- och utvecklingsgarantin i 450 dagar utan att få jobb. Sysselsättningen ska inte vara ett vanligt jobb, men öka möjligheterna till en
anställning.
Företag och organisationer som tar emot arbetslösa i sysselsättningsfasen får betalt från Arbetsförmedlingen. Den som uppfyller kraven på
a-kassa får 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den
senaste arbetslöshetsersättningen. Den som inte uppfyller kraven för akassa får ingen ersättning.”

Från SAPs hemsida 24 april 2013:

domsarbetslösheten, fortsätter Andersson.

Nya skolsatsningar

Vid sidan av utbildningsåtgärderna presenterar Socialdemokraterna
också en stimulans till kommuner som anordnar sommarjobb. Förslaget beräknas kosta 100 miljoner och riktas mot den fjärdedel av
kommunerna med de mest ambitiösa sommarjobbsprogrammen.

Magdalena Andersson presenterade idag satsningar på skolan för
att vända skolresultaten, förslag ur kommande vårmotion.
Skolresultaten har sjunkit i 6 år i rad samtidigt som även likvärdigheten minskat dramatiskt. Forskningen är tydlig. Skolresultaten kan
vändas på mindre än 6 år, likvärdighet och goda kunskapsresultat går
hand i hand och en avgörande faktor för resultaten är att ge eleverna
mer tid med lärarna.
- Redan idag kan vi lova att vi i vårt budgetförslag för 2014 kommer
gå fram med förslag om mindre klasser i skolan för att ge lärarna mer
tid med varje elev. Vi kommer också presentera förslag om obligatorisk sommarskola för de elever i årskurs 6-9 som inte uppnår målen,
liksom ett utbildningskontrakt där arbetslösa ungdomar utan gymnasieutbildning åläggs att läsa in gymnasiet för att få behålla sin ersättning. Här och nu behövs dock omedelbara insatser för att motverka
att tusentals elever slås ut, säger Magdalena Andersson.
I vårmotionen kommer Socialdemokraterna därför att föreslå en
obligatorisk sommarskola för niondeklassare utan gymnasiebehörighet där skolplikten förlängs med upp till 20 dagar under sommarlovet. Samtidigt föreslås en satsning på sommargymnasium, där
elever med ofullständig gymnasieexamen erbjuds möjligheten att
studera under sommaren. Förslagen beräknas kosta 90 miljoner kronor
för 2013.
- Arbetslösheten bland 20 till 24-åringar utan gymnasieexamen är
nästan 40%. Att se till att alla ungdomar ges en gymnasieexamen är en
av de viktigaste prioriteringarna vi kan göra för att komma åt ung-

- För de flesta unga är sommarjobbet den första erfarenheten från arbetsmarknaden. Kommunerna kan här göra en viktig insats tillsammans med det lokala näringslivet. Ungdomar som visar framfötterna
och aktivt söker jobb ska få ett sommarjobb där de kan få kontakter,
lära sig vikten av att sköta sina åtaganden och få en första merit att
sätta upp på sitt CV, avslutar Andersson.
Ladda ner hela förslaget här.
Sidan uppdaterades senast: 2013-04-23 13:10

Från Socialdemokraterna
Debattartikel publicerad i SvD, 26 april 2013.

lärarnas kompetens, ett förslag som de borgerliga regeringspartierna
röstade ner.

“Skolan behöver ta ny teknik på allvar”

2. Karriärtjänster för lärare inom digital pedagogik.

“En bättre användning av IT i skolan ökar elevernas motivation
och förbättrar undervisningen. Det skriver Ibrahim Baylan, Ylva
Johansson och Ebba Östlin i en debattartikel i SvD idag.”

Från och med nästa läsår kan kommuner och enskilda huvudmän skapa särskilda karriärtjänster för lärare. I de kommuner i Stockholmsregionen där Socialdemokraterna styr vill vi använda denna möjlighet
till att bland annat satsa på förstelärare inom digital pedagogik som
kan förvänta sig i genomsnitt 5 00 0 kr mer i månaden.

“Skolresultaten har sjunkit sex år i rad och Sverige tappar i internationella kunskapsmätningar. Samtidigt ökar skillnaden mellan olika skolor och svenska elevers socioekonomiska bakgrund spelar numera lika
stor roll för resultaten som för elever i USA. Det är helt oacceptabelt.
En bättre användning av informationsteknologi (it) är en viktig del för
att vända den negativa utvecklingen både för elevernas motivation och
engagemang och för att effektivisera undervisningen.
Datorn ska vara något mer än en avancerad uppslagsbok och skrivmaskin. Det finns exempel som visar att elever som får använda anpassade digitala metoder snabbare knäcker läs- och skrivkoden.
Socialdemokraterna har därför idag bjudit in experter – från lärare till
forskare och teknikleverantörer – till ett rundabordssamtal om it i skolan för att utveckla vår politik. Men redan nu ser vi att följande måste
göras:
1. Lärarna behöver kompetensutveckling om hur it kan användas
i undervisningen.
Mer än varannan lärare har behov av kompetensutveckling för att använda it i undervisningen och för att använda och anpassa it-verktyg
för elever som behöver särskilt stöd. Socialdemokraterna har i riksdagen föreslagit att ytterligare 450 miljoner kronor ska investeras i

3. Pedagogiskt utbyte mellan lärare i Stockholm.
Enligt en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund är det främsta
hindret för att använda mer it i sin undervisning att lärarnas tid inte
räcker till den planering och de förberedelser som behövs. Därför vill
vi i Stockholm förbättra möjligheten för pedagogiskt utbyte mellan
lärare. Ett viktigt steg på vägen är att skapa en portal på Internet för att
dela med sig av ”best practice” och digitala lektionsförberedelser.
4. Sverige behöver en nationell it-strategi för skolan.
Regeringens, och inte minst utbildningsministerns, kritiska inställning
till it i skolan bromsar skolans utveckling. Utvecklingen av lärande
med stöd av it är på många håll beroende av eldsjälars hårda arbete.
Tillgången till it i skolan skiljer sig också mycket åt mellan olika skolor. Det krävs därför nationella målsättningar och att vi säkrar likvärdigheten mellan skolor. Sverige behöver därför en nationell it-strategi
för skolan.
Vi står inför ett tydligt val. Vi kan antingen ha en skola som hjälpligt
följer den tekniska utvecklingen i samhället eller så kan vi ha en skola
som verkligen tar till vara den digitala utvecklingen. För Sverige

framtidsparti är valet enkelt. Vi behöver använda den nya tekniken för
att förbättra undervisningen, anpassa undervisningen till varje elev och
dra nytta av barn och ungdomars stora intresse för den nya tekniken så
att de behåller motivationen för skolarbetet genom hela skolgången.
Ibrahim Baylan, utbildningspolitisk talesperson och vice ordförande i
riksdagens utbildningsutskot.
Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson och vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott.
Ebba Östlin, kommunalråd Botkyrka och ordförande för politikutvecklingsgruppen för utbildning och lärande, Socialdemokraterna i
Stockholmsregionen.
Sidan uppdaterades senast: 2013-04-26 10:44 “

Från socialdemokraterna 20 maj 2013:

Vårkampanj om skolan
Allt fler oroar sig över hur barnen ska klara sig i skolan. Under sex år
med den borgerliga regeringen har skolresultaten sjunkit varje år.
Skolraset innebär sämre möjligheter för unga att förverkliga sina
drömmar och att kunna försörja sig själva i framtiden.
Vårt mål är att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför vill vi socialdemokrater höja resultaten i skolan och se
till att alla elever når målen. Till år 2020 ska andelen elever som saknar så väl behörighet till gymnasiet som examen från gymnasiet halveras. Därför utvecklar vi just nu vår skolpolitik och bedriver den 2-19
maj vårkampanj på temat framtidens skola. Under kampanjperioden
genomför våra företrädare praktik och studiebesök på skolor i hela
Sverige. Vill du vara med och bidra? Här kan du läsa mer om hur.
För att ge alla möjlighet till bättre kunskaper vill vi:
Minska klasserna under de första skolåren så att lärarna får mer tid för
varje elev.
Förbättra lärarnas kompetensutveckling
Ge bra villkor och bättre karriärvägar för lärare så att fler duktiga
studenter söker sig till yrket.
Se till att alla elever får läxhjälp.
Att elever som behöver ska gå i sommarskola
Vi är övertygade om att det går att skapa en bättre skola. Om vi
samarbetar och gemensamt investerar i det som ger lärande för
framtiden.
Läs mer om vår politik för framtidens skola
I vårmotionen - Fler jobb för Sveriges unga - kan du läsa mer om våra
satsningar på mindre klasser, obligatorisk sommarskola och
sommargymnasium på folkhögskola.
I vår Budget för 2013 hittar du på sid 40-47 våra satsningar på skolan.
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-03 10:53

Från socialdemokraterna 20 maj 2013:

4000 fler lärare
Forskning visar att barn som går i mindre klasser lyckas bättre i skolan. Socialdemokraterna vill minska skolklasserna med upp till fem
elever per klass i förskolan och lågstadiet. Därför skapar vi utrymme
för att anställa 4 000 nya lärare.
Den effektivaste insatsen är den insats som görs tidigt. För att förbättra
såväl elevernas lärande som lärares arbetsmiljö och möjlighet att hinna
se varje elev vill Socialdemokraterna skapa mindre klasser de första
åren i skolan. Därför vill vi också ge utrymme att anställa cirka 4000
fler lärare.
Mindre klasser ger lärarna mer tid med varje elev så att varje elev kan
ges stöd i sin utveckling. Elever som har svårigheter i skolan kan ges
tidigt och kraftfullt stöd. Och elever som har lätt att lära kan också få
mer tid och stimulans att nå längre.
Vi har föreslagit en satsning om 2 miljarder kronor för mindre klasser i
förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3. Vår investering riktar sig till klasser
som idag är stora. Med denna insats kan vi minska antalet elever med
4-5 elever i stora klasser.
Ett flertal svenska och internationella studier av klasstorlekens effekt
på elevernas lärande visar att klasstorleken spelar en viktig roll, både
för elevernas kunskapsresultat och för deras möjligheter att lyckas bra
på arbetsmarknaden senare i livet. Elever i mindre klasser lyckas helt
enkelt bättre.
Forskningen visar att mindre klasser har störst effekt för de yngsta
eleverna. Effekten av klasstorlek är också starkare för elever som är
missgynnade vad gäller familjens socioekonomiska och utbildningsmässiga bakgrund. Socialdemokraterna väljer därför att rikta resurser
till mindre klasserna de första åren i skolan – i förskole-klass, åk 1, 2
och 3 – som ett led i att såväl höja resultaten i skolan som att öka
likvärdigheten och ge alla barn lika möjlighet att lyckas i skolan.

En studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering, IFAU, visar att klasstorlek påverkar elevernas lärande
men också deras framtida lön. IFAU menar också att en satsning på
mindre klasser är samhällsekonomiskt lönsam.
Socialdemokraternas mål för att vända utvecklingen i skolan:
Andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att börja på något
av gymnasiets nationella program ska halveras till år 2020, från i dag
drygt tolv till sex procent.
Andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har en gymnasieexamen
eller studerar för att få det ska halveras till år 2020, idag är det cirka 8
procent.
Hälften av 30–34-åringarna ska ha genomgått en minst tvåårig högre
utbildning (högskola och yrkeshögskola) år 2020, idag är det cirka 43
procent.
Socialdemokraternas föreslagna investeringar i skolan. (Investeringar i skolan om sammanlagt 3 miljarder kronor år 2013.)
Mindre klasser och fler lärare
Kompetensutveckling för lärare
Bättre karriärvägar för lärare
Stärka det pedagogiska ledarskapet i skolan
Obligatorisk förskoleklass
Forskningsinstitut för lärande
Fördela resurser efter elevernas behov – ändra skollagen
Stötta skolor med tuffa förutsättningar
Läxhjälp till alla elever
Sommarskola
Obligatorisk gymnasieskola
Utveckla gymnasiets yrkesprogram till yrkescollege
Kontaktpersoner:
Erik Nises, pressekreterare för Stefan Löfven, 072-239 55 79
Sofie Rudh, pressekreterare för Ibrahim Baylan, 072-720 41 70
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-16 09:14

Från SAPs hemsida 24 april 2013:
Debattartikel publicerad i Expressen 130411

“Småföretagarna behöver maktskifte”
“Sverige behöver fler jobb. Men de nya jobben kommer inte av sig
självt. Sveriges företag skulle tjäna på en aktiv näringspolitik som
underlättar för företagen att expandera och nyanställa. Sveriges företagare behöver en regering som engagerar sig. Efter att ha förlorat två
val i rad har vi socialdemokrater lärt oss en läxa. Det är dags att göra
om och göra bättre. Väljarna ska veta vilka frågor som är socialdemokratiska hjärtefrågor. Jobben kommer främst.
Om några dagar lägger regeringen fram sin vårproposition. Då har
regeringen möjlighet att lägga fram nya förslag som gagnar företagsklimatet i Sverige. De små- och medelstora företagen skulle tjäna på
en mer aktiv regering.
Det är i de små företagen de nya jobben kommer. De små- och medelstora företagen utgör 99,9 procent av det totala antalet företag i vårt
land och står för ungefär 60 procent av förädlingsvärdet. Nettotillväxten av nya jobb de senaste tio åren har nästan endast ägt rum i de här
företagen. Med andra ord står de små och medelstora företagen för en
mycket stor del av de värden som skapas i det svenska näringslivet och
har därmed en stor roll för den framtida svenska konkurrenskraften.
Vi socialdemokrater ser vikten av att underlätta för dessa små- och
medelstora företag, så de kan expandera och anställa fler. Vi har under
de senaste åren föreslagit förbättringar på flera områden som skulle
innebära att tillvaron blev betydligt enklare för våra småföretagare.
Allt detta har regeringen motarbetat. Vi har sett till att riksdagen har
fattat beslut om kortare betalningstider - så att småföretagen får betalt
för sina varor och tjänster i tid. Vi har föreslagit ett ökat exportstöd för

att främja de små och medelstora företagens steg ut på världsmarknaden. Vi har föreslagit en nyföretagargaranti som går ut på att staten
går in och tar en del av risken tillsammans med banken för att finansiera bärkraftiga företagsidéer. Vi har föreslagit att staten tar över ansvaret för andra sjuklöneveckan för alla företagare. Det skulle innebära en
stor avlastning för Sveriges företag - särskilt de små företagen.
Regeringens prioriteringar är inte alldeles enkla att förstå. Vi ser att
Sveriges företagare tvekar inför att expandera och nyanställa. Det
måste ändras. Sveriges företagare behöver en regering som stödjer utvecklingen av nya produkter och tjänster och ser till att företagen får
exportstöd för att nå ut på nya marknader. Regeringen har möjlighet att
i vårpropositionen lägga fram förslag som underlättar för företagen att
expandera och nyanställa.
I dag har Sveriges företag hela ansvaret för de två första sjukveckorna
för den anställde. Det är ett stort ansvar, som också utgör ett tillväxthinder för företagen - särskilt de mindre företagen. Att nyanställa innebär en risktagning - det vet alla småföretagare. Just sjuklöneansvaret är
särskilt känsligt eftersom det direkt påverkar den enskilde företagarens
beslut om anställning.
Vid statsministerns frågestund i dag kommer jag att ställa en fråga om
just detta. Varför är regeringen så angelägen om att företagen själva
ska bära hela sjuklöneansvaret?
Mikael Damberg (S) Gruppledare i riksdagen
Sidan uppdaterades senast: 2013-04-11 12:59 “
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“Sverige tappar konkurrenskraft”
Debattartikel publicerad i Svd 130508
“Imorgon den 9 maj är det Europadagen. Den firas till minne av
Robert Schumans deklaration 1950 om att skapa ett enat Europa för att
bevara freden efter andra världskriget och skapa välstånd.
Arbetslösheten i Sverige är högre än i nästan alla jämförbara länder i
Europa. Det som skapar välstånd och jobb, nu som då, är människor –
deras kunskaper och förmågor. Därför oroar det mig att vi ser att resultaten i skolan har sjunkit sex år i rad och resultaten i läsförmåga och
matematik sjunker i internationella kunskapsmätningar. Samtidigt ser
vi att de sociala klyftorna i den svenska skolan ökar och föräldrarnas
utbildningsbakgrund blir alltmer avgörande för hur det går för barnen i
skolan. Såhär kan det inte få fortsätta
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men
också till människors frihet att forma sina egna liv. Ska svenska företag klara att ständigt utvecklas behöver vi ha en riktigt bra skola och
många möjligheter till vidareutbildning.
EU har identifierat utbildning som en central fråga och alla EU-länder
har inom ramen för EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa
2020 satt upp flera utbildningspolitiska mål. Ett av målen rör andelen
unga mellan 18 och 24 år som har gymnasiekompetens eller som studerar för att få det. Den svenska regeringens målsättning är att år 2020
ska andelen unga utan gymnasiekompetens vara under 10 procent.
Idag ligger andelen i Sverige på cirka 8 procent. Den svenska regeringens så kallade målsättning är alltså att andelen unga utan gymnasiekompetens inte behöver minska. Ribban ligger för lågt.

Samma sak gäller den högre utbildningen. Sverige har satt som mål att
andelen 30-34-åringar som har minst en tvåårig högre utbildning
(högskola eller yrkeshögskola) ska ligga mellan 40 och 45 procent.
Idag är andelen 43,4 procent. Sverige har alltså redan uppfyllt sitt mål.
Sverige förlorar just nu konkurrenskraft i förhållande till andra länder.
Tittar man på ungas examensfrekvens från högre studier ligger Sverige
på sista plats bland de nordiska länderna. Island ligger högst på 60
procent, följt av Danmark och Finland på 50 procent. Norge hade en
examensfrekvens på 42 procent. I Sverige var motsvarande andel bara
37 procent. Men om nuvarande politik fortsätter kommer Sverige inte
bara ligga illa till jämfört med de nordiska länderna. Sverige kommer
även att ligga under genomsnittet i OECD och länder som Slovakien,
Irland och Polen kommer att ha en mer välutbildad ung befolkning.
Sveriges konkurrenskraft börjar i skolan. Socialdemokraterna i Sverige
liksom de allra flesta andra EU-länder sätter upp riktiga målsättningar
och tänker jobba för att nå dem.
Socialdemokraternas mål är att halvera andelen unga utan gymnasieexamen. Vi vill halvera andelen elever som inte klarar målen i grundskolan, halvera andelen unga utan gymnasiekompetens och att hälften
av alla unga ska ha läst en utbildning på högskola eller yrkeshögskola
till år 2020.
Dessa målsättningar som vi sätter upp är ambitiösa. Ska vi klara dem
krävs det mer samarbete och gemensamt ansvar. Men det är också helt
nödvändiga målsättningar, för att svenska företag ska kunna fortsätta
konkurrera med kompetens och innovation även i framtiden.
Vi vill göra gymnasieskolan obligatorisk, investera i lärarna och vi
säger blankt nej till de stora besparingar på en hårt pressad gymnasieskola som regeringen genomför. Vi investerar också i fler utbildnings-

platser på universitet och yrkeshögskolor istället för att som regeringen
kraftigt dra ned på antalet platser. Vi vill också investera i mindre klasser i grundskolan för att ge varje elev mer tid med sin lärare. Elever
som har svårigheter i skolan kan på så sätt ges tidigt och kraftfullt
stöd. Och elever som har lätt att lära kan också få mer tid och stimulans att nå längre. Det krävs för att vända den negativa utvecklingen i
skolan.
Ungdomsarbetslösheten biter sig fast på höga nivåer och regeringen
verkar ha gett upp. Sverige har inte råd att vara utan ambitioner. Att
investera i utbildning är det bästa vi kan göra för våra unga. Socialdemokraterna sätter upp tydliga mål för vad vi vill åstadkomma och
resurser för att göra det möjligt. Därför är vi framtidspartiet i svensk
politik. Uppdraget att säkra alla ungas rätt till utbildning är inte bara
något vi har råd med – det är det som gör oss rika.
Magdalena Andersson Ekonomiskpolitisk talesperson
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Jämställdhet lönar sig
Socialdemokraterna presenterar idag ett åtgärdsprogram för
jämställdhet, tillväxt och jobb.
- Jämställdhetspolitiken har trampat vatten under nuvarande regering.
Det duger inte! Det finns massor som kan och behöver göras, säger
Ylva Johansson, jämställdhetspolitisk talesperson.
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Bygg ut barn- och äldreomsorgen.
Gör heltid till rättighet.
Öka andelen kvinnor i företagsledningar och styrelserum.
Stärk arbetsmiljöarbetet.
Verka för bra jobb i offentlig sektor.
Stärk och jämställdhetssäkra föräldraförsäkringen.
Bekämpa diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet.
Stimulera kvinnligt företagande.
Avskaffa sambeskattningen.
Ta bort de differentierade pensionsåldrarna.
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Inledning
Europa står inför två ekonomiska huvudutmaningar. Den ena är att
sätta fart på den haltande tillväxten. Den europeiska ekonomin har inte
rört sig framåt på flera år. Den andra utmaningen är att hantera den
demografiska utvecklingen. Med en befolkning som åldras snabbt
kommer allt färre personer i aktiv ålder behöva försörja en allt större
grupp äldre.
Situationen varierar inom EU, men inget land slipper undan dessa centrala problem. Inte heller Sverige. Sedan djupdykningen 2009 har den
svenska tillväxten visserligen varit skaplig, men i det längre perspektivet är siffrorna inte imponerande och nu viker konjunkturen samtidigt som arbetslösheten ökar från en redan hög nivå. Till det ska läggas
en omfattande pensioneringsvåg som under de närmaste decennierna
kommer att förändra viktiga förutsättningar i den svenska ekonomin.
En avgörande faktor för att kunna möta de båda utmaningarna är ökad
jämställdhet. Att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i
samhället i stort är ett utmärkt verktyg för att få ekonomin att växa och
för att skapa den jobbdynamik som behövs i det kommande demografiska scenariot.

Trots det har jämställdhetsarbetet de senaste åren stagnerat. Det har
varit mycket snack, men lite verkstad. Rejäla jämställdhetsreformer
har lyst med sin frånvaro. I ett krispräglat Europa har jämställdheten
hamnat långt ner på den politiska dagordningen.
Detta måste det nu bli ändring på. Att ignorera jämställdhetsfaktorn är
att sätta krokben för sig själv. I själva verket är det mycket svårt att se
att dessa huvudproblem ska kunna lösas på ett hållbart sätt utan en
bred och ambitiös satsning på jämställdhet.
Syftet med denna rapport är att utifrån en generell problem- och lägesbeskrivning dra upp riktlinjerna för hur en sådan satsning skulle kunna
se ut. Resonemanget mynnar ut i ett konkret åtgärdsprogram i tio
punkter för att genom ökad jämställdhet främja tillväxt och jobb i
Sverige och Europa.
Rapporten har två grundläggande utgångspunkter: För det första finns
det ett behov av att bredda jämställdhetsdebatten. Hittills har jämställdhetsarbetet i första hand utgått från sociala och moraliska värderingar. Kvinnor och män ska inte på något område eller i något sammanhang begränsas av sitt kön, utan ska ha samma makt att forma
såväl samhället som sina egna liv. Detta är den självklara utgångspunkten.
De senaste åren har det dock blivit vanligare att även fokusera på de
ekonomiska vinster som förbättrad jämställdhet för med sig. Effektivitetsaspekten har börjat inkluderas i analysen. Detta är en positiv utveckling som det finns all anledning att ansluta till. Grundvärderingarna måste alltid finnas där, men det är även viktigt att se det faktum att
stärkt jämställdhet lönar sig. (1) Som FN-chefen Ban Ki-moon uttryckt
saken: “Investing in women is not just the right thing thing to do, it is
the smart to do.”(2)

För det andra finns det ett behov av att ta ett europeiskt grepp om
jämställdhetsfrågan. I takt med att Europa vävs samman blir det
alltmer ohållbart att enbart ha ett nationellt perspektiv. Samtidigt som
jämställdhetssituationen i övriga Europa påverkar oss alltmer får vi allt
bättre möjligheter och ett allt större ansvar för att främja och påverka
den europeiska jämställdhetsdebatten. En jämställdhetspolitik som gör
halt vid nationsgränsen räcker inte längre till.
I en rapport av detta slag måste ofrånkomligen ett antal avgränsningar
göras. Även med ambitionen att bredda perspektivet är det nödvändigt
att sätta vissa ramar. Den inriktning som valts är att fokusera på jämställdhetsaspekter som har en tydlig och praktisk koppling till arbetsmarknaden och dynamiken i arbetslivet. Skillnad i makt mellan män
och kvinnor utgör en grundläggande faktor för rapporten, men utvecklas inte i teoretisk bemärkelse. Begreppet kvinna problematiseras
inte, men rapporten bygger på en medvetenhet om de olika maktförhållanden som ryms inom gruppen kvinnor – exempelvis utifrån etnicitet, ålder eller socioekonomisk status. Det intersektionella perspektivet finns delvis med i analysen, men diskuteras inte explicit. Frågan
om mäns våld mot kvinnor är oerhört angelägen, men berörs inte
direkt. Även flera andra aspekter som utan tvekan är viktiga i jämställdhetsarbetet placeras av avgränsningsskäl lite vid sidan av rapportens resonemang.
___________________________
1 ILO är en av de organisationer som numera tydligt fokuserar på
både rättighets- och effektivitetsaspekter. Se till exempel ILO 2009,
5f. På det svenska planet hör exempelvis TCO till de aktörer som
framhäver detta dubbla synsätt. TCO 2011, 6f.
2 Ki-moon 2011-03-08.

1. Haltande tillväxt och åldrande befolkning . Brist på
kvalificerad arbetskraft blir en svår utmaning.
Låt oss börja med problembilden. I den krisande europeiska ekonomin
finns självfallet många svårigheter att hantera. I ett strukturellt perspektiv framstår dock två utmaningar som särskilt viktiga: att omvandla en flerårig stagnation till hållbar tillväxt samt att anpassa samhällsapparaten så att den fungerar även när befolkningen blir allt äldre.
Utmaningarna är på flera sätt sammankopplade, men kan för tydlighetens skull beskrivas var och en för sig.
1.1 Tillväxt
Det råder delade meningar om vad ekonomisk tillväxt i grunden har
för värde och vad som är poängen med höga tillväxttal. Som den
europeiska ekonomin i dagsläget ser ut är det dock uppenbart att det
utan bättre ekonomisk tillväxt skulle bli mycket svårt att driva samhällsutvecklingen åt rätt håll. En högre tillväxttakt är en förutsättning
för att statsfinanserna ska kunna saneras, för att konkurrenskraften ska
kunna upprätthållas, för att välfärdssystemen ska kunna säkras och
för att det ska gå att hålla ett acceptabelt tempo i den gröna omställningen. I en stillastående eller krympande ekonomi skapas inte tillräckligt med resurs- eller investeringsutrymme för att kunna klara allt
detta på ett rimligt sätt.
Tillväxttrenderna ser inte bra ut. Efter det dramatiska konjunkturraset
2008-2009 och den efterföljande korta återhämtningen balanserar
Europa nu på gränsen till ännu en recession. BNP i EU föll från tredje
kvartalet 2011 till tredje kvartalet 2012 med 0,4 procent.(3) Framöver
är prognoserna mycket blygsamma. Med nuvarande politiska och
ekono-miska dynamik räknar EU-kommissionen med att den årliga
tillväxten inom EU under de kommande 10 åren endast når upp till
omkring

1,25 procent. Det är hela 1 procentenhet lägre än snittet under 00-talet.
(4) Den svenska ekonomin klarade sig efter djupdykningen 2008-2009
klart bättre än övriga EU under både 2010 och 2011, men är nu nere
på tillväxtnivåer kring 1 procent.(5) I de lite mer långsiktiga prognoserna finns stora frågetecken – framför allt kopplade till hur eurokrisen
utvecklas. Huvudscenariot är att den svenska ekonomin kommer att
fortsätta växa, men det är inte helt osannolikt att det uppstår störningar
i euroområdet som leder till att även Sverige landar i negativa tillväxtsiffror.
1.2 Demografi
I nuläget är arbetslösheten ett stort problem över hela Europa. På lite
längre sikt innebär den demografiska utvecklingen att det i stället är
brist på kvalificerad arbetskraft som blir en svår utmaning.
Den demografiska omställningen kommer att ge stora effekter. Låg
fertilitet gör att befolkningen i arbetsför ålder (15-64 år) inom EU
successivt kommer att krympa. Prognoserna talar om att kurvan nu är
på väg att vända nedåt och att minskningen fram till 2060 blir omkring
15 procent. Den mest aktiva åldersgruppen, 20-59 år, kommer att bli
mindre för varje år som går under de närmaste 4-5 decennierna. Samtidigt leder den stigande livslängden till att de gamla blir fler.
Från att 2008 ha bestått av 85 miljoner personer beräknas gruppen 65
år och äldre till 2060 öka till 151 miljoner. Som en konsekvens av
detta mer än fördubblas äldreförsörjningskvoten. Antalet förvärvsarbetande blir färre i förhållande till den äldsta delen av befolkningen.
För tillfället går det fyra personer i åldern 15-64 år på varje person
över 65. År 2060 kommer det endast att gå två personer i arbetsför
ålder på varje 65-plusare. Förändringarna kommer att gå som snabbast
mellan 2015 och 2035.(6)

Konkret för svensk del väntar en omfattande pensioneringsvåg. Inom
kort kommer åldersavgångarna från arbetsmarknaden att för första
gången i modern tid bli fler än antalet nytillträdande ungdomar. 1,6
miljoner personer väntas lämna arbetslivet av åldersskäl fram till 2025.
Inom offentlig sektor innebär det att 44 procent av de nu anställda
pensioneras. Detta kan skapa svåra bristsituationer. Läget ser skapligt
ut i storstadregionerna, men i många mindre kommuner väntar stora
problem. 13 kommuner beräknas få fler åldersavgångar enbart inom
den offentliga sektorn än det lokala nytillskottet av ungdomar på
arbetsmarknaden. (7)
För att kunna parera den demografiska trenden krävs en hel arsenal av
åtgärder. Det mesta talar dock för att en central komponent behöver
vara att fler av dem som är i arbetsför ålder jobbar, och dessutom
jobbar mer totalt sett under sitt arbetsliv. Utan ett större antal arbetstimmar från dem som befinner sig i den kategorin går ekvationen
inte ihop.
__________________________
3 Eurostat 2012a.
4 European Commission 2011, 4.
5 Eurostat, “Real GDP Growth Rate”. Konjunkturinstitutet 2012.
6 European Commission 2009, 20, 40ff. European Commission 2010a,
2f. European Commission 2012b, 1f.
7 Arbetsförmedlingen 2010

2. Stor potential i ökad jämställdhet
Hur kan då satsningar på ökad jämställdhet bidra till att möta dessa
båda utmaningar? Vilka kopplingar finns mellan jämställdhet, tillväxt
och demografi?
2.1 Tillväxtpotential
Jämställdhetsfaktorn har aldrig varit någon standardvariabel i den
ström av tillväxtstudier som den ekonomiska professionen spottat ur
sig. Snarare har jämställdhetsaspekten betraktats som något av ett svart
hål. Satsningar på jämställdhet har setts som ett slags offentlig lyxkonsumtion snarare än som en reell del i tillväxtkalkylen. Inställningen
har varit att jämställdhet är ett mjukt värde som det kan vara rimligt att
lägga pengar på om det verkligen finns resurser, men som inte direkt
har något att göra med tillväxten eller tillväxtpotentialen i ekonomin.
Lyckligtvis börjar denna attityd nu förändras. Allt fler ekonomerintresserar sig för de tillväxtvinster som förbättradjämställdhet kan ge(8)
I själva verket hör jämställdhet och tillväxt i hög grad ihop. Kopplingen sker i första hand via arbetsmarknaden. Att skapa en arbetsmarknad där kvinnor deltar på samma sätt som männen nu gör kräver
breda insatser i hela samhället, men om sådana förändringar väl kommer till stånd får det tydliga tillväxteffekter. Om kvinnors aktivitetsnivåer och arbetsmönster närmar sig männens leder det till att ekonomin expanderar. Två relaterade mekanismer slår in. Dels resulterar
fler kvinnliga arbetstimmar i att BNP stiger. Den samlade produktionen av varor och tjänster blir större. Dels gör en mer omfattande
kvinnlig närvaro på arbetsmarknaden att den kvinnliga kapaciteten
vad gäller entreprenörskap, innovationeroch rationaliseringar tas bättre
tillvara. Med fler driftiga och dyna-miska individer mer aktivt involverade i produktionen drivs tillväxt-talen upp. Det handlar alltså om att

bättre tillväxtsiffror genereras både via en höjning av BNP i sig och en
höjning av BNP-ökningstak-ten.(9)
När det kommer till att siffersätta tillväxtpotentialen i ökad jämställdhet är tillbakablickande analyser en bra startpunkt. I själva verket har
den ökade kvinnliga sysselsättningen historiskt varit en avgörande
tillväxtmotor. I en OECD-rapport från 2008 slås det fast att en stor del
av tillväxten inom OECD-området under de senaste decennierna har
drivits fram via höjda kvinnliga sysselsättningstal. I Europa beräknas
denna effekt ha stått för en fjärdedel av den ekonomiska tillväxten
sedan 1995.(10) Goldman Sachs-ekonomen Kevin Daly räknar i en
studie från 2007 med att 0,4 procentenheter av euroländernas genomsnittliga årliga tillväxt på 2,1 procent sedan 1995 skapats av att den
kvinnliga sysselsättningen närmat sig den manliga.(11) Jämställdhetseffekten är alltså central i sammanhanget.
Om blicken i stället vänds framåt är det svårt att i litteraturen hitta
tydliga beräkningar av effekten av ökad jämställdhet på själva BNPökningstakten. Däremot har kalkyler av ökningar av BNP-talen gjorts
av bland andra Daly och den svenska ekonomen Åsa Löfström. Daly
använder sig av en snäv modell där han bara tittar på hur mycket BNP
skulle öka om den kvinnliga sysselsättningsgraden höjdes till den
manliga. I den första kolumnen i tabell 1 har denna modell applicerats
på färska sysselsättningssiffror och på samtliga EU-länder. För EU
som helhet skulle BNP öka med 9 procent, med en rejäl spännvidd
mellan Malta på 28 procent och Litauen på 1 procent.(12)
Löfströms modell är bredare än Dalys. Hon väljer att studera tre faktorer: sysselsättningsgrad, arbetstid samt yrkes- och arbetsstruktur.
Kalkylen bygger på att en jämställd arbetsmarknad skapas om den
kvinnliga sysselsättningsgraden höjs till den manliga, om kvinnors

deltidsarbete minskas till manlig nivå samt om de kvinnliga produktivitetssiffrorna blir desamma som de manliga genom att kvinnor fördelar sig över yrkesgrupperoch positioner på samma sätt som män.
Alla tre komponenter måste finnas på plats för att arbetsmarknaden
ska ses som helt jämställd. Eftersom kvinnor inte bara har en lägre
sysselsättningsgrad, utan även arbetar mer deltid än män och oftare
finns i yrken med lägre lönenivåer och lägre produktivitetspotential,
räknar sig Löfström fram till klart större BNP-ökningar än Daly. För
EU som helhet skulle BNP kunna stiga med så mycket som 29 procent
om arbetsmarknaden gjordes helt jämställd (tabell 1). Möjligheterna är
störst i Malta, Grekland och Nederländerna – som alla ligger på eller
över 40 procent – och minst i tre länder som befinner sig kring 15procentsstrecket: Slovenien, Bulgarien och Portugal.(13)
Eftersom båda modellerna är enkla och bygger på generaliserade antaganden bör de exakta siffrorna tas med en nypa salt. Det centrala är i
stället att generellt notera vilka mycket betydande möjligheter det faktiskt är fråga om. Till siffrorna i dessa modeller ska ju dessutom läggas
de mer svårberäknade effekterna på BNP-ökningstakten. Alla EU-länder har mycket att vinna på stärkt jämställdhet. Så även Sverige. Medan svensk arbetsmarknad framstår som relativt jämställd i Dalys modell avslöjar Löfströms upplägg bland annat den svaghet som finns i
att svenska kvinnor arbetar deltid i betydligt större utsträckning än
svenska män. Detta deltidsgap är större i Sverige än i de flesta andra
EU-länder. Sverige är faktiskt en bra bit från EU-täten om man i
Löfströms siffror ser till hur nära länderna kommit en jämställd arbetsmarknad. Det är en viktig observation.
En intressant vinkel på siffrorna är att det finns så stora möjligheter i
de hårdast drabbade krisländerna. Grekland, Irland, Italien och Spanien har alla en BNP-potential i Löfström-modellen på över 30 procent.

Offensiva jämställdhetssatsningar skulle vara värdefulla tillgångar i de
långsiktiga tillväxtstrategier som dessa länder nu behöver etablera.
Med tydligt utstakade vägar mot ökat kvinnligt deltagande skulle de
ekonomiska prognoserna bli klart bättre.
2.2 Sysselsättningspotential
Sysselsättningspotentialen i att skapa en mer jämställd arbetsmarknad
är uppenbar. Kvinnor har långt upp till de manliga sysselsättningsnivåerna i större delen av Europa. Även i Sverige är glappet relativt
stort. Om fler ska jobba mer i den arbetsföra ålderskategorin är det
tydligt att kvinnorna måste stå för den största delen av ökningen. Det
är på den kvinnliga sidan som de hu-vudsakliga möjligheterna finns
när det gäller att generera de extra arbetstimmar som behövs för att
kunna lösa den demografiska ekva-tionen. Genom en framåtsyftande
jämställdhetspolitik kan denna
potential tas tillvara.
I tabell 2 illustreras gapet mellan kvinnlig och manlig sysselsättning
både med standardmåttet sysselsättningsgrad – där alla som har ett
deleller heltidsarbete räknas som sysselsatta – och med ett mått som i
stället beskriver sysselsättningsgraden i termer av heltidstjänster. Detta
innebär exempelvis att om två personer arbetar halvtid räknas det inte
som att båda är sysselsatta, utan som att bara en är sysselsatt på heltid.
Därmed blir bilden mer rättvisande av hur stor sysselsättningen
faktiskt är.
Sett till standardmåttet för sysselsättningsgraden (kolumn 1-3) och
bilden i hela EU ligger kvinnorna på 62,3 procent och har därmed 12,7
procentenheter upp till männens 75,0 procent. Med så pass låga kvinnliga nivåer borde rejäla jämställdhetssatsningar ha alla förutsättningar
att ge både snabba och goda resultat. Sverige ligger bra till i förhållande till EU-snittet, men sysselsättningsgapet på 5,6 procentenheter är
ändå ansenligt och ger inte någon absolut tätposition.

Tabell 1. BNP-ökning av att skapa en jämställd arbetsmarknad
(procent)
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Källor: ° Eurostat, ”Employment rate, by sex”. 20-64 år, 2011. Egen
beräkning på basis av Dalys metodologi. * Löfström 2009, 26f.

När sysselsättningsgraden beskrivs i termer av heltidstjänster växer
sysselsättningsgapet till hela 18,1 procentenheter för EU som helhet.
Orsaken är att kvinnor i betydligt större utsträckning än män finns i
deltidsanställningar. Med heltidsomräkningen tar sig den kvinnliga
sysselsättningsgraden inte ens över 50 procent. Detta är en anmärkningsvärt låg siffra som ger en ännu tydligare bild av hur mycket mer
Europas kvinnor faktiskt skulle kunna arbeta om förutsättningarna
var de rätta. För svensk del blir heltidsomräkningen inte smickrande.
Gapet växer till över 10 procentenheter. Med detta mått uppvisar inte
mindre än 7 länder bättre siffror än Sverige. Även här slår de mycket
stora skillnaderna i deltidsarbete mellan svenska kvinnor och män
igenom.Detta är en tydlig svensk akilleshäl.(14)

Tabell 2. Sysselsättningsgrad (procent) och sysselsättningsgap
mellan män och kvinnor (procentenheter)
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 Kvinnor Män 	
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EU 27	

 	

	

62,3 	

 75,0 	

 12,7	

49,9 	

 68,0 	

 18,1
Belgien 	

	

	

61,5 	

 73,0 	

 11,5 	

 47,4 	

 65,8 	

 18,4
Bulgarien	

	

61,2 	

 66,6	

5,4 	

55,9 	

 62,5 	

 6,6
Cypern 	

 	

	

67,3 	

 80,4 	

 13,1 	

 59,5 	

 75,5 	

 16,0
Danmark 	

	

72,4 	

 79,0 	

 6,6 	

60,3 	

 70,5 	

 10,2
Estland 	

	

	

67,6 	

 73,5 	

 5,9 	

58,1 	

 60,3 	

 2,2
Finland 	

	

	

71,9 	

 75,6 	

 3,7 	

61,8 	

 67,0 	

 5,2
Frankrike 	

	

64,6 	

 73,8 	

 9,2 	

53,3 	

 66,6 	

 13,3
Grekland 	

	

48,6 	

 71,1 	

 22,5 	

 46,0 	

 70,7 	

 24,7
Irland 	

 	

	

59,7 	

 68,6 	

 8,9 	

47,0 	

 60,9 	

 13,9
Italien 	

 	

	

49,9 	

 72,6 	

 22,7 	

 40,7 	

 66,4 	

 25,7
Lettland 	

	

65,8 	

 68,7 	

 2,9 	

57,7 	

 58,1 	

 0,4
Litauen 	

	

	

66,7 	

 67,6 	

 0,9 	

57,8 	

 56,3 	

 -1,5
Luxemburg 	

	

61,9 	

 78,1 	

 16,2 	

 48,5 	

 72,4 	

 23,9
Malta 	

 	

	

43,4 	

 78,8 	

 35,4 	

 35,4 	

 72,1 	

 36,8
Nederländerna 	

 	

71,4 	

 82,6 	

 11,2 	

 45,1 	

 71,4 	

 26,3
Polen 	

 	

	

57,6 	

 72,2 	

 14,6 	

 51,3 	

 65,7 	

 14,4
Portugal 	

	

64,8 	

 73,4 	

 8,6 	

58,2 	

 69,6 	

 11,4
Rumänien 	

	

55,7 	

 69,9 	

 14,2 	

 50,7 	

 64,6 	

 13,9
Slovenien 	

	

64,8 	

 71,8 	

 7,0 	

59,0 	

 68,2 	

 9,2
Slovakien 	

	

57,6 	

 72,7 	

 15,1	

51,3	

64,6 	

 13,3
Spanien 	

	

	

55,5 	

 67,6 	

 12,1 	

 46,6 	

 63,4 	

 16,8
Sverige 	

	

	

77,2 	

 82,8	

5,6 	

61,9 	

 72,3 	

 10,4
Storbritannien 	

 	

67,9 	

 79,4 	

 11,5 	

 50,9 	

 70,4 	

 19,5
Tjeckien 	

	

61,7 	

 79,9 	

 18,2 	

 54,3 	

 73,2 	

 18,9
Tyskland 	

	

71,1 	

 81,4 	

 10,3 	

 50,9 	

 72,8 	

 21,9
Ungern 	

	

	

54,9 	

 66,8 	

 11,9 	

 49,3 	

 59,9 	

 10,6
Österrike 	

	

69,6 	

 80,8 	

 11,2 	

 53,1 	

 74,8 	

 21,7
Källor: ° Eurostat, ”Employment rate, by sex”. * European Commission 2012a, 40.

_______________________________
8 Smith & Bettio 2009, 4f.
9 Löfström 2009, 8f. Två kommentarer är här på sin plats. För det
första krävs ett högt resurs- och kompetensutnyttjande i ekonomin
för att dessa BNP-effekter ska kunna realiseras. Efterfrågan och
innovationsmiljön behöver vara god. Därför är det rimligt att tala i
termer av tillväxtpotential snarare än garanterad tillväxt. För detand-ra
uppnås den direkta BNP-effekten delvis genom att hemarbete omvandlas till professionellt arbete och därmed börjar räknas med i BNPmåttet. Barn tas exempelvis om hand på förskola i stället för i hemmet.
Det är lätt att uppfatta detta bara som en siffermässig förändring utan
egentlig substans, men så är det faktiskt inte. När kvinnligt hemarbete
professionaliseras ökar den kvinnliga efterfråge- ochskattekraften på
ett högst reellt sätt. Detta ger mer muskler åt såväl statsfinanserna som
samhällsekonomin i stort. Den ekonomiska dynamik som skapas genom att kvinnor på detta vis tar sig ut på den professionella arbetsmarknaden har kallats ”Womenomics”. Matsui etal 2010.
10 OECD 2008, 11.

timmar förändras när en stor grupp kvinnor går in i sysselsättning.
Eftersom det finns en del osäkerhet kring hur dessa faktorer i realiteten
skulle utvecklas i ett sådant scenario är det viktigt att inte se siffror
baserade på denna modell som något annat än ungefärliga skattningar.
13 Löfström 2009, 25f. Siffran för EU som helhet är ett medelvärde
vägt utifrån de olika ländernas BNP. Löfström presenterar även ett
ovägt medelvärde.
14 Utgångspunkten i denna rapport när det gäller sysselsättningsdata
är att där det är möjligt använda statistik för ålderskategorin 20-64
år. Dels är det denna kategori som primärt utnyttjas inom ramen för
Europa 2020-strategin. Dels blir det märkligt att inkludera personer
som är yngre än 20 år – vilket är relativt vanligt – i statistiska variabler
som ska vägleda det politiska arbetet. I så fall får man i sammavariabel en grupp över 20 år där man vill öka sysselsättningen och en grupp
under 20 år där ambitionen måste vara att de allra flesta ska utbilda sig
i stället för att arbeta. I denna tabell finns data för sysselsättningsgraden i termer av heltidstjänster endast tillgänglig för kategorin 15-64 år.
Det innebär att jämförelserna mellan kolumn 3 och 6 haltar en aning,
men ska inte ha någon betydelse för de övergripande slutsatserna.

11 Daly 2007, 3.
12 Daly 2007, 5f. Om den kvinnliga sysselsättningsgraden höjs till den
manliga stiger den totala sysselsättningsgraden på arbetsmarknaden
från aktuell till manlig nivå. Tillväxtpotentialen i Dalys modell motsvaras av den procentuella ökning av den totala sysselsättningsgraden
som blir resultatet av att man på det viset går från nuläget till den manliga nivån. Antagandet är att en sådan sysselsättningsökning ger en
procentuellt sett lika stor BNP-ökning. Detta förutsätter att varken den
genomsnittliga produktiviteten eller det genomsnittlig antalet arbetade
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FRAMTIDSKONTRAKTET
Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla
potential. Som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Där vi får en
ekonomisk utveckling samtidigt som vi fördelar resurserna så att de
kommer alla till del.
Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället.
Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle
där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma
miljö. Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar.
Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers
möjligheter att leva ett gott liv. Det kräver solidaritet mellan människor, mellan länder och regioner samt mellan generationer.

skapsmålen i grundskolan. Sverige ska konkurrera med kunskap och
inte med låga löner. Tillväxt och välfärd förutsätter en hög utbildningsnivå hos alla.
Ökad jämlikhet ger fler jobb och en bättre ekonomisk utveckling. Det
ska alltid krävas av den enskilde att denne gör rätt för sig efter bästa
förmåga. Men var och en ska också veta att samhället fungerar och
möjliggör ett bättre liv för alla.
Det kräver en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd. Genom att
ge alla likvärdiga möjligheter till utbildning, vård och omsorg skapas
också möjligheter till personlig utveckling för alla. Välfärden bidrar
till sammanhållning i samhället, ökar jämlikheten och jämställdheten
och ger frihet och trygghet för individen. En bra fungerande välfärd är
en tillväxtmotor som bidrar till fler jobb.

Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige. Då måste vi
bryta utvecklingen vi sett de senaste åren med växande arbetslöshet
och sjunkande skolresultat. Nu krävs en framtidsinriktad politik som
gör Sverige till ett ännu bättre land att leva i.

Inte minst kräver det att vi driver på omställningen för att möta klimatutmaningen. Den omställningen är en långsiktig överlevnadsfråga. Att
utveckla morgondagens klimatsmarta lösningar kan samtidigt bli en av
konkurrensfördelarna för Sveriges näringsliv i framtiden. Sverige ska,
i samverkan med alla världens länder, vända den utveckling som
bidrar till global uppvärmning.

Det kräver en politik för att skapa fler jobb. Vi ska knäcka arbetslösheten. Att ha ett jobb ger ekonomisk frihet och möjlighet till personlig
utveckling för var och en av oss. Att alla bidrar med sitt arbete är avgörande för Sveriges utveckling och för att klara välfärden även i
framtiden. Därför är det övergripande målet för vår ekonomiska politik
att nå full sysselsättning.

Allt detta förutsätter en klok och ansvarsfull ekonomisk politik. Ordning och reda i statsfinanserna är grunden för vår sysselsättningspolitik. Det finanspolitiska ramverket, med överskottsmål och utgiftstak,
säkerställer god ordning i de offentliga finanserna. Därigenom skapas
en buffert för att möta de utmaningar som de demografiska förändringarna innebär.

Det kräver investeringar i skola och utbildning. Vi ska vända utvecklingen i den svenska skolan. Vårt mål är att alla elever ska nå kun-

Ordning och reda i statens finanser har varit en av Sveriges viktigaste

konkurrensfördelar. Men denna konkurrensfördel går lätt förlorad om
ramverket ignoreras.
Överskottsmålet gör att den offentliga skulden steg för steg betalas av.
Det minskar sårbarheten och ökar handlingsutrymmet i den offentliga
ekonomin, vilket är centralt eftersom vi socialdemokrater vill driva en
aktiv konjunkturpolitik. Utgiftstaken förhindrar att tillfälliga inkomster används till varaktiga utgifter. Välfärden blir mer förutsägbar och
trygg. En stark välfärdsekonomi kräver marginaler för påfrestningar.
Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift.
Nu slår vi fast ett tydligt mål för jobben. Sverige ska mellan 2014
och 2020 öka antalet människor som arbetar och antalet arbetade
timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU.
I vårmotionen 2013 tar vi de första stegen för att förverkliga Framtidskontraktet – socialdemokraternas kontrakt med svenska folket. Redan i
höstens budgetmotion kommer vi att föreslå följande:
• Fler jobb i nya och växande företag. Nya jobb skapas genom att fler
företag kan starta, växa och anställa. Vi ska förbättra förutsättningarna
för företagen. Möjligheter till innovation och finansiering ska stärkas
och villkoren för ett aktivt näringsliv i hela landet ska förbättras. Genom att nå nya marknader kan företagen växa. Vi ska därför stärka
exportfrämjandet på tillväxtmarknader, underlätta förstagångsexport
och bidra till bildandet av exportorienterade företagsnätverk.
• Mindre klasser. Varje elev ska ges verkliga förutsättningar att nå sin
fulla potential i skolan.

Då måste stora klasser bli mindre. Mindre klasser möjliggör en högre
kvalitet på undervisningen. Det ger mer tid för lärarna med varje enskild elev och möjliggör att varje elev ges stöd i sin utveckling. Studier
visar att mindre klasser leder till bättre skolresultat, större chans att
börja högskolan, bättre lön och bättre möjligheter till jobb långt senare
i livet.
• 90-dagarsgarantin. Ungdomar ska jobba eller studera – inte vara
arbetslösa. Vi ska införa en 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar.
Alla ungdomar ska ha rätt till jobb, praktik eller utbildning och ha ett
ansvar att ta vara på dessa möjligheter för att få ersättning. Vi ska
också införa ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25
år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. I höstens budgetmotion
kommer vi att presentera vårt första steg i 90-dagarsgarantin.
• Extratjänster. Arbetslöshet är ett slöseri. Just nu betalar Sverige dyrt
för att sysselsätta långtidsarbetslösa inom Fas 3 med uppgifter som
inte efterfrågas på den ordinarie arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi
stora behov av avlastning i välfärden. Vi föreslår Extratjänster i välfärden och ideell sektor där långtidsarbetslösa erbjuds riktiga jobb, till
riktig lön med riktiga arbetsuppgifter. Så bryter vi långtidsarbetslösheten, motverkar utslagning och stärker kvaliteten i välfärden. Men
redan här och nu krävs insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi föreslår följande
finansierade insatser under innevarande år:
• Inför Yrkesintroduktionsjobb redan nu. I budgetmotionen för 2013
föreslog vi kraftfulla stimulanser av Yrkesintroduktionsjobb. Regeringen valde att förhala, med hänvisning till samtalen om Jobbpakten
mellan arbetsmarknadens parter. Parternas överenskommelse gick om
intet. I Vårpropositionen hade regeringen ytterligare en chans att kliva

in och stimulera yrkesintroduktionsjobb för ungdomar. De valde återigen att förhala. Vi är kritiska till att regeringen av taktiska skäl förhalar statens insatser för yrkesintroduktionsjobb till valåret. Sveriges
ungdomar kan inte vänta. Vi förslår att statens stimulans av yrkesintroduktions-jobben startas redan från halvårsskiftet år 2013.
• Obligatorisk sommarskola. I juni kommer fler än 12 000 elever lämnar grundskolan utan behörighet för att komma in på något av gymnasieskolans nationella program. Vi har en skyldighet att se till att
varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. Vi föreslår att
skolplikten utvidgas till att omfatta upp till fyra veckor av sommarlovet. Den utökade undervisningstiden under sommaren ska enligt vårt
förslag gälla de elever i årskurs 9 som inte nått målen under terminen.
• Naturvetenskapligt/tekniskt basår redan sommaren 2013. Vi ska
överbrygga rekryteringsgapet på den svenska arbetsmarknaden. Vi ser
på arbetsmarknaden ett behov av ingenjörer, biomedicinska analytiker,
receptarier samt grundskollärare och gymnasielärare med ämneskompetens inom matematik och naturvetenskap. Vi föreslår därför fler
basårsplatser så att fler får rätt behörighet och förlägga basårsstudierna
med början redan i sommar. Därmed kan studenterna snabbast möjligt
slutföra sitt basår och gå vidare till en högskoleutbildning.
• Sommargymnasium på folkhögskola. Folkhögskolorna ger människor möjlighet att ta en examen motsvarande gymnasieexamen och är
för många en väg till arbete eller högre utbildning. Folkhögskolorna
fyller en viktig roll i ett Sverige där andelen arbetslösa ungdomar är
bland de högsta i Europa. Vi vill ge fler ungdomar som inte avslutat
läsåretskurser möjligheten att avsluta sina studier på en folkhögskola
redan i sommar.

• Sommarjobb. Ett sommarjobb är ofta första kontakten med arbetslivet. Flera kommuner genomför särskilda insatser för att erbjuda ungdomar sommarjobb. Ett jobb på sommaren är en möjlighet att knyta
kontakter och samla erfarenhet inför framtida jobbsökande. Det är angeläget att fler unga som anstränger sig för att hitta ett jobb får möjlighet att jobba på sommaren. Vi föreslår att kommuner som erbjuder
större möjligheter till sommarjobb ska beviljas ett särskilt stimulansbidrag.

1. Ekonomiska läget
Det kommer flera mer positiva konjunktursignaler från vår omvärld.
Den amerikanska ekonomin har vänt. Bostadspriserna och nybyggnationstakten stiger, och arbetslösheten sjunker. Den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd svår i flera EU-länder – främst länderna i
Medelhavsområdet – men Europa som helhet återhämtar sig stegvis.
Det finns tydliga tecken på att utvecklingen kommer att förbättras inte
minst i de länder som Sverige har störst handelsutbyte med. Sveriges
exportmarknad växer i god takt. Världsekonomin kommer att dra
Sverige ut ur lågkonjunkturen.
Samtidigt består den höga arbetslösheten i Sverige. Ungdomsarbetslös
heten har bitit sig fast kring 25 %. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under de senaste sex åren. Utanförskapet cementeras.
Figur 1: Arbetslöshet i Sverige och viktiga konkurrentländer.....
Ungefär 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Arbetslösheten är
över 8 %. Det är högre än i de flesta jämförbara länder. Flera länder –
våra nordiska grannländer, Tyskland, Österrike, Nederländerna, Belgien och Storbritannien – uppvisar lägre arbetslöshet än Sverige.

Arbetslösheten i Sverige är idag betydligt högre än för sex år sedan.
Under samma period har arbetslösheten sjunkit kraftigt i Tyskland.
Rekryteringsgapet består. Samtidigt som arbetslösheten är hög föreligger bristen på rätt utbildad personal inom flera branscher och yrken.
Den förda arbetsmarknadspolitiken är inte tillräckligt effektiv, och
kommer inte att bidra till en kommande konjunkturuppgång.
Misslyckandet inom skolpolitiken – med sjunkande kunskapsresultat
under sex år i rad – innebär att många av de ungdomar som går ut i
arbetslivet saknar rätt kompetens för att hitta ett jobb. Att vända
utvecklingen i skolan är en mycket viktig framtidsfråga för Sverige.

Världsekonomin drar Sverige ur
lågkonjunkturen
Sedan finanskrisen 2008-2009 har världsekonomin genomgått en utdragen lågkonjunktur. Nu syns flera tecken på att utvecklingen i USA
och Europa har vänt – eller håller på att vända. Enligt Internationella
valutafonden kommer den globala tillväxten öka från 3,2 % 2012 till
3,5 % 2013 och 4,1 % 2014. ( IMF, World Economic Outlook 23
januari 2013)
Figur 2: Tillväxt i Sverige och på Sveriges exportmarknad.....

Regeringen minskar antalet högskoleplatser med nästan 20 000 på två
år. Men bristen på rätt kompetens minskar inte. Tvärtom. Neddragningen innebär bara att Sveriges förutsättningar på världsmarknaden
försvagas. För att dra nytta av det ljusnande läget i vår omvärld krävs
en annanpolitik.
Regeringen har misslyckats med sitt löfte om att bryta arbetslösheten
och utanförskapet. Den höga arbetslösheten i Sverige håller tillbaka
den ekonomiska utvecklingen och gör att utrymmet för nya ekonomiska reformer begränsas. Detta är en viktig anledning till att exempelvis Konjunkturinstitutet anser att utrymmet för ofinansierade reformer under nästa år är mycket begränsat.
Efter den svenska 1990-talskrisen lade socialdemokraterna fast det
finanspolitiska ramverket – med överskottsmålet, utgiftstaken, det
kommunala balanskravet och den sammanhållna budgetprocessen. Det
ramverket har tjänat Sverige väl. Ordning och reda i statens finanser är
en av Sveriges viktigaste konkurrensfördelar. Nu för regeringen en
politik som inte är förenlig med överskottsmålet. Det hotar stabiliteten
i svensk ekonomi – och därmed framtida jobb och välfärd.

Den svenska ekonomin växer långsamt under 2013. Samtidigt bedöms
den svenska exportmarknaden växa med i genomsnitt 6,5 % per år
under perioden 2013-2017. Detta tillskott kommer att bidra till en
bättre utveckling för svensk export under kommande år. Vi ser hur
världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen.
I USA stärks arbetsmarknaden. Den amerikanska bostadsmarknaden
visar tecken på en stabil återhämtning. Europa är fortfarande pressat,
men finansmarknadernas oro över de utsatta ländernas möjligheter att
betala av sina statsskulder har minskat. Den europeiska centralbankens
entydiga budskap att man avser göra vad som krävs för att rädda euroområdet har fått effekt. Därutöver har den nödvändiga utjämningen av
konkurrensförhållandena inom euroområdet inletts. Europa är på rätt
väg – men under många år framöver kommer budgetsanering och utjämning av konkurrensförhållanden att verka återhållande på
tillväxten.

Den amerikanska ekonomin har vänt
I USA ser vi en stabil återhämtning. Investmentbanken Lehmann
Brothers krasch 2008 markerade början på finanskrisen. Kraschen
härrörde främst från långvariga obalanser på den amerikanska bostadsmarknaden. Under flera år hade långivningen blivit alltför lättvindig,
och bidragit till en ohållbar prisutveckling samtidigt som komplexa
finansiella instrument gjorde att långivarna kunde dölja de risker som
krediterna var förknippade med när de såldes vidare som delar av nya
finansiella instrument med begränsad insyn.
Figur 3: Amerikanska huspriser.....
När den amerikanska bostadsbubblan brast stramades kreditgivningen
åt i hela ekonomin. Både företag och hushåll såg över sin skuldsättning, vilket resulterade i minskande efterfrågan, stigande arbetslöshet
och en utdragen lågkonjunktur. Under det senaste året har vi sett en
återhämtning på den amerikanska bostadsmarknaden. Priserna har vänt
uppåt, och nybyggnationen har vuxit.
Från den amerikanska regeringens och centralbankens sida har svaret
på krisen varit en aktiv finans- och penningpolitik. Den amerikanska
styrräntan sänktes kraftigt och har legat still på 0,25 % sedan finanskrisens utbrott i slutet av 2008. Den federala budgeten uppvisar stora
underskott. Dessa stimulanser har burit frukt. Arbetslösheten sjunker
och även om återhämtningen går långsamt så har hushållens framtidstro återvänt.
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Figur 4: Arbetslöshet i USA....
Även den politiska osäkerheten i USA har minskat sedan i höstas.
Inför presidentvalet förelåg osäkerhet om den framtida inriktningen för

den amerikanska finanspolitiken. Valet innebar att orealistiska löften
från republikanerna om höjda försvarsutgifter och kraftiga skattesänkningar inte kommer att sättas i verket. Detta bidrar till en mer stabil
återhämtning i USA. Det mest akuta hotet mot den amerikanska återhämtningen var därefter det så kallade budgetstupet – en okontrollerad
åtstramning av finanspolitiken. Denna problematik avvärjdes vid årsskiftet.
Den mycket expansiva både penning- och finanspolitik som förs i
USA är inte hållbar i längden. När återhämtningen tagit fart kommer
den federala regeringen att successivt behöva minska de mycket stora
underskotten i statsbudgeten och betala av på statsskulden. På samma
sätt kommer centralbanken att behöva höja styrräntan till mer normala
nivåer. Detta kommer att verka återhållande på den amerikanska tillväxten, men inte äventyra konjunkturvändningen i USA.

Europa återhämtar sig långsamt
Det mest centrala för vårt lands ekonomiska utveckling är situationen i
vårt närområde - Europa och euroområdet. På EU-nivån har flera
överenskommelser ingåtts i syfte att lägga grunden för förstärkt hållbarhet i medlemsländernas offentliga finanser. Betydande osäkerhet
kvarstår dock, framförallt när det gäller utvecklingen i Medelhavsländerna.
Figur 5: Konkurrensförhållanden i euroområdet.....
En av de grundläggande orsakerna till den ekonomiska krisen i euroområdet är att konkurrensförhållandena inom valutaområdet utvecklats
på ett ohållbart sätt. Samtidigt som enhetsarbetskostnaderna i Tyskland
var i det närmaste konstanta under valutans första tio år, så ökade de
kraftigt i Medelhavsländerna. Innebörden av detta är att konkurrens-

kraften i valutaområdets södra delar urholkades, Det ledder till att
bytesbalansen i Medelhavsländerna urholkades, vilket finansierades
med stigande upplåning.
Nu ser vi hur Eurozonen börjar komma till rätta med vissa av de
underliggande problemen inom valutaområdet. Under senare år har
tillverkningskostnaderna stigit snabbare i Tyskland än i Medelhavsländerna. Då utjämnas konkurrensförhållandena. Denna process kommer att pågå flera år framöver. För att valutaområdet ska befinna sig i
balans måste exporten öka i de länder som haft stora underskott i
bytesbalansen – samtidigt som importen ökar i exempelvis Tyskland.
Från att varit som störst 2007-2008 har gapet i bytesbalansen mellan
Tyskland och Sydeuropa successivt krympt. Utvecklingen går i rätt
riktning, men det är lång väg kvar till dess att medelhavsländerna når
mer hållbara nivåer.
Den offentliga skuldsättningen i hela Eurozonen har vuxit kraftigt
under de senaste åren. Periodvis har spekulationer om betalningsinställelser och valutaomläggningar tagit fart för ett flertal länder med
Grekland i spetsen. Även den svenska regeringen har deltagit i dessa
spekulationer. Finansministern framhöll under hösten att Grekland
borde lämna Eurozonen. Detta avfärdades kraftigt av Tysklands
finansminister – och sedan dess har sådana spekulationer avtagit.
Figur 6: Ränteskillnad mot Tyskland.....
Försäkringarna från euroländernas regeringar, och den europeiska
centralbankens besked om att man är beredd att göra vad som krävs,
tycks ha fått önskad effekt. Finansmarknadens förtroende för Sydeuropas förmåga att klara återbetalningen av sina statsskulder har stärkts,

vilket har yttrat sig i fallande statsskuldsräntor för Spanien och Italien.
Den politiska situationen i Italien – där utfallet i parlamentsvalet försvårar en fungerande regeringskonstellation – har på marginalenbidragit till ökad osäkerhet. Tioårsräntorna ligger emellertid långt ifrån
sommarens toppnivåer.

Det senaste halvåret har inneburit en positiv utveckling på den europeiska finansmarknaden, med sjunkande riskpremier i de utsatta ekonomierna. Stora utmaningar består. Eurozonens länder är alltjämt tungt
skuldsatta – och majoriteten möter inte Maastricht-kriteriet för offentlig skuldsättning. På medellång sikt måste underskotten minska för att
trygga fortsatt ekonomisk stabilitet på kontinenten. Utmaningen för
Europas politiker består i att sanera de offentliga finanserna, samtidigt
som man inte äventyrar återhämtningen i ekonomin.
De ekonomiska svårigheterna inom euroområdet avspeglar sig tydligt i
utvecklingen på arbetsmarknaden. Under det senaste året har sysselsättningen inom euroområdet sjunkit. Arbetslösheten i valutaområdet
har ökat till knappa 12 %. Arbetslösheten skiljer sig dock kraftigt
inom euroområdet. I vissa länder är arbetslösheten relativt låg, medan
den i andra länder är hög och stigande. Särskilt allvarlig är utvecklingen i Spanien och Grekland som har mer än 25 % arbetslöshet.
Europas arbetsmarknad genomgår en tudelad utveckling. De länder
som drabbats hårt i eurokrisen – Portugal, Italien, Irland, Grekland och
Spanien – har sett arbetslösheten skjuta i höjden. Under de senaste
åren har arbetslösheten i dessa länder nästan tredubblats.
Figur 8: Sysselsättningsutveckling i EU15.....
Samtidigt ser utvecklingen i övriga medlemsländer helt annorlunda ut.
Under de senaste sex åren har arbetslösheten varit nära nog konstant i
dessa länder. Tudelningen på den europeiska arbetsmarknaden försvårar jämförelser med Sverige. Det är uppenbart att svensk arbetsmarknad utvecklats bättre än i Medelhavsländerna och Irland. För sex
år sedan var emellertid arbetslösheten betydligt lägre i Sverige än i
övriga medlemsländer. Nu har Sverige anslutit sig till dessa länders
högre arbetslöshetsnivå.

Europas ekonomi kommer att växa långsamt under de kommande
åren. De obalanserade konkurrensförhållandena inom euroområdet
måste åtgärdas. Det kommer att verka återhållande på tillväxten i de
länder som måste sänka sitt relativa kostnadsläge. Möjligheterna till
finanspolitiska stimulanser begränsas av att de stora länderna i Europa
redan är högt skuldsatta. Samtidigt har det visat sig att den europeiska
centralbankens agerande har bidragit till betydligt stabilare förhållanden på den europeiska finansmarknaden. Risken för en oordnad upplösning av euroområdet måste idag betraktas som liten. Den kvarvarande risken för en europeisk återhämtning är situationen i banksystemet – inte minst i de spanska bankerna.

Ljusare utsikter för Sverige…
Samtidigt som det finns få tendenser till att den svenska ekonomin
snabbt ska vända uppåt för egen maskin tyder förändringar i omvärlden på en positiv utveckling som får genomslag i Sverige. Sveriges
ekonomiska utveckling är tätt sammankopplad med utvecklingen i vår
omvärld. De flesta bedömare är överens om att Sveriges ekonomiska
utveckling kommer att vara relativt måttlig under innevarande år –
med hög arbetslöshet och låg tillväxt – men att världsekonomin drar
Sverige ur lågkonjunkturen under nästa år.
Figur 9: Konjunkturinstitutets barometerindikator.....
Under hösten 2012 försämrades stämningsläget i svensk ekonomi.
Exportindustrin pressades av en allt starkare kronkurs – vilket föranledde stora varsel om uppsägningar under hösten. Varslen satte prägel
på stämningsläget. Mot slutet av året minskade varselvolymen. Utvecklingen från hösten 2008 och våren 2009 upprepade sig inte. Därmed minskade hushållens upplevda osäkerhet.

Sedan årsskiftet har hushållens och företagens bedömningar av framtiden stärkts. Konjunkturinstitutets barometerindikator ligger alltjämt
något under sitt historiska genomsnitt – dock inom det normala intervallet. Även indikatorer på stämningsläget i näringslivet har stärkts
under de senaste månaderna.
En annan indikator på framtidstron i svensk ekonomi är Stockholmsbörsen. Sedan sommarens botten har OMX Stockholm 30 index stärkts
kraftigt. Det är tydligt att starkare förväntningar om framtiden har
etablerats sedan sommaren.

… men arbetslösheten har bitit sig fast
Samtidigt som utsikterna för svensk ekonomi ljusnar är läget på den
svenska arbetsmarknaden mycket bekymmersamt. Arbetslösheten i
Sverige är högst i norden. Antalet långtidsarbetslösa har nästan tredubblats under regeringens tid vid makten. Ungdomsarbetslösheten
har bitit sig fast omkring 25 %.
Den svenska arbetslösheten är hög – både i en historisk och i en
internationell jämförelse. I februari 2013 stod 427 000 människor
(SCB, Befolkningen 15-74 år (AKU)) , 8,5 % av arbetskraften, utan ett
arbete. Arbetslösheten har etablerat sig på en hög nivå – trots relativt
gynnsamma förhållanden i ekonomin under 2011. Att så många saknar
jobb är en tragedi både för Sverige som nation och för dem som
drabbas. För att den svenska ekonomin fort-sättningsvis ska förmå
skapa välstånd krävs att fler är med och bidrar. Regeringen har
misslyckats med sitt löfte om att bryta utanförskapet och
arbetslösheten. Idag är arbetslösheten ungefär 2 procentenheter högre
än för sex år sedan.

Följer man arbetslösheten i Sverige över tid ser vi att dagens nivåer är
mycket höga. De flesta bedömare väntar sig att arbetslösheten kommer
att öka under innevarande år – men att arbetsmarknaden vänder under
nästa år.
Sysselsättningen har under flera år legat på en låg nivå. Sysselsättningsgraden (15-74 år) ligger idag på en avsevärt lägre nivå än för sex
år sedan. Konjunkturuppgången under åren 2010 och 2011 innebar att
sysselsättningen återhämtade sig något. Därefter har sysselsättningen
etablerat sig på en ny, lägre, nivå än för sex år sedan. När världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen väntas sysselsättningen stiga.
Två förändringar på den svenska arbetsmarknaden är särskilt problematiska. Dels så står allt fler unga utan arbete och dels är allt fler
människor arbetslösa allt längre. En ny årskull studenter kommer i vår
att lämna gymnasieskolan, och alltför många riskerar att stängas ute
från den möjlighet till gemenskap, egen försörjning och bostad som ett
jobb innebär. Risken är att många fastnar i passivitet som bryter ned
arbetsförmåga och självkänsla.
Vid sidan av ungdomsarbetslösheten är den växande långtidsarbetslösheten också mycket allvarlig. Sedan 2007 har antalet arbetslösa som
varit arbetssökande längre än 24 månader nästan tredubblats – och
under det senaste året etablerat sig på denna högre nivå.
Även bland ungdomar har den långvariga arbetslösheten bitit sig fast.
Under de senaste åren har antalet ungdomar som varit arbetslösa mer
än sex månader ungefär tredubblats. Denna grupp har ökat kraftigast
och har under de senaste åren pendlat kring 40 000 unga.
Figur 12: Arbetslöshet i EU15 år 2012....

Figur 13: Ungdomsarbetslöshet i EU15 år 2012.....
För den svenska ekonomins framtida utsikter kan den nuvarande ungdomsarbetslösheten liksom långtidsarbetslösheten få betydande konsekvenser. Långvarig arbetslöshet tenderar att slå ut stora grupper på ett
sätt som gör att de inte kommer tillbaka i arbete även när ekonomin
vänder. Tillfälliga ökningar i arbetslösheten, som följer av en vikande
konjunktur, riskerar att leda till permanent högre arbetslöshetsnivåer
på grund av den nedbrytande effekt långvarig arbetslöshet har för den
arbetssökande.
Kunnande och kompetens åldras hos den som är arbetslös länge. Dessutom riskerar arbetsgivare att bli mindre intresserade ju längre en
arbetslös gått utan arbete. Slutligen finns också risken att självkänsla
och framåtanda bryts ned under en lång period i arbetslöshet – vilket
också kan försämra möjligheterna att hitta ett nytt jobb.
Långtidsarbetslöshet är en indikator på hur utanförskapet utvecklas. En
annan viktig indikator är utbetalning av socialbidrag. Statistik från
Socialstyrelsen visar att bland de 264 000 vuxna som fick ekonomiskt
bistånd 2011 var arbetslöshet det vanligaste försörjningshindret för
närmare 50 %. Kostnaden för ekonomiska bistånd (exklusive introduktionsersättning) har under de senaste fem åren ökat med cirka 2,5
miljarder kronor.
Figur 14: Långtidsarbetslösa (16-64 år).....
Figur 15: Långtidsarbetslösa ungdomar (18-24 år).....

Rekryteringsgapet
Samtidigt som väldigt många är arbetslösa finns ett stort antal lediga
jobb i ekonomin. Enligt statistik från Riksbanken har antalet vakanser i
den svenska ekonomin aldrig varit så högt som det varit sedan mitten
av 2012 trots att det vanligtvis är enklare att hitta arbetskraft i tider av
hög arbetslöshet.
Riksbanken bedömer att matchningen mellan jobben och de jobbsökande har försämrats i Sverige sedan 2009. Tre förklaringar till
denna försämring i matchning är dels funktionen av arbetsförmedlande
institutioner (främst arbetsförmedlingen), geografisk missmatchning
samt fel kompetens hos de arbetssökande.
Sedan 2007 har regeringen har trappat ner satsningar på arbetsmarknadsutbildning och anställningsstöd till förmån för FAS3 som håller
mycket låg kvalitet samtidigt som en stor del av de medel som avsätts
för arbetsförmedlingen inte används på grund av en missriktad detaljstyrning av myndigheten. Behovet av reformer av arbetsförmedlingen
bedöms som stort.
Figur 16: Långtidsarbetslösa, aktiva insatser och Fas 3....
Antal arbetslösa längre än 24 månader, antal platser
Idag är 34 000 arbetslösa placerade i regeringens arbetsmarknadspolitiska flaggskepp Fas3 (numera omdöpt till ”sysselsättningsfasen”)
– och antalet ökar. Arbetsförmedlingens prognos innebär att Fas3
under året kommer att öka med ytterligare ca 4 000 personer. Enligt
Arbets-förmedlingen är det endast cirka 15 % av dem som deltagit i
Fas 3 som lämnat programmet för arbete eller utbildning.

En stor del av de lediga arbetstillfällena finns i tillväxtregionerna och
då främst Stockholm. Finanspolitiska rådet har i sin rapport om svensk
finanspolitik 2012 uppskattat att förbättrade pendlings- och boendemöj-igheter stärker matchningen och bidrar till lägre arbetslöshet. Idag
är tillväxtregionernas ansträngda infrastruktur och bostadsbestånd ett
hinder för matchningen på arbetsmarknaden.
Även Svenskt Näringsliv noterar att matchningen på svensk arbetsmarknad försämrats under de senaste åren. I organisationens årliga
rekrytringsenkät uppger omkring hälften av företagen att de haft
ganska eller mycket svårt att rekrytera den arbetskraft de efterfrågar.
Enligt Arbetsförmedlingens bedömning av efterfrågan på arbetsmarknaden råder det idag brist på arbetskraft inom ett flertal yrken. Många
bristyrken kräver högskoleutbildning men brist råder också inom ett
flertal yrken med lägre utbildningskrav. På några års sikt kommer det
också att bli brist på både undersköterskor och lärare.
Figur 17: Yrken med störst brist på sökande under 2013...
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Källa: Arbetsförmedlingen
Sedan 2007 har platserna inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen minskat från ca 11 000 till knappa 7 000. Detta bidrar till
den försämrade matchningen på arbetsmarknaden. Det finns anledning
att anta att regeringens utbildningspolitik bidrar till att försämra den
svenska arbetsmarknadens funktionssätt. Förra året minskade regeringen antalet högskoleplatser med ungefär 10 000 och lika många ska
försvinna i år. Antalet studerande inom den kommunala vuxenutbildningen är lägre idag än 2006. En annan viktig förklaring till att arbetsmarknadens funktionssätt försämrats är den omläggning av arbetsmarknadspolitiken som skett sedan regeringsskiftet 2006 – från aktiva
insatser till passiva åtgärder.

Fördelningsanalys
Den svenska ekonomin har historiskt kännetecknats av en hög grad av
inkomstjämlikhet.
Skillnaderna mot omvärlden är dock inte lika stora som de varit.
Sverige har idag en av de
snabbast växande inkomstklyftorna i hela OECD (OECD 2011,
Growing Income Inequality in OECD Countries: What Drives it and
How Can Policy Tackle it? ).
Senast tillgängliga årsdata från SCB visar att hushållens disponibla
inkomster idag skiljer sig mycket kraftigt åt. Den tiondel av hushållen
med högst inkomst har nästan 3 gånger så hög inkomst som medianhushållet som i sin tur har en inkomst nästan 3 gånger så hög som den
tiondel av hushållen som har de lägsta disponibla inkomsterna.
Inkomstklyftor har negativa effekter på ekonomins funktionssätt:
Ökande ojämlikhet leder till lägre social rörlighet. När klyftorna blir
större blir det allt svårare att röra sig mellan inkomstskikt. Föräldrarnas inkomst blir en allt viktigare faktor för barnens inkomstutsikter
(Daniel Lind, Hur långt från trädet faller äpplet? - Och hur länge lever
den amerikanska drömmen i Sverige?, 2009). Minskad social rörlighet
innebär ett sämre tillvaratagande av humankapitalet i samhället då
olika typer av barriärer, såsom tillgång till sociala nätverk, hindrar de
mest dugliga från tillträde till de positioner där de gör mest nytta. Med
ökande inkomstskillnader följer även en ökande grad av segregation på
andra områden. Två exempel är bostadssegregation och ökandesegregation i skolan.
Ökande segregation på utbildningsområdet inverkar inte bara verkar
negativt på resultaten för de barn som har störst svårigheter i skolan -

utan drar ned resultaten för hela gruppen. Utbildning är förknippat
med betydande kamrateffekter som i en uppdelad skola får minskad
effekt.
Ökande inkomstklyftor verkar också ansträngande på de offentliga
försäkringssystemen. Allmänna försäkringssystem är effektiva. När
alla är med och delar på riskerna blir avgiften till försäkringen lägre än
om var och en skulle ordna sin egen försäkring. Ett system där var och
en löser sin egen försäkring skulle inte bara bli dyrt. Människor med
ärftliga sjukdomar eller den som jobbar i en sämre arbetsmiljö, skulle
inte ens få någon försäkring, utan vara beroende av samhällets stöd till
exempel genom försörjningsstöd.

medianhushållet tagit del av ca 0,8 % av reformerna. Det betyder att
den rikaste hundradelen av hushållen fick ca 6 gånger mer av regeringens reformer än hushållet som befinner sig i mitten av inkomsttrappan. De möjligheter regeringen har haft att verka dämpande på de
generella inkomstskillnaderna har inte tagits.

Regeringens politik har ökat inkomstklyftorna
I början av 80-talet var den svenska inkomstspridningen som lägst.
Sedan 1980-talet har många industrialiserade länder sett en utveckling
av ökande inkomstskillnader. Globalisering av produktionen, teknisk
utveckling, försvagade fackliga organisationer eller högre grad av
individualiserad lönebildning är exempel på faktorer som lyfts fram
för att förklara dessa trender.
Givet att strukturella faktorer i ekonomin tenderar att driva det svenska
samhället mot en allt vidare inkomstfördelning, kan politiken antingen
kompensera för dessa faktorer eller späda på utvecklingen. Här har den
sittande regeringen valt det senare.
Regeringens politik har varit präglad av nedrustning av de generella
välfärdssystemen och stora skattesänkningar som get mest till höginkomsttagare. Om man studerar reformerna som genomförts under
perioden 2006 till 2010 ser man tydligt att nästan 5 % av reformerna
har gått till att förstärka den rikaste hundradelens inkomster medan

Ett mer jämställt Sverige
Mäns inkomster är i genomsnitt drygt 30 % högre än kvinnors. Över
ett 40-årigt arbetsliv tjänar kvinnor drygt 3 miljoner kronor mindre än
män. Mellan 2010 och 2011 ökade inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och med nuvarande politik ser ett samhälle med utjämnade inkomstskillnader mellan könen just nu ut att ligga mycket långt
borta.

Den största orsaken till inkomstklyftorna mellan könen är att kvinnorna i lägre utsträckning deltar i arbetskraften. I februari 2013 var 54 %
av kvinnorna i åldern 15-74 år i arbete medan 62 % av männen i samma åldersgrupp arbetade.
Dessa skillnader måste bekämpas systematiskt. Att så många kvinnor
utestängs, eller väljer att stå utanför arbetsmarknaden är ett stort slöseri med kompetens. Socialdemokraterna har tidigare presenterat ett
antal förslag för att snabbare minska inkomstskillnaderna och höja
arbetsmarknadsdeltagandet bland kvinnor.
Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är ett viktigt delmål för att
uppnå mer jämställda relationer mellan könen på arbetsmarknaden.
Flera studier visar att god tillgång till barnomsorg ökar sannolikheten
för kvinnor att hitta ett jobb. I vårt budgetförslag för 2013 avsätts
resurser för att bygga ut barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Det
stärker kvinnors möjligheter att jobba samtidigt som barnen får
trygghet och kontinuitet.

Förändrad syn på politikens återverkningar
Regeringens prognos för svensk ekonomi var i höstas mycket mer
optimistisk än andra bedömares. Regeringens prognos var orealistisk.
För detta har regeringen kritiserats hårt. I vårpropositionen förefaller
regeringen ha tagit till sig av kritiken och reviderat ned sina prognoser
kraftigt.
I höstas bedömde regeringen att arbetslösheten 2013 och 2014 skulle
vara 7,5 % respektive 6,7 %. I den vårproposition som nyligen presenterats reviderades siffrorna till 8,3 respektive 8,4 %. Därmed förväntas
ungefär 40 000 fler vara arbetslösa redan i år – och ungefär 90 000 fler
under2014.

Figur 19: Förändring i prognostiserad arbetslöshet 2013 och 2014,
jämförelse Budgetproposition 2013, Vårproposition 2013....
Nu har regeringen lagt om sina prognoser – men inte sin politik. Nu
väntas tiotusentals människor gå ut i arbetslöshet utan att mötas av
insatser, eftersom regeringen i budgetpropositionen planerat för ett
mer gynnsamt läge på arbetsmarknaden.
I vårbudgeten lämnar regeringen idén att den egna politiken är ändamålsenlig. Regeringen har länge gett uttryck för föreställningen att
arbetslösheten ska sjunka som en sten tre, fyra år framåt i tiden.
Motivet för denna uppfattning har varit att regeringen – enligt egen
utsago – lyckats sänka den svenska jämviktsarbetslösheten. Efter tre,
fyra år har arbetslösheten i prognosen närmat sig regeringens egen
gissning om jämviktsarbetslösheten.
Figur 20: Arbetslöshetsprognoser fyra år framåt....
Nyheten i vårpropositionen är att regeringen inte längre tror på den
egna politikens återverkningar. I tidigare vårpropositioner har arbetslösheten väntats gå ned till ungefär 5 % fyra år från prognostillfället.
Så förväntade man sig i vårpropositionen 2011 en arbetslöshet på 4,9
% år 2015. Förra året såg man framför sig en arbetslöshet på 5,2 % år
2016.
Nu förväntar sig regeringen emellertid att arbetslösheten biter sig fast
på en mycket hög nivå. År 2017 förutspår regeringen att arbetslösheten
ligger på 6,3 % – eller ungefär samma nivå som när regeringen tog
över makten. Regeringen ser därmed tio förlorade år på svensk arbetsmarknad framför sig.

Detta hindrar inte att regeringen fortfarande är mer optimistisk om
potentialen i svensk ekonomi än andra bedömare. Exempelvis konstaterade Konjunkturinstitutet i mars: ”Regeringen är dock betydligt mer
optimistisk om den makroekonomiska utvecklingen framöver. I prognosen som finansministern presenterade i december 2012 är arbetslösheten betydligt lägre och potentiell BNP ca 100 miljarder kronor högre
2017 än i Konjunkturinstitutets nuvarande prognos … Denna makroekonomiska utveckling är dock enligt Konjunkturinstitutet mindre
sannolik.”

investeringsbehov. Den höga arbetslösheten, inte minst långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten, minskar möjligheterna att lösa
detta utan skattehöjningar.

Om vårpropositionen noterar Konjunkturinstutet: ”Regeringen räknar
med en betydligt starkare tillväxt i BNP och även om de i sin prognos
har reviderat ner nivån på potentiell BNP 2017 ligger den 1,7 % eller
ca 70 miljarder kronor högre än Konjunkturinstitutets bedömning.”

Konjunkturinstitutet rapporterar att det föreligger ett stort tryck på
skattehöjningar de kommande åren. Med innevarande regler och
regeringens redan fattade beslut behövs en förstärkning med 8 miljarder kronor 2014-2017 för att kommunerna ska klara sina balanskrav.
Ska inga försämringar av åtagande och kvalitet ske, krävs 74 miljarder
kronor. (Konjunkturinstitutet, rapport om konjunkturläget mars 2013)
Även regeringen anger i sin vårproposition att Kommunsektorns
finanser försvagas under både 2013 och 2014. (s. 153, tabell 8.1)

Kommunal ekonomi
Regeringens har misslyckats med jobben. Det försämrar kommunernas
skatteintäkter. Till detta kommer försämringarna av arbetslöshetsförsäkringen. Regeringens förändringar har inneburit tiotusentals arbetslösa nu istället får klara sitt uppehälle genom försörjningsstöd. Nästan
hälften av de som tar emot ekonomiskt bistånd (tidigare försörjningsstöd) gör nu detta för att de är arbetslösa.(Socialstyrelsens statistikdatabas, december 2012, inkluderar arbetslösa samt ofrivilligt deltidsarbetslösa som inte når upp till riksnormen och därmed måste söka
ekonomiskt bistånd. ) Dessutom ökar trycket på försörjningsstödet på
grund av försämringarna av sjukförsäkringen.
Sveriges landsting och kommuner står därutöver inför stora strukturella utmaningar. Demografin är ofördelaktig och ställer allt högre krav
på välfärden. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att såväl
kommuner som landsting dessutom befinner sig i en fas med stora

I sin senast publicerade Ekonomirapport (Oktober 2012) förutspår
SKL att kommuner och landsting kommer att ligga kvar på nivån för
2013 års ekonomiska resultat fram till år 2016. Detta förutsätter dock
dels att statsbidragen successivt höjs, samt att den genomsnittliga
kommunalskatten höjs med 40 öre - framför allt på landstingssidan.

Till detta ska läggas att de genomsnittliga sammantagna primär- och
landstingskommunala skatterna redan höjts under de borgerliga
regeringsåren. (SCB)
Den förda politiken har inneburit en övervältring av kostnader från
staten till kommunerna. Regeringens tal om att kommunerna bör
fokusera på ”välfärdens kärna” har i praktiken konkretiserats i det
omvända: Resurser som skulle kunnat gå till skola, vård och omsorg
har behövts för att ersätta dem som drabbats av regeringens misslyckade jobbpolitik.

I vår budgetmotion för 2013 lade vi fram flera förslag om efterfrågestimulanser – bland annat att stärka försäkringsskyddet för dem som
jobbar. Bättre försäkringar innebär ett minskat behov av ekonomiskt
bistånd, vilket stärker kommunernas ekonomi. På samma sätt minskar
en mer aktiv arbetsmarknadspolitik – med fler möjligheter för långtidsarbetslösa – trycket på den kommunala ekonomin.

expertmyndigheter, Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstitutet,
konstaterade redan under hösten 2012 att regeringens förslag inte fullt
ut ryms inom målet. Det vore synnerligen olyckligt om stabiliteten i de
svenska offentliga finanserna ifrågasattes.

2. Ekonomiskt ramverk

Vår hållning är att regler ska efterlevas. En förändring av överskottsmålet bör annonseras i god tid i förväg – och inte genomföras i det
tysta för att alltför vidlyftiga skattesänkningar gör att man inte klarar
att leva upp till målet.

Det finanspolitiska ramverket

Sysselsättningspolitiskt ramverk

Socialdemokraterna lade fast det finanspolitiska ramverket – med
överskottsmål, utgiftstak, balanskrav på kommunerna och en sammanhållen budgetprocess – efter den svenska 1990- talskrisen. Ramverket
har tjänat Sverige väl. I mitten av 00-talet anslöt sig även Moderaterna
till denna ordning. Den breda uppslutningen bakom ramverket har varit en styrka för Sverige under finanskrisen. Ordning och reda i statens
finanser har varit en av Sveriges viktigastekonkurrensfördelar. Men
denna konkurrensfördel går lätt förlorad om ramverket ignoreras.

Överskottsmål
För att minska den offentliga sektorns nettoskuld, skapa en buffert för
att möta den demografiska utvecklingens kommande påfrestningar på
de offentliga välfärdssystemen samt för att bidra till en betryggande
marginal till gränsen för underskott i EU:s stabilitets- och tillväxtpakt
har Sverige ett överskottsmål. Målet infördes år 2000.
Överskottsmålet innebär att de offentliga finanserna ska visa ett överskott på en procent av BNP över en konjunkturcykel. Vi kan nu konstatera att Finansdepartementets ekonomiska bedömning av reformutrymmet i budgetpropositionen var alltför optimistisk. Regeringens

Full sysselsättning är den ekonomiska politikens viktigaste mål. Men
under 20 år har Sverige haft högre arbetslöshet och lägre sysselsättning, även i perioder med stark BNP-tillväxt, än vad som var fallet
före 1990-talskrisen.
För att politiken tydligare ska verka för en ökad sysselsättning bör det
ekonomiska ramverket kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt
ramverk.
Figur 21: Sysselsättningsgrad.....
Full sysselsättning är ett läge när alla som kan och vill arbeta också
hittar ett arbete. Men det räcker inte med låg arbetslöshet. För att
begreppet full sysselsättning ska vara meningsfullt som målsättning
krävs att sysselsättningsgraden samtidigt är hög. Många måste både
vilja och kunna arbeta.
Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd. Sysselsättningen bland
kvinnor är betydligt lägre än sysselsättningen bland män. Kvinnor har
väsentligt lägre löner än män och denna löneklyfta ligger nästan still.

Kvinnor har också sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra
karriär. Nästan två tredjedelar av alla chefer i Sverige är män.
Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas
fortfarande många kvinnor acceptera ett deltidsarbete och en lön som
det inte går att försörja sig på. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden.
De senaste tio åren har skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor
och män varit ungefär fem procentenheter. Det vittnar om en stor
arbetskraftsreserv i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor
och män ska minska. Vårt mål är att ta bort denna skillnad.
Den samlade ekonomiska politiken måste utformas så att individers
vilja till arbete förstärks. Det sker genom att arbete lönar sig, genom
en bra lön, rätt till pension och bra inkomstförsäkringar vid arbetslöshet, sjukskrivning och föräldraskap.
Men det räcker inte med att fokusera på människors vilja till arbete.
Politiken måste också utformas så att fler kan arbeta. Det handlar
bland annat om att öka sysselsättning och arbetstid genom välfärdsreformer, som tillgång till barnomsorg och äldreomsorg. Men det handlar också om investeringar i utbildning, att förbättra villkoren på jobbet
genom medvetna insatser för bättre arbetsmiljö samt möjligheter att få
fast heltidstjänst och att bedriva en aktiv politik för investeringar i
infrastruktur och bostäder.
Slutligen måste politiken bidra till att forma en ekonomisk miljö där
fler jobb kan skapas så att fler också hittar ett arbete. Då krävs att
efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin hålls på hög nivå. Det
behövs en aktiv näringspolitik, som gör att företag kan växa och
anställa. Penning- och finanspolitiken måste användas effektivt.

Figur 22: Arbetslöshet i EU:s medlemsländer
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27. Grekland 26,4
14. Estland 9,9
Källa: Eurostat, senaste säsongsjusterade månadsuppgift
I Socialdemokraterna budgetmotion föreslogs ett antal centrala steg för
att påbörja ett långsiktigt reformarbete som tar Sverige till full sysselsättning. För att den samlade ekonomiska politiken ska ta tydligare
steg mot full sysselsättning behöver ett sysselsättningspolitiskt ramverk utvecklas. Ett sysselsättningspolitiskt ramverk med ett övergripande mål tydliggör politikens inriktning. Det stärker styrningen
inom regeringskansli och myndigheter för att lyfta fram nya förslag
som verkar i riktning mot måluppfyllelse. Ramverket ska följa utvecklingen i sysselsättningsgraden, antalet
arbetade timmar och arbetslösheten.

Nu slår vi fast ett tydligt mål för jobben. Sverige ska mellan 2014
och 2020 öka antalet människor som arbetar och antalet arbetade
timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU.
Ett ambitiöst mål ska följas av en kraftfull politik med fokus på
jobben. Då krävs ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv
näringspolitik, investeringar i människors kunskaper och kompetens
och en fungerande välfärd.

Investeringsplan

Investeringsplanen ska redovisas för samma period som utgiftstaken
fastställs. Investeringsplanen ska redovisas både i absoluta tal och som
andel av den samlade ekonomin. Kapitalstockens utveckling ska
särskilt belysas.

Uppföljning av de budgetpolitiska målen
Det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Ordning och reda
i de offentliga finanserna är en viktig konkurrensfördel för Sverige.
Grunden för detta är att de regelverk som satts upp också efterlevs.

I ett internationellt perspektiv har Sverige starka statsfinanser, vilket
till stor del förklaras av det finansiella ramverk som tidigare socialdemokratiska regeringar utarbetade. För att bedöma värdet på statens
förmögenhet räcker det emellertid inte med att enbart se till statens
finansiella ställning. För att bedriva en väl avvägd ekonomisk politik
måste man även beakta hur värdet på de statliga reala tillgångarna, det
vill säga vägar, järnvägar och annat fysiskt kapital i statlig ägo,utvecklas.

För att utvärdera måluppfyllelsen i förhållande till överskottsmålet, har
regeringen själv valt att upprätta 3 indikatorer: Det historiska tioårssnittet, det konjunkturjusterade sparandet och en sjuårsindikator som
mäter sparandets utveckling över budgetåret, de tre föregående åren
och de tre följande åren.

Värdet på den offentliga kapitalstocken beror av investeringsbeslut
som tagits under en betydande tidsrymd. För att analysera behovet av
ökade investeringar behöver man därför studera utvecklingen i ett
längre historiskt perspektiv. Sedan ungefär femton år tillbaka har de
offentliga investeringarna stabiliserats kring tre procent av BNP.

Procent av BNP
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Källa: Vårpropositionen 2013

För att på bästa sätt följa hur de offentliga investeringarna utvecklas
över tid behöver investeringarna tydligt redovisas. Vi föreslår att en
investeringsplan över de samlade offentliga investeringarna varje år
ska biläggas budgetpropositionen. Planen ska redovisa i närtidgenomförda, nu pågående samt planerade offentligt finansierade investeringsprojekt.

Figur 23: Finansiellt sparande i offentlig sektor samt indikatorer för
avstämning mot överskottsmålet.
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Regeringen fann redan i budgetpropositionen att den föreslagna politiken inte var förenlig med överskottsmålet. Om det bakåtblickande
tioårssnittet konstaterades: ”År 2002–2011 motsvarade det finansiella

sparandet i den offentliga sektorn i genomsnitt 0,7 % av BNP. Sparandet låg med andra ord något under målsatt nivå.”
Om sjuårsindikatorn konstaterades, likaledes, att ”Om vikt tillmäts
både den ojusterade och den konjunkturjusterade sjuårsindikatorn
förefaller det finansiella sparandet ligga något under överskottsmålet.”
Även det strukturella sparandet pekar i samma riktning: ”Denna indikator pekar på ett sparande som ligger under målet i år och nästa.”
Regeringen bedömde själv att reformutrymmet i budgetpropositionen
för 2013 var väl tilltaget: ”Sammantaget visar indikatorerna som används för att följa upp överskottsmålet på ett finansiellt sparande som
ligger något under målet 2012–2014.”
Överskottsmålet innebär inte att överskottet varje år ska uppgå till 1,0
% av BNP. Politiken bör, tvärtom, anpassas efter konjunkturen. Under
sämre tider bör det finansiella sparandet vara lägre än målets nivå – för
att vara högre under bättre tider. Men målet innebär att det finansiella
sparandet i offentlig sektor ska uppgå till 1,0 % i genomsnitt under en
konjunkturcykel. Regeringen (Se, exempelvis, Ansvar för ekonomin
och full sysselsättning, Rapport från Moderaterna 14 mars 2013) uppger att den står fast vid överskotts-målet – och har förbundit sig att
följa målet fram till 2018.
En förklaring till att regeringen har hamnat på en alltför låg bana för
det finansiella sparandet kan vara att regeringen under en lång period
varit överoptimistisk om den egna politikens återverkningar. Regeringen har haft en helt annan syn på arbetsmarknadens utveckling på
sikt än de flesta oberoende bedömare. Denna optimism kan konsistent
ha bidragit till att regeringen överskattat de fria resurserna i ekonomin.
Över tid har därmed finanspolitiken avlägsnat sig från den bana som är

förenlig med överskottsmålet.
Det finns ingen anledning att ta Sverige tillbaka till en finanspolitik
som är förenlig med överskottsmålet i ett slag. I rådande lågkonjunktur
vore en kraftig åtstramning av detta slag olämplig. Däremot borde
regeringen noterat den systematiska avvikelse från målet som uppstått
och anpassat politiken till detta. Regeringen gjorde bedömningen att
reformutrymmet för 2013 var 23 miljarder kronor. Vi delade inte den
bedömningen – utan föreslog ett lägre reformutrymme.
I Vårpropositionen har regeringen uppdaterat sina prognoser. Det finns
ingenting i Vårpropositionens prognos som förändrar bilden. Regeringens politik är inte förenlig med överskottsmålet:
• Tioårsindikatorn är 0,7 – vilket indikerar systematiska avvikelser från
målet i regeringens finanspolitik.
• Sjuårsindikatorn är i nuläget negativ, -0,4, vilket indikerar att
utrymmet för nya reformer under de kommande åren är begränsat.
• Det konjunkturjusterade sparandet är 0,4, något under den nivå som
vore förenlig med överskottsmålet i nuvarande konjunkturläge.
Regeringens politik är inte förenlig med överskottsmålet. Konjunkturinstitutet konstaterar: ”Reformutrymmet fram till 2017 är därmed -0,2
% av potentiell BNP, vilket innebär ett besparingsbehov på 8 miljarder
kronor.”

3. Regeringens politik fungerar inte
Regeringen har misslyckats med sina två viktigaste arbetsuppgifter:
Att bekämpa arbetslösheten och att bryta den negativa utvecklingen i
skolan. Regeringens misslyckande har flera orsaker. Politiken har
prioriterat att öka klyftor mellan dem som har arbete och dem som inte
har det. Det har regeringen gjort för att de tror att det största problemet
på arbetsmarknaden är att individer inte söker arbete tillräckligt intensivt. Man har inte prioriterat vare sig att stödja tillväxten av fler nya
arbetstillfällen, eller se till att de arbetslösa har rätt kompetens för att
få de jobb som finns. När allt fokus läggs på att få arbetslösa att söka
jobb som inte finns, eller som de inte är behöriga för att få, är ett misslyckande att vänta.
Däremot har politiken fått tydliga återverkningar: Inkomstskillnaderna
mellan dem som är friska och dem som är sjuka har ökat. När reformutrymmet läggs på skattesänkningar istället för på investeringar i utbildning och stöd till unga arbetslösa växer klyftan mellan generationer och vuxna får försörja sina barn allt längre upp i åldrarna. Klyftan
mellan yrkesverksamma och pensionärer, som både betalar mer i skatt
och som är mer beroende av en väl fungerade vård och omsorg, har
ökat. Även klyftorna mellan kvinnor och män växer, eftersom kvinnor
har både lägre sysselsättningsgrad och tjänar mindre.

Kunskapsresultaten i skolan sjunker
På skolans område har det länge funnits tydliga utmaningar att ta tag i.
Den svenska skolan backade i jämförelse med andra länder, redan
under början av 00-talet. Den självkritik och omprövning som vi
Socialdemokrater genomförde efter valförlusten 2006 var befogad.

Regeringen lovade att vända utvecklingen och höja kunskapsresultaten. Det var ett viktigt löfte – och en ambition som vi delar. Trots en
bred uppslutning om dessa mål har man ändå misslyckats. Allt fler
ungdomar går ur grundskolan utan grundläggande gymnasiebehörighet.
Figur 24: Andel elever som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet
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Källa: Skolverket
Inte heller när det gäller gymnasiet går utvecklingen åt rätt håll.
Andelen gymnasieelever som tar studenten inom normal tid (tre år)
eller inom fyra år har legat still. Däremot har särskilt yrkesprogrammens attraktionskraft minskat tydligt i och med regeringens gymnasiereform GY11.
På två år har andelen antagna elever till yrkesprogrammen minskat
med en femtedel.( Skolverket, PM Elever i gymnasieskolan läsåret
2012/2013.) Enligt Skolverket är den huvudsakliga orsaken till denna
snabba förändring regeringens beslut att yrkesprogrammen inte ska ge
behörighet till högre studier. Så många som en fjärdedel fler av dem
som söker till gymnasiets studieförberedande program anger att de
skulle sökt ett yrkesprogram om de hade gett högskolebehörighet.

(Undersökning av Svenskt Näringsliv, presenterad på gymnasiepolitisk
hearing, riksdagen mars 2013.) Det här är särskilt allvarligt då de
branscher och yrken som flera av yrkesprogrammen utbildar för har
brist på arbetskraft.
Det finns några övergripande förklaringar till regeringens misslyckande på skolområdet:
• Regeringens politik har alltför ensidigt fokuserat på mätning, dokumentation och rapportering. Politiken har inneburit att lärare fått mindre utrymme att utöva sin profession och mindre tid för varje elev. Därmed har regeringens uttalade ambition att höja lärarnas status kommit
på skam.
• Regeringens politik har alltför ensidigt fokuserat på sortering. Regeringens politik har grundat sig i en ideologisk och dogmatisk syn på att
skolan blir bättre om elever får göra tidigare val och sorteras utifrån
hur deras förutsättningar ser ut just vid sorteringsögonblicket.Sanningen är att skolforskningen visar att ökad uppdelning och segregering av elever, och detta i tidigare åldrar, snarare sänker än höjer
kunskapsresultaten.
• Regeringens politik har ignorerat det omgivande samhället. Skolans
utveckling är avhängig av utvecklingen i det omgivande samhället.
Ökade klyftor, och den ökade segregation som följer i dess spår, skapar sociala problem som gör det svårare för skolor att lyckas med
undervisningen. Effekten av regeringens politik på andra områden –
som medvetet ökar klyftorna – hade kunnat mildras inom skolan om
regeringen åtminstone tillskjutit större resurser till kommunerna samt
ställt hårdare krav på att resurser ska fördelas utifrån skolors och
elevers behov. Så har inte skett.

• Resurser bidrar till bättre kvalitet. Regeringen vägrar att se behovet
av ytterligare resurser till den svenska skolan. Men möjligheterna till
kvalitetsförstärkningar utan tillkommande resurser är begränsade. Nu
krävs resurstillskott.
Reform efter reform har sjösatts utan att dessa har haft god grund i
forskning och internationella jämförelser. Dagens skolpolitik innehåller många symboliska inslag och förslag, så som att markera i frågorna om betyg eller ordning och reda – men saknar insatser som
faktiskt får effekt: att förbättra lärarnas arbetssituation och att ge bättre
förutsättningar för eleverna att lära sig.

Färre får chansen att läsa vidare
För att möta den allt hårdare konkurrensen på marknader för tjänster
och produkter med högt kunskapsinnehåll sätter land efter land upp
ambitiösa mål för att öka andelen högskoleutbildande. Detta gäller inte
bara de växande ekonomierna i Asien och Sydamerika, utan även EU.
Sverige har de senaste åren gått åt motsatt håll. Sedan 2010 har antalet
studerande minskat varje år, och prognosen för de kommande åren är
fortsatt sjunkande. På två år ska antalet högskoleplatser minska med
cirka 20 000. När varje EU-land fick ange en ambitionsnivå för andelen högskolestuderande år 2020 fastslog regeringen en nivå som är
knappt fyra procentenheter lägre än den nuvarande!
Samtidigt söker fler studenter än någonsin till högre utbildning. Konsekvenserna av detta syns på både kort och lång sikt. Här och nu blir
sysselsättningsgraden lägre än vad som varit möjligt och rimligt. För
framtiden drabbar det Sveriges framtida konkurrenskraft och tillväxt.
Vi kan också se att andelen studenter vars föräldrar har kort utbildning
(mindre än 3 år på gymnasium eller förgymnasial) minskat sedan den
borgerliga regeringen tillträdde. (SCB, Statistiskt meddelande UF 20
SM 1204.) Den sociala snedrekryteringen ökar med andra ord.

Misslyckad jobbpolitik
Regeringens jobbpolitik har ensidigt fokuserat på att svenska folket
ska sänka sina löneanspråk. Det är motivet bakom att urholka försäkringsskyddet för dem som jobbar. Regeringen har varit bra på att betona att fler arbetslösa ska söka fler arbeten – men dålig på att se till att
de som söker jobb är rustade för att ta de jobb som finns. Regeringen
betraktar näringslivet som ett särintresse och underlåter därför att
bedriva en aktiv näringspolitik som banar väg för fler jobb.

Näringslivet är inget särintresse
Sverige har en regering som kallar näringslivet för ett särintresse. Det
är en märklig och skadlig inställning av flera skäl. Framför allt för att
Sverige är beroende av tillväxt och jobbskapande i det privata näringslivet, för att ge människor större ekonomisk frihet och för att klara
dagens och morgondagens välfärd. Men också för att Sverige är ett
litet land. Vi har inte råd att låta bli att samarbeta.

Sämre försäkringar för dem som jobbar
Regeringen har ökat kostnaden för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen och sänkt själva ersättningen. A-kassan har blivit både dyr och
dålig. Det leder till att människor som har ett jobb känner större tvekan
att satsa på något nytt, sadla om eller starta eget eftersom skyddsnätet
blivit svagare. Det leder också till att köpkraften minskar i de grupper
som konsumerar störst andel av sin inkomst – vilket spär på en konjunkturnedgång. Värst drabbas de som arbetar i yrken med störst risk
för arbetslöshet.
Regeringens arbetslöshetsavgift innebär att de som löper störst risk att
förlora jobbet också ska betala mest för sin försäkring. Det är ingen
rimlig politik. En halv miljon människor lämnade akassan när avgiften

skenade. Det betyder att försörjningsansvaret skiftas över till kommunerna som ansvarar för det ekonomiska bistånd som allt oftare blir den
enda utvägen när man drabbas av arbetslöshet. Nu erkänner regeringen
att arbetslöshetsavgiften är orimlig – men vägrar att avskaffa den, med
hänvisning till arbetsmarknadens parter. Det håller inte. Vi socialdemokrater tycker det är orimligt att en servitris betalar en flera gånger
så hög avgift för sin arbetslöshetsförsäkring som en läkare.

En ineffektiv arbetsmarknadspolitik
Antalet utbildningsplatser i den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen är alltjämt lägre än när regeringen tillträdde – trots att arbetslösheten är högre. Det är inte effektivt. Bristyrkesutbildningar har visat
på goda resultat i de utvärderingar som genomförts.
Satsningar på vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning har
inte heller på något sätt motsvarat det ökade behovet – vare sig mätt i
antal arbetslösa eller utifrån det behov som alltjämt finns inom näringsliv och offentlig verksamhet. Vi ser brist på arbetskraft inom
många yrkeskategorier. Matchningen mellan utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Istället har regeringen satsat på
billigare, kvantitativa åtgärder som jobbcoacher, gruppövningar för att
stärka arbetslösas självkänsla, och inte minst konstlad
sysselsättninggenom Fas 3.
Antalet arbetade timmar måste öka och fler människor ges chansen att
komma tillbaka till arbete. Tillgången till rehabilitering för den som är
sjuk har stora brister. Riksdagen har på vårt initiativ beslutat att regeringen ska återkomma med förslag som säkerställer att människor som
behöver det får rehabiliteringsinsatser för återgång i arbete. Rehabiliteringen ska genomföras i god tid innan de har nått den bortre tids-

gränsen för sjukpenning. Regeringen ska återkomma med ett sådant
förslag i höstens budgetproposition.

Passivitetslinjen – Aktivitetsförbudet
Regeringen har instiftat så kallade jobbgarantier vilka inte innebär
någon garanti för jobb – utan istället innebär att arbetslösa måste vänta
lång tid innan de kan komma ifråga för insatser som leder till jobb. Det
är inte tillåtet att snabbt anvisa en arbetslös en bristyrkesutbildning
som stärker jobbchanserna. Faktum är att det i praktiken råder ett
aktivitetsförbud för ungdomar på Arbetsförmedlingen. Ungdomar
måste idag i allmänhet vänta minst sex månader innan de överhuvudtaget kan komma i fråga för insatser som leder till jobb. Den arbetssökande som själv tar initiativ och skaffar sig en praktikplats gör fel
enligt regeringens regelverk. Det här skapar givetvis frustration både
hos arbetssökande, och hos arbetsförmedlare som borde få hjälpa
människor så snabbt som möjligt men som nu snarare har som främsta
uppgift att kontrollera att den arbetslöse sökt tillräckligt många jobb –
oavsett om den arbetslöse varit kvalificerad för att över huvud taget
komma ifråga för tjänsten som söks.
Detta skapar ständiga moment 22. Trycket på den arbetslöse ökar och
den sociala situationen för denne och dennes familj försämras. Samtidigt tvingas den arbetslöse till passivitet i väntan på att bli långtidsarbetslös. När regeringen väl tillåter den arbetslöse att gå en utbildning
eller delta i någon annan kvalitativ åtgärd så är utbudet av dessa insatser betydligt mindre och sämre än vad efterfrågan och behovet är.

En ineffektiv skattepolitik
På skattepolitikens område har fokus legat på olika subventioner och
breda skattesänkningar. Få jobb har tillkommit ur regeringens åtgärder,
och de som ändå har skapats har gjort det till en mycket hög kostnad.

Efter snart sju år vid makten har allt fler av regeringens åtgärder
kunnat analyseras och studeras av oberoende ekonomer, forskare och
institutioner. Kritiken har varit stark och genomgående.
Jobbskatteavdragen – regeringens överlägset mest kostsamma reform
– har haft den positiva effekten att människor får mer kvar i plånboken. Det är bra. Däremot har ingen effekt på sysselsättningen kunnat
visas. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för de ungdomar som redan
har arbete har inte lett till att arbetsgivarna anställt fler ungdomar –
ungdomsarbetslösheten har tvärtom ökat. Effekten av sänkningen av
restaurangmomsen är ännu omtvistad. Reform efter reform får samma
eller liknande omdömen vid oberoende utvärderingar.

Regeringen saknar styrfart
En stor del i Sveriges historiska framgångar och utveckling är vår
förmåga att skapa långsiktiga spelregler med en bred förankring hos
folkflertalet. Det är något Sverige blivit studerat och beundrat för.
Tidigare svenska regeringar, även borgerliga, har i avgörande frågor
och politikområden vinnlagt sig om att skapa en stabil politisk majoritet, över blockgränserna där så krävts. Strävan efter dialog och kompromiss, och de kvalitéer som kommer utifrån sådana det, har också
sträckt sig långt utanför riksdagen. Viktiga samhällsinstitutioner och
oberoende myndigheter har behandlats med respekt för sin sakkunskap. Intresseorganisationer har betraktats som nyckelspelare i arbetet
med att skapa regler och system som verkligen fungerar tillarbetstagares och företagares bästa. Idag betraktar regeringen uttalat allt som
särintressen. Oavsett om det gäller försvaret, näringslivet eller fackliga
organisationer.
Den bristande insikten om värdet av långsiktigt hållbara och breda
överenskommelser, och den bristande förmågan att skapa sådana där

insikten ändå funnits, har bidragit till Sveriges nuvarande läge. Ingångna blocköverskridande överenskommelser har brutits, som på energiområdet. Det blocköverskridande beslutet om ny gymnasieskola revs
upp redan innan det implementerats, och gymnasieskolan måste nu
revideras efter att såväl oppositionen och näringslivet uppmärksammat
brister i särskilt yrkesutbildningen. Få nya överenskommelser har förts
i mål. Misslyckandet med att föra förhandlingarna kring den så kallade
jobbpakten är bara det senaste i raden av exempel på regeringens
oförmåga att få gehör för sin politik och att få olika intressen att arbeta
tillsammans för Sveriges bästa.
Den borgerliga regeringens klimatpolitik präglas av oklarhet och kortsiktighet. Det är inte bra för näringsliv och konsumenter. Vi behöver
en ny klimatpolitik för jobb och välfärd som ger långsiktiga besked
som gynnar investeringsviljan. Så snart som möjligt behöver regeringen ta initiativ till en plan för klimatpolitiken i så bred politisk samstämmighet som möjligt.

4. Andra insatser hade krävts
Världsekonomin kommer att dra Sverige ur lågkonjunkturen. Med en
annan politik hade Sverige haft ett bättre utgångsläge inför återhämtningen. Med en jobbskapande näringspolitik, starkare efterfrågestimulanser, insatser för att bekämpa ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet samt framtidsinriktade investeringar i högskolan och
skolan skulle Sveriges förutsättningar havarit starkare.

Jobbskapande näringspolitik
Sverige behöver en ny jobbskapande näringspolitik. Ska jobben bli fler
behövs fler entreprenörer och fler företag som anställer och växer. Då
krävs ett stärkt innovationsklimat, mer av strategisk samverkan och
aktiva insatser för att företagen ska växa och nå framgång i den internationella konkurrensen.
I budgeten för 2013 föreslog vi socialdemokrater ett strategiskt samverkansprogram mellan arbetsmarknadens parter, akademin och
offentliga beslutsfattare i syfte att effektivisera forskningsinsatser,
riskkapital- och kompetensförsörjning.
Många av framtidens jobb finns där lösningarna på klimatkrisen utvecklas. Vi föreslog ett nytt stöd för att stimulera klimatinnovationer
genom bland annat satsningar på pilotprojekt. På så sätt ges svenska
företag möjlighet att pröva ny teknik i full skala.
Vi föreslog ett nationellt innovationsråd under ledning av statsministern, stärkt kapitalförsörjning för inkubatorer samt en nationell strategi
för innovationsupphandling.
För att fler företagare ska våga anställa la vi förslag på att andra sjuklöneveckan slopas. Vi föreslog en nyföretaggaranti där att staten delar
på risken med banken för företagare med bärkraftiga affärsidéer men
utan tillräckliga ekonomiska säkerheter. Vi höjde statens ambitioner
för exporten och ökade resurserna till exportfrämjandet så att företagen
får bättre förutsättningar att etablera affärskontakter och att ta sig in på
nya marknader. Dessa aktiva näringspolitiska insatser hade skapat fler
jobb genom att förbättra förutsättningarna för företagen att växa och
anställa.

Efterfrågestimulanser
För att motverka konjunkturnedgången hade Sverige behövt stimulera
den inhemska efterfrågan. Då gäller det att stärka hushållens ekonomi.
Regeringen valde istället att låna 8 miljarder kronor till en vidlyftig
bolagsskattesänkning. Att sänka bolagsskatten är ett ineffektivt sätt att
stimulera efterfrågan. Vägen är lång från de stora vinstrika bolagen till
enskilda hushålls fickor, och vidare ut i svensk ekonomi.
3
Socialdemokraterna föreslog istället en höjning av barnbidraget och
underhållsstödet, en större sänkning av skatten för pensionärer, rejäla
förbättringarna av våra allmänna försäkringar och kraftigt sänkta avgifter i a-kassan. Det hade stärkt hushållens efterfrågan med mer än 10
miljarder kronor. Sådana stimulanser hade mildrat konjunkturnedgången och gett Sverige ett bättre utgångsläge när världsekonomin tar
fart.
Figur 25: Efterfrågestimulanser i socialdemokraternas budgetmotion
för 2013
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Jobb och utbildningsplatser
Sverige står inför två stora utmaningar på arbetsmarknaden: Arbetslösheten har bitit sig fast, med allt fler långtidsarbetslösa. Dessutom har

ungdomsarbetslösheten bitit sig fast på en mycket hög nivå omkring
25 %. För att möta dessa utmaningar föreslogs i det socialdemokratiska budgetalternativet 73 000 nya jobb och utbildningsplatser. Detta
hade stärkt matchningen på den svenska arbetsmarknaden, och möjliggjort för många arbetslösa att förvärva den kompetens som krävs för
att ta de jobb som finns.
Figur 26: Utbildningsplatser i Socialdemokraternas budgetmotion
2013
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Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera att unga människor fastnar i
långvarig arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten måste bräckas. Vi
föreslog därför åtgärder som sammantaget skulle innebära att alla unga

under 25 år som varit arbetslösa i mer än sex månader antingen ska
studera eller arbeta. Våra satsningar på att bräcka ungdomsarbetslösheten hade möjliggjort mer än 35 000 fler riktiga jobb och utbildningsplatser för unga, utöver regeringens förslag.
För att möta långtidsarbetslösheten föreslogs ett avskaffande av
regeringens åtgärd Fas 3. Över 30 000 arbetslösa är idag placerade i
regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärd Fas3 (numera omdöpt till
”sysselsättningsfasen”). Kravet i Fas 3 är att de sysslor som utförs inte
skulle ha ägt rum på den ordinarie arbetsmarknaden. Det betyder att
deltagarna inte lär sig riktiga jobb – vilket gör att deras chanser att
komma vidare i arbetslivet inte stärks. Därför har Fas 3 utvecklats till
en ändstation på arbetsmarknaden. Enligt Arbetsförmedlingen går
endast ungefär 15 procent av dem som deltagit i Fas 3 vidare till arbete
eller utbildning.
Vi föreslog ett avskaffande av Fas 3. Människor ska utföra riktiga jobb
för egen försörjning – eller utbilda sig för att kunna hitta det. Personer
som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden ska ha möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtaladevillkor.
Därutöver föreslogs resurser för att sluta rekryteringsgapet. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre, vilket hindrar företagens möjligheter att växa. Här behövs breda satsningar på bristyrkesutbildning som utformas i nära samverkan med näringslivet och andra
arbetsgivare, utbyggd yrkesutbildning och satsning på högskolan.

5. Reformer för 2014
I vår budgetmotion för 2014 kommer vi att lägga fram fyra viktiga
reformer: Aktiv näringspolitik, 90-dagarsgarantin, Extratjänster och
Mindre klasser.
Regeringen förutser att arbetslösheten stiger nästa år. Då krävs betydande insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och att bekämpa det slöseri som långtidsarbetslösheten innebär. Då krävs också
en aktiv näringspolitik som ger företagen möjlighet att växa och anställa.
Vi ska under kommande mandatperiod genomföra vårt löfte till Sveriges unga: Ingen ung människa ska vara arbetslös mer än tre månader.
Långvarig passivitet för unga människor riskerar att leda till att de
aldrig hittar en väg in i arbetslivet. Det har Sverige inte råd med. I
höstens budgetmotion kommer vi därför att presentera vårt första steg i
90-dagarsgarantin.
Vi ska också inrätta Extratjänster i välfärden och den ideella sektorn.
Arbetslöshet är ett slöseri. Just nu betalar Sverige dyrt för att sysselsätta långtidsarbetslösa i Fas 3 med uppgifter som ingen efterfrågar på
riktigt. Samtidigt ser vi stora behov av avlastning i välfärden. Återkommande rapporter berättar att städningen är otillräcklig på våra
sjukhus, att våra gamla blir sängliggande för länge och inte får komma
ut som de önskar. Många anställda berättar att det finns gott om
enk-lare arbetsuppgifter som behöver utföras – som inte blir utförda
för att tiden inte räcker till. Det finns brister i välfärden som bör åtgärdas. Vi kommer att inrätta tjänster i offentlig och ideell sektor där vi
möter den enskildes behov av att komma in i ett jobb samtidigt som vi
stärker kvaliteten.

Vi ska därutöver investera i mindre klasser i skolan. Varje elev ska ges
verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i skolan. Då måste
stora klasser bli mindre. Mindre klasser möjliggör en högre kvalitet på
undervisningen. Det ger mer tid för lärarna med varje enskild elev och
möjliggör att varje elev ges stöd i sin utveckling. Studier visar att
mindre klasser leder till bättre skolresultat, större chans att börja högskolan och bättre lön och möjligheter till jobb långt senare i livet.

Aktiv näringspolitik - Fler och växande
företag
Sverige behöver en aktiv politik för fler jobb i nya och växande företag. I budgetmotionen för 2014 kommer vi att föreslå flera insatser för
att förbättra förutsättningarna för företagen. Vi vill avskaffa den andra
sjuklöneveckan. Nya jobb skapas genom att fler företag kan starta och
att fler företag kan växa och anställa. Vi ska förbättra förutsättningarna
för de små-och medelstora företagen.
Möjligheter till innovation och finansiering ska stärkas och villkoren
för ett aktivt näringsliv i hela landet ska förbättras. Genom att nå nya
marknader kan företagen växa. Vi stärker därför exportfrämjandet på
tillväxtmarknader, underlättar förstagångsexport och bidrar till bildandet av exportorienterade företagsnätverk. Det är också angeläget
med fortsatta satsningar på drift och underhåll av järnvägen. Det
främjar såväl möjligheterna till arbetspendling som exportindustrins
godstransporter.
Vi vill utveckla hela landets tillväxtpotential. En sådan politik måste
innehålla åtgärder som förbättrade stöd till näringslivsutveckling,
fungerande regional kompetensförsörjning, tillgång till offentlig och
kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i kommuni-

kationer ochinfrastruktur. Det är av största vikt att regeringen ser till
att kapitalet i Inlandsinnovation och Fouriertransform kommer till
användning i investeringar. Dagens ordning fungerar inte.

Fler jobb genom innovation
Sverige behöver en sammanhållen och samverkansinriktad innovationspolitik. Våra investeringar i forskning och utveckling behöver i
större utsträckning leda till nya varor och tjänster på marknaden.
Försörjningen av riskkapital måste effektiviseras och innovationstunga
företag inom exempelvis miljöteknik måste få bättre förutsättningar att
utvecklas och nå nya tillväxtmarknader.
Vi kommer inför 2014 att föreslå insatser för att förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Vi kommer att föreslå ett innovationsråd direkt under statministern. Till detta ska regionala utvecklingsråd knytas för samverkan kring innovationer, näringspolitik och
arbetsmarknadspolitik på regional nivå. Vi vill ge statliga myndigheter
i uppdrag att bidra till nya innovationer genom ökad statlig innovationsupphandling.
Vi kommer att sätta innovation i centrum. Det står i kontrast till den
nuvarande regeringen som saknar ett samlat helhetsgrepp för den
svenska innovationspolitiken. Under 2012 presenterade regeringen sin
innovationsstrategi. Den har inte skickats till riksdagen för behandling.
Det är ohållbart att regeringen väljer att negligera innovationspolitiken
som är en nyckel till att Sverige ska stå starkt i den internationella
konkurrensen.
Vi kommer att föreslå att det statliga riskkapitalet används på ett effektivare sätt. Det är allvarigt att sex av 17 miljarder i de statliga riskkapitalbolagen inte används till stöd för kommersialisering av innova-

tioner. Systemet måste ses över i syfte att effektivisera statligt
riskvillig kapital. Sverige är i stort behov av en politik som kan stödja
förutsättningarna att kommersialisera innovationer till produkter, som
vi kan sälja på den internationella marknaden.
I budgetmotionen 2014 kommer Socialdemokraterna att föreslå samlade insatser som förbättrar villkoren för innovation och tillväxt.

Utmaningar för fler jobb i små och medelstora företag
Små och medelstora företag har generellt sett svårare att hantera risker
än stora företag. Ett litet företag har mindre verksamhet att slå ut fasta
kostnader på. Små och medelstora företag har därför ofta svårt att
finansiera investeringar och utvecklingskostnader, som i vissa fall även
har positiva samhällsekonomiska effekter.
Många företagare upplever idag bristande ekonomisk trygghet i samband med sjukdom och arbetslöshet. Många väljer också att inte vara
med i arbetslöshetsförsäkringen. Detta beror främst på att rätten till
ersättning förutsätter att verksamheten i företaget upphör helt och
hållet, då akassan inte ska fungera som inkomstutfyllnad. Det är inte
ovanligt att en företagare fortsätter att bedriva någon form av verksamhet inom företaget även då detta inte genererar några inkomster och
således saknar rätt till ersättning.
Många små och medelstora företag uppger också att de har problem
när det gäller finansiering. Det är t.ex. inte ovanligt att banklån nekas
med hänvisning till bristen på säkerhet. I spåren av den finansiella
krisen upplever många småföretagare att tillgången till lånekapital har
försämrats.
Under ett uppbyggnadsskede – och också när verksamheter utvecklas
snabbt – är ett företag beroende av att ha tillräckligt med likviditet för

att kunna betala sina omkostnader. Brist på likviditet, t.ex. till följd av
att fordringar inte betalas i tid, innebär att företaget måste ligga ute
med kapital, vilket kan äventyra hela företagets existens.
Många mindre företag uppger också ofta att de har stora problem med
att anställa och få tag i rätt kompetens, samtidigt som arbetslösheten
växer och ligger på en hög nivå
I budgetmotionen 2014 kommer Socialdemokraterna att föreslå fler
insatser för att bana väg för nya jobb i små och medelstora företag.

Exportstrategi för små och medelstora företag
Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen. Det bygger på att
svenska företag kan ta de möjligheter en växande exportmarknad
innebär. Det kräver nya insatser. En stark export är avgörande för att
skapa fler jobb och högre tillväxt. Att förbättra små och medelstora
företags förutsättningar att växa genom att nå ut på nya större marknader är en del av en framgångsrik politik för att bekämpa arbetslösheten.
Framtidsutmaningar för svensk export
När världskonjunkturen stärks växer Sveriges exportmarknad. Samtidigt hårdnar konkurrensen. En bestående stark kronkurs är en utmaning för svenska exportföretag. Samtidigt har världshandelsmönstret förändrats. Stora exportmarknadsandelar har lämnat västvärlden
och återfinns i de stora tillväxtmarknaderna. Svenska exportföretag
som i hög utsträckning är beroende av den europeiska marknaden
behöver bli bättre på att nå nya och växande marknader.
Sverige har under de senaste decennierna tappat större markandsandelar än jämförbara länder. Enligt Svenskt Näringsliv har svenska
exportföretag tappat exportmarknadsandelar i tillväxtländerna. En

jämförelse från 1990-talet fram till idag visar att 17 av EU:s 27medlemsländer har haft bättre exportutveckling i BRIC-länderna jämfört
med Sverige.
Regeringen satte 2010 upp målet om att fördubbla exporten på fem år.
Inget tyder på att målet kommer att nås. Ambitiösa målsättningar
måste följas av verkningsfulla initiativ. Dessa haruteblivit.
Nationell exportstrategi för små och medelstora företag
Utvecklingen för svensk export är alltför viktig för att försummas.
Regeringen sätter upp vidlyftiga mål men saknar tillräckliga förslag
för att nå resultat. Det behövs en ny nationell strategi för svenskt
exportfrämjande.
Strategin bör involvera flera politikområden och innehålla såväl konkreta åtgärder som tydliga delmål och utvärderingspunkter. Åtgärderna
bör inriktas på att skapa förutsättningar för fler jobb genom att stärka
svenska företags export på tillväxtmarknaderna och öka andelen
exporterande svenska företag.
Sverige ska vara världsledande inom hållbar teknik och energieffektivisering. Inom dessa näringar finns betydande tillväxtpotential, och
framtida möjligheter till export. Behovet av produkter och tjänster som
syftar till att minska utsläpp och effektivisera energianvändningen
växer i takt med att världsekonomin växer.
Vi ger här, som ett första steg, förslag på ett antal insatser som bör ingå
i denna exportstrategi. Fokus ligger på att stärka de små och medelstora företagens exportmöjligheter. Det är här vi ser att merparten av de
nya jobben växer fram. Ytterligare insatser inom ramen för strategin
bör tas fram och ske i nära samverkan med näringslivet och fackliga

organisationer.
Exportfrämjande på tillväxtmarknader
Sveriges export domineras av ett fåtal stora företag. De 25 största
koncernerna står för närmare hälften av den svenska exporten. Dock
svarar de små och medelstora företagen för en ökande andel av förädlingsvärdet och av antalet sysselsatta i Sverige. Att främja små och
medelstora företags export är viktigt för att öka tillväxten i företag som
kan bli framtidens storföretag.
Ett företag som ska ta steget ut på exportmarknaden eller som på olika
sätt står i begrepp att utveckla sina internationella affärer kan behöva
flera olika typer av stöd. En viktig utgångspunkt är att förenkla för
företagen genom att skapa en dörr in till olika typer av rådgivning,
information och finansiellt stöd. Idag finns en rad statliga aktörer som
på olika sätt arbetar med att stärka företags internationalisering och
exportförutsättningar. Det finns anledning att se över hur de olika statliga aktörerna kan samverka ytterligare enligt principen ”en dörr in”.
Vi är beredda att i budgetmotionen2014 skjuta till ytterligare resurser
för exportstöd till de små och medelstora företagen med fokus på de
växande marknaderna i Asien, Afrika och Sydamerika.
Subventionerade garantiavgifter för förstagångsexportörer
Kreditrisker tillhör de främsta hindren för etablering för små och
medelstora företag på nya marknader. Empiriska studier har visat att
exportkrediter är en av de mest framgångsrika metoderna för det
offentliga att effektivt främja export.

Exportkreditnämnden (EKN) har i uppdrag att genom garantier för
betalning och finansiering erbjuda företagen skydd mot uteblivna
betalningar samt möjligheter till bättre finansiering hosbankerna.
Vi vill utveckla EKNs verksamhet i syfte att ytterligare sänka trösklarna för små och medelstora företags i samband med export genom att
pröva möjligheten till subventionerade garantiavgifter för förstagångsexportörer.
Modellen förutsätter att tillvägagångssättet är förenligt med gällande
statsstödsregler (EU och OECD) och innebär att EKN behöver tillföras
medel över statsbudgeten som kompenserar för uteblivna garantiavgifter. Vi kommer i budgetmotionen 2014 föreslå en subvention av
garantiavgifterna för förstagångsexportörer.
Stöd till exportorienterade företagsnätverk
Exportinvesteringar för företagen är förknippade med behov av såväl
finansiellt kapital som humankapital. När en marknad har identifierats
krävs ytterligare kompetent kapital för att inträdet på marknaden ska
lyckas. Småföretagare vittnar om att just denna fas är förenad med
höga kostnader och därmed uppfattas som särskilt riskfylld.
Vi vill pröva en modell, inspirerad av Finland, där små och medelstora
företag går samman i ett exportnätverk. Exportnätverken utgörs av
företag som förenas av sina ambitioner att träda in på en exportmarknad eller av att deras produkter kompletterar varandra. Företagens produkter ska däremot inte konkurrera. Företagen i nätverket delar i sin
tur på en gemensam exportchef lokaliserad på den aktuella marknaden.
Företagsnätverken underlättar handel med länder som efterfrågar stora
volymer eller helhetskoncept och där svenska export företag var för

sig har svårt att konkurrera med andra större internationella företag.
I Finland utgår stöd för att anlita en lokal exportrepresentant. En
liknande modell bör prövas i Sverige. Genom modellen ges företag
möjlighet att dela på resterande kostnader för en lokalt placerad
exportexpert, samtidigt som de tar del av varandras erfarenheter och
dra lärdomar av varandras internationaliseringsprocesser.
Vi kommer i budgetmotionen 2014 föreslå ett stöd till bildandet av
exportinriktade företagsnätverk.

90-dagarsgarantin
Ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast kring 25 procent – betydligt
högre än i jämförbaraländer. Därför är det bekymmersamt att regeringens så kallade Jobbpakt gått om intet. Nu behövs nya tag för att
ungdomar inte ska fastna i arbetslöshet.
Ungdomsarbetslöshet har långsiktiga negativa effekter. Ungdomar som
blir arbetslösa direkt efter gymnasiet har en betydligt större sannolikhet att vara arbetslösa under de följande tio åren än andra. Därför
kommer vi under nästa mandatperiod att införa en 90-dagarsgaranti.
Den som är ung och utan arbete ska senast efter 90 dagar erbjudas ett
riktigt jobb, en utbildning som leder till jobb eller en kombination av
utbildning och jobb som leder vidare till jobb. Den som inte tar detta
erbjudande ska inte få någon ersättning.
Vi föreslår också betydande effektiviseringar av de insatser som riktar
sig till unga. Idag råder brist på kvalitativa insatser, såsom kompletterande utbildning, spetsutbildning inom bristyrken, och möjlighet till
praktik eller anställningar som ger meriter och erfarenheter. Istället
råder ett aktivitetsförbud på Arbetsförmedlingen. När åtgärder efter

alltför länge sätts in är de ofta av låg kvalitet och syftar mer till att
kontrollera den unge arbetslöse än att bistå denne på vägen till jobb
eller utbildning. Ingen ung människa ska vara arbetslös mer än 90
dagar. Det är socialdemokraternas 90-dagarsgaranti. Redan ibudgetmotionen för 2014 ska vi föreslå ett första steg för dess införande.

Utvecklingen på ungas arbetsmarknad
Den svenska ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast kring 25 procent
och är högre än i jämförbara länder som Danmark, Tyskland, Österrike
och Nederländerna. I ett Europa som svikit de unga framstår den
svenska regeringen som en av de sämsta i klassen. Över 30 000 unga
har idag varit utan arbete mer än sex månader. Det är tre gånger så
många som när regeringen tillträdde. Ingenting talar för att ungdomsarbetslösheten med nuvarande politik kommer att komma ned till de
nivåer som rådde vid regeringens tillträde.
Flera årskullar av unga riskerar att inte ta steget in i vuxenlivet på
många år – med en svag situation på både bostads- och arbetsmarknaden. Det här påverkar alla.
Den politik regeringen fört har inte fungerat. Sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga har dömts ut av regeringens egna experter. Det
är ett ineffektivt skatteundantag, eftersom det inriktas mot de unga
som redan har jobb – inte dem som saknar det.
I somras annonserade regeringen att man initierat förhandlingar om det
man kallade Jobbpakten med målet att införa de Yrkesintroduktionsjobb som Stefan Löfven under tiden som ordförande i IF Metall arbetade fram Om regeringen skulle gått från ord till handling så hade det
stärkt ungdomars möjlighet till arbete. Under det följande halvåret
fördes förhandlingar mellan regeringen, Svenskt Näringsliv och LO.

Regeringen lyckades inte föra dessa förhandlingar i hamn – och den så
kallade Jobbpakten gick om intet. Det är beklagligt och bekymmersamt.
Under förhandlingarna med arbetsmarknadens parter har regeringen
presenterat flera goda förslag, men villkorat dessa med att arbetsmarknadens parter skulle komma överens. Regeringen har talat om att stimulera anställningar inom ungdomsavtal. Vi ser ingen anledning att
vänta med att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

Unga ska jobba eller studera – inte vara arbetslösa
Vi kommer att sätta stopp för ungdomsarbetslösheten. Vår 90-dagarsgaranti innebär att unga som inte har jobb senast efter 90 dagar ska
erbjudas utbildning, praktik, eller ett riktigt jobb inom de
ungdomsavtal som slutits. 90-dagarsgarantin kommer att innehålla tre
komponenter: Ett utbildningskontrakt för dem som inte avslutat gymnasiet, en tidsgräns för alla unga och en effektivisering av Arbetsförmedlingens insatser för unga.
• Utbildningskontrakt. Den som saknar gymnasieexamen ska fullfölja
gymnasiet. Arbetslösa unga ska snarast erbjudas en utbildningsplan
som leder till gymnasieexamen. Det kan handla om heltidsstudier,
lärlingsutbildning eller studier som varvas med jobb eller yrkespraktik.
Den som inte följer sin utbildningsplan får inte ersättning. Det är vårt
utbildningskontrakt för unga som saknar gymnasieutbildning.
• Yrkesintroduktionsjobb och utbildningsplatser. Alla unga ska senast
efter 90 dagar erbjudas jobb, utbildning som leder till jobb eller en
kombination av utbildning och jobb. Det kräver att samhället kliver in
och bereder vägen för jobb inom de områden där arbetsmarknadens
parter slutit yrkesintroduktionsavtal – avtal där unga människor kan

arbeta och lära sig yrket samtidigt. Det kräver också att samhället
avsätter resurser för att de utbildningsplatser som behövs också finns
tillgängliga att söka.
• Effektiva insatser för unga – inget Aktivitetsförbud. Vi vill avskaffa
Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen. Unga arbetslösa som behöver insatser ska kunna få dem från första dagen i arbetslöshet. Dessutom vill vi ändra i de regler som idag försvårar för unga att få insatser som leder till jobb.

Utbildningskontrakt

Unga arbetslösa utan gymnasieutbildning har en svag situation på
arbetsmarknaden. Vi föreslår att ett utbildningskontrakt införs för alla
arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Kontraktet innebär att den arbetslöse snarast anvisas en individuellt utformad plan som leder fram till gymnasieexamen. Den unge ska kunna gå
på komvux eller folkhögskola, hos en privat eller en offentlig aktör.
Vissa kommer att studera inom exempelvis vuxenutbildning eller
folkhögskola på heltid, andra varvar deltidsstudier med antingen praktik eller arbete. Utbildningen ska vara ett krav för att få ekonomiskt
stöd från samhället.
Inom ramen för utbildningskontraktet föreslår vi också en modell
liknande den som använts i Västerås, som innebär att ungdomar får
arbeta halvtid på avtalsenliga villkor samtidigt som man läser in
gymnasieexamen.

Yrkesintroduktionsjobb och utbildningsplatser
Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt sämre. Det hindrar
företagens möjligheter att växa, och ungdomars möjlighet att söka de
jobb som efterfrågas. Därför vill vi ge betydligt fler ungdomar bristyrkesutbildningar. Det kommer att handla om såväl yrkesvux som
yrkeshögskola och högskola.
Det finns givetvis ungdomar som i grunden har rätt utbildning, men
saknar erfarenhet och referenser. Att bara ha den formella utbildning
som krävs räcker ibland inte för att komma ifråga för ett jobb. Vi vill
därför stärka möjligheten till ett första jobb, för att sedan kunna gå
vidare till ett andra. Inom ramen för ingångna avtal föreslår vi att
staten stimulerar Yrkesintroduktionsjobb för unga.

Där arbetsmarknadens parter är överens om yrkesintroduktionsavtal
bör staten kliva in och stödja att jobb för unga skapas. Att som regeringen låtsas att man måste vänta på en uppgörelse där regeringen
ingår, den så kallade Jobbpakten, när avtal redan föreligger stämmer
inte. Yrkesintroduktionsjobb förutsätter centrala kollektivavtal samt
lokala överenskommelser mellan fack och arbetsgivare. På detta sätt är
det möjligt att kvalitetssäkra utbildningsinnehållet.
En viktig del för att modellen ska bli framgångsrik är att regelverket
för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning öppnas upp så att de som
deltar i Yrkesintroduktionsjobb kan erbjudas utbildning också inom
ramen för denna. Det är också angeläget att insatserna utformas på ett
sätt som gör administrationen enkel, och att stödet kring handledningen fungerar i företagens vardag. Detta kommer att underlätta för
mindre företag att säkra sin kompetensförsörjning, samtidigt som nya
jobb för unga växer fram.
I budgetmotionen 2014 kommer socialdemokraterna att stötta parternas inrättande av Yrkesintroduktionsjobb samt investera i fler platser i
Yrkesvux, Yrkeshögskola och högskola.

Effektiva insatser – inget Aktivitetsförbud
Arbetslösa ungdomar som har en ambition att studera eller praktisera
för att ta sig ur arbetslöshet kan idag inte lita på att de får göra det,
även om de själva tar initiativet, och inte heller om möjligheterna till
en anställning efteråt är dokumenterat goda. Är man placerad i den så
kallade jobbgarantin för ungdomar, eller i värsta fall i Fas 3, ska man
som regel delta i de åtgärder som regeringen beslutat och arbetsförmedlingen upphandlat. Dessa åtgärder ger litet hopp om bättre jobbchanser. Regler, förordningar och attityder måste därför förändras.
Socialdemokraterna har föreslagit omfattande modernisering av Ar-

betsförmedlingen till en matchningsspecialist. Förslagen innebär bland
annat att vi vill effektivisera arbetsmarknadspolitiken för unga enligt
följande principer:
Ta bort Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen
Dagens ordning för de unga arbetslösa är helt bakvänd. Först ska den
arbetslöse i tre månader söka arbeten som man många gånger inte är
kvalificerad till, och inte har någon realistisk chans att få. Sedan ska
man i allmänhet upprepa samma sak i ytterligare tre månader, men
med stöd av en coach eller arbetsförmedlare. Först därefter kan man
anvisas utbildning eller praktik.
Det logiska vore att vända på detta. Först komplettera befintlig utbildning om så behövs – därefter söka arbete. Vi vill därför göra det
möjligt för både arbetsförmedlingen och den arbetslöse att ta initiativ
mycket tidigare än den tidsperiod man tvingas vänta idag. De unga
som behöver bygga på sin kompetens ska kunna göra det från första
dagen i arbetslöshet.
Undanröj alla moment 22
Idag finns det flera regler som gör det onödigt svårt för ungdomar att ta
de initiativ som skulle leda till arbete och för Arbetsförmedlingen att
stödja dem. Att unga inte kan få rätt stöd från första dagen är en sådan
regel. Att utbildningar inte får vara längre än några månader är en
annan. Att både utbildning och praktik kan bedömas stå i konflikt med
att den arbetslöse står ”till arbetsmarknadens förfogande” är en tredje.
Det behövs därför en översyn av regelverket för yngre arbetslösa, så
att ungdomars initiativ och arbetsförmedlarnas kompetens kan tas till
vara och inte hindras av onödiga regler.

Se till att antalet utbildnings- och praktikplatser verkligen motsvarar behovet
Vi vill sätta stopp för ungdomsarbetslösheten. Det är möjligt att
genomföra. Det kräver dock att antalet platser som står till förfogande
byggs ut och motsvarar det behov som finns. Därför krävs fler utbildningsplatser, med tyngdpunkten där jobbchanserna är som störst.
I budgetmotionen 2014 kommer vi att föreslå en mer effektiv Arbetsförmedling.

Extratjänster
Arbetslöshet är ett slöseri. Just nu betalar Sverige dyrt för att sysselsätta långtidsarbetslösa med uppgifter som ingen efterfrågar på riktigt.
Samtidigt ser vi stora behov av avlastning i välfärden. Återkommande
rapporter berättar att städningen är otillräcklig på våra sjukhus, att våra
gamla blir sängliggande för länge och inte får komma ut som de önskar. Många anställda berättar att det finns gott om enklare arbetsuppgifter som behöver utföras – som inte blir utförda för att tiden inte
räcker till.
Långtidsarbetslösheten hämmar framtidsutsikterna för svensk ekonomi. Långvarig arbetslöshet biter sig fast. De som varit arbetslösa länge
får ofta stora svårigheter att komma tillbaka – även om ekonomin
vänder. Många studier visar hur konjunkturella ökningar i arbetslösheten riskerar att leda till permanent högre arbetslöshetsnivåer. Nu
krävs insatser för att undvika att arbetslösheten i Sverige permanentar
sig på den höga nivå som råder idag.
Kunnande och kompetens åldras hos den som är arbetslös länge. Att ha
varit långtidsarbetslös länge leder också till att arbetsgivare väljer bort
eller nedvärderar kompetensen hos den sökande. Risken är stor att

självkänsla och ork bryts ned under en lång period i arbetslöshet,
vilket ytterligare försämrar möjligheterna att hitta ett nytt arbete.
Sedan regeringen tillträdde har antalet människor som gått utan arbete
i mer än två år nästan tredubblats. Den enskilt största insatsen för
dessa långtidsarbetslösa är Fas 3, som nu kallas sysselsättningsfasen, i
den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin. I februari 2013 ingick
34 000 personer i Fas 3.
I Fas 3 ska den arbetssökande sysselsättas hos en anordnare med
aktiviteter som liknar arbete, men inte får vara riktiga arbetsuppgifter.
Inlåsningseffekten i sysselsättningsfasen är mycket hög. Enligt arbetsförmedlingens återrapportering 2011 hade endast 15 procent lämnat
fas 3 för arbete eller studier.
Fas 3 sammanfattar mycket av det som är fel med den rådande arbetsmarknadspolitiken. De som står längst från arbetsmarknaden och har
svårast att få jobb sätts i ineffektiva åtgärder. Fas 3 är ekonomiskt
oansvarigt och ett slöseri med människors tid och handlingskraft. Det
finns meningsfulla uppgifter i välfärden och i den ideella sektorn som
behöver utföras och som skapar värde i samhället. Därför vill vi 2014
investera i extratjänster i välfärden – riktiga jobb med riktig lön där
den som jobbar får göra riktig nytta. Vi vill också investera i extratjänster i ideell sektor.
Den ekonomiska forskningen visar också tydligt att ju mer aktivitet för
arbetssökande påminner om riktiga arbeten, desto större är sannolikheten att den arbetssökande hittar ett riktigt jobb.(Se bl.a. bilaga 1
Långtidsutredningen och IFAU-rapport 2011:7 av Anders Forslund och
Johan Wikström.)

Vårt förslag till Extratjänster utgår från följande principer:

Mindre klasser

• Staten ska stå för kostnaden för Extratjänsterna. De som utför Extratjänsterna är de som mycket länge stått utan arbete och som idag är
föremål för sysselsättningsfasen i den så kallade jobb- och utvecklings
garantin, det som tidigare kallades för fas 3.

Varje elev ska ges verkliga förutsättningar att nå sin fulla potential i
skolan. Då måste stora klasser bli mindre. Mindre klasser möjliggör en
högre kvalitet på undervisningen. Det ger mer tid för lärarna med varje
enskild elev och möjliggör att varje elev ges stöd i sin utveckling.
Elever som har svårigheter i skolan ska tidigt och kraftfullt ges stöd.
Det krävs för att höja resultaten i skolan. Det är emellertid inte
effektivt att minska klasstorleken i redan små klasser.

• Arbetsuppgifterna ska höja kvaliteten i välfärden eller ideell sektor
och får inte användas för att ersätta ordinarie personal.
• Parterna ska sluta avtal om Extratjänsterna och lön ska utgå enligt
kollektivavtal.
• Tjänsterna bör vanligtvis kombineras med utbildning för att ytterligare stärka individens framtida möjligheter på arbetsmarknaden. Att
använda en dag i veckan till utbildning kan vara en bra modell men
både större och mindre andel utbildning bör vara möjligt utifrån individuella behov.
• Antalet extratjänster som en arbetsgivare kan få stöd för ska stå i
proportion till den ordinarie arbetsstyrkan.
Arbetslöshet är ett slöseri, och dagens insatser leder inte vidare till
jobb. Samtidigt behöver vi höja kvaliteten i välfärden. Vi tar med
Extratjänster sikte på att samtidigt bryta långtidsarbetslösheten, att
stärka kvaliteten i vården och omsorgen och att stärka den ideella
sektorn.
I budgetmotionen 2014 föreslår socialdemokraterna Extrajänster i
välfärden och i ideell sektor.

STAR-projektet (Tennesse Student/Teacher Achievement Ratio) är ett
fältexperiment som genomfördes i Tennessee under slutet av 1980talet, och som av har karaktäriserats som ”... the most famous educational experiment conducted to date.” I experimentet jämförde man små
klasser (mellan 13 och 17 elever), normalstora klasser (mellan 22 och
25 elever), och normalstora klasser med en assisterande lärare.
Eleverna fördelades slumpmässigt över de olika klasstyperna, och
varje år fördelades lärarna slumpmässigt över de olika klasserna.
Experimentet hade longitudinell uppläggning och började när eleverna
gick i första klass eller i förskolans sista år och pågick till slutet av åk
3. Flera uppföljningsundersökningar har också genomförts vid senare
tidpunkter.
Resultaten från STAR visar att elever i små klasser hade bättre inlärningsresultat än i normalstoraklasser.
På grundval av denna och andra internationella och svenska studier
konstaterar Skolverket att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat. Undersökningarna visar att effekterna ofta varierar – beroende på
elevernas ålder och bakgrund. Effekter av klasstorlek kan i första hand
observeras för årskurserna 1–6.

En ny studie från IFAU visar att klasstorlek har så stora effekter på
elevens lärande att det påverkar elevernas lön senare i livet och att
löneeffekterna är tillräckligt stora för att intäkterna ska överstiga de
direkta kostnaderna av klasstorleksminskningen. IFAU finner att mindre klasser bidrar till bättre provresultat, större sannolikhet att fortsätta
på högskolan, bättre lön senare i livet och bättre möjligheter att hitta
jobb. Därför presenterade vi i budgetmotionen för 2013 ett första steg
för att minska klasstorleken. Denna inriktning ligger fast. Vi kommer
vi att investera i mindre klasser. Mindre klasser förbättrar också lärarnas arbetsmiljö.
I budgetmotionen för 2014 kommer vi att investera för att minska
klasstorlekarna så att lärarna får tid att ge varje elev stöd i sin
utveckling.

6. Alternativ vårändringsbudget 2013
Inför Yrkesintroduktionsjobb redan nu
Det behövs fler vägar in på arbetsmarknaden för unga. Idag har även
ungdomar med fullgjord gymnasieutbildning, och också eftergymnasial utbildning svårt att hitta sin första riktiga anställning. Övergången
från utbildning till arbetsliv fungerar dåligt.
Många arbetsgivare letar efter rätt arbetskraft samtidigt som det finns
många arbetslösa ungdomar som inte har rätt kunskaper eller tillräckligt med praktisk erfarenhet. Det behövs pragmatiska nya modeller för
att ge unga den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.
I många branscher är parterna villiga att ta på sig ansvaret för att ge
ungdomar yrkesintroduktion och lärande på arbetsplatsen. Arbetsgivar-

na kan trygga sitt behov av personal och ungdomarna får den kompetens som krävs för ett fast jobb. Staten behöver engagera sig och satsa
resurser för att underlätta för arbetsmarkandens parter i den här processen.
Den borgerliga regeringen lyckades inte driva en central överenskommelse (den så kallade Jobbpakten) om Yrkesintroduktionsjobb i hamn.
Det beklagar vi. Vi anser att staten bör stödja jobb för unga som utvecklas inom ramen för överenskommelser mellan arbetsmarknadens
parter. Detta ligger väl i linje med de lösningar som Stefan Löfven var
med och utvecklade som ordförande för IF Metall.
I budgetmotionen för 2013 föreslog vi kraftfulla stimulanser av Yrkesintroduktionsjobb. Regeringen valde att förhala, med hänvisning till
samtalen mellan arbetsmarknadens parter. De gick om intet. I Vårpropositionen hade regeringen chansen att kliva in och stimuleraYrkesintroduktionsjobb brett. De valde att förhala.
Vi är kritiska till att regeringen av taktiska skäl förhalar frågan till
valåret. Sveriges ungdomar kan inte vänta. Ungdomsarbetslösheten
och arbetsgivarnas svårigheter att rekrytera är allvarliga. Staten behöver engagera sig redan i år. Vi förslår att statens bidrag till parternas
arbete inleds redan från halvårsskiftet år 2013 inom de områden där
parterna redan ingått avtal om detta. De offentliga insatserna ska
inrikta sig mot de ungdomar som varit arbetslösa länge.
Staten ska ta ett ansvar för finansieringen av utbildningsinsatserna
inom Yrkesintroduktionsjobb i det privata näringslivet. Stödet kan
gälla kostnader och ansvar för praktisk handledning, utbildningsinsatser och andra merkostnader som följer av att den unge kvalificerar
sig inom yrket.

Om de stimulanser vi föreslår för att bistå parterna i arbetet med att
skapa förutsättningar för att driva fram nya jobb till de unga inte
räcker till, står vi beredda att öka det offentliga engagemanget för att
fler jobb ska skapas.
Inom kommuner och landsting kan staten stå för hela lönekostnaden i
vårt förslag. Yrkesintroduktionsjobben förutsätter centrala kollektivavtal samt lokala överenskommelser mellan fack och arbetsgivare. På
detta sätt är det möjligt att kvalitetssäkra utbildningsinnehållet för att
underlätta generationsväxlingen.
En viktig del för att modellen ska bli framgångsrik är att regelverket
för yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning öppnas upp så att de som
deltar i Yrkesintroduktionsjobb kan erbjudas utbildning också inom
ramen för denna. Det är också angeläget att insatserna utformas på ett
sätt som gör administrationen enkel, och att stödet kring handledningen fungerar i företagens vardag. Detta kommer att underlätta för
mindre företag att säkra sin kompetensförsörjning, samtidigt som nya
jobb för unga växer fram.
Vi stöttar parternas inrättande av 10 000 nya Yrkesintroduktionsjobb
till slutet av 2013. I kommuner och landsting utgår ett stöd upp till
hela lönekostnaden för arbete 75 procent till avtalsenlig lön samt ett
handledningsstöd. I det privata näringslivet utgår ett stöd motsvarande
10 000 kronor i månaden för en heltidsanställning. Stöden utgår till
arbetsgivare som anställer en ung människa som varit arbetslös sex
månader inom ramen för ett yrkesintroduktionsavtal.
Kostnaden för offentlig sektor för detta förslag är 400 miljoner kronor
2013

Obligatorisk sommarskola
Fler än 12 000 elever lämnar grundskolan utan behörighet för att
komma in på något av gymnasieskolans nationella program. Detta är
ett misslyckande för samhället och ett svek mot dessa ungdomar. Vi
har en skyldighet att se till att varje elev får reella möjligheter till fullständiga betyg. På samma sätt har eleverna själva en skyldighet att ta
vara på de möjligheter som ges.
Sommarlovet är ungefär tio veckor långt. Vi vill använda dessa veckor
klokt. Idealet är att inga elever ska behöva gå i skolan på sommaren.
Men för de elever som lämnar eller riskerar att lämna grundskolan
utan fullständiga betyg ska en del av sommarlovet ägnas åt att lära sig
det man inte lärt sig under året. De ska få mer undervisningstid med
professionella lärare.
Den utökade undervisningstiden under sommaren ska enligt det förslag som vi presenterade i budgetmotionen gälla elever i årskurserna
6-9. Dessa elever ska ges utökad undervisningstid om upp till 20 dagar
under sommaren. Skolplikten omfattar alltså, med vårt förslag från
budgetmotionen, delar av sommarlovet.
Här och nu är det viktigaste att de elever som går ut nionde klass utan
behörighet kompletterar sina betyg. Därför riktar vi insatsen i vårbudgeten 2013 till niondeklassarna.
Vi vill investera 65 miljoner kronor 2013 för att förlänga skolplikten
under sommaren för de niondeklassare som inte nått behörighet under
vårterminen.

Sommargymnasium på folkhögskola
Folkhögskolorna ger människor möjlighet att ta en examen motsvarande en gymnasieexamen och är för många en framgångsrik väg tillbaka
till arbete eller högre utbildning. Folkhögskolorna fyller en viktig roll i
ett Sverige där andelen arbetslösa ungdomar är bland de högsta i Europa. Folkhögskolan är ett viktigt verktyg för att knäcka ungdomsarbetslösheten.
Vi vill ge fler ungdomar som inte avslutat läsårets kurser möjligheten
att avsluta sina studier på en folkhögskola under sommaren. Det är
angeläget att andelen ungdomar som avslutar gymnasiet ökar – och
folkhögskolan erbjuder en bra studiemiljö för detta. Denna satsning
ska särskilt rikta sig till de ungdomar som just gått ut gymnasiet utan
fullständiga betyg. Även den utbyggnad av vuxenutbildningen som
regeringen föreslår i vårpropositionen bör ha denna inriktning.
Vi vill investera 25 miljoner kronor redan i år för att ge fler ungdomar
möjlighet att avsluta sina studier på folkhögskola under sommaren,
med start 2013

Naturvetenskapligt/tekniskt basår
sommaren 2013

Vi har ett stort rekryteringsgap på svensk arbetsmarknad. En stor andel
av de rekryteringar som inleds misslyckas, eftersom de sökande inte
har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Rekryteringsgapet kommer
att växa inom en rad sektorer om inte fler studerande rekryteras till utbildningar som leder till jobb inom dessa sektorer.
Enligt SCB:s beräk-ningar kommer det år 2030 vara brist på cirka 30

000 ingenjörsutbildade,främst högskole- och gymnasieingenjörer. För
att öka tillgången behöver antalet studenter på högskoleingenjörsutbildningen mer än fördubblas från och med år 2013/14. Det råder
också stor brist på biomedicinska analytiker, receptarier samt grundskollärare och gymnasielärare med ämneskompetens inom matematik
och naturvetenskap.
För att vara behörig till dessa högskoleutbildningar krävs att man har
kompetens som motsvarar att man gått på det naturvetenskapliga och/
eller tekniska programmet på gymnasiet. För att få denna kompetens
kan man läsa naturvetenskapligt/tekniskt basår på högskola och universitet.
Basårsutbildning är en förutbildning om maximalt ett år som ger
särskild behörighet till vissa högskoleutbildningar. När studenter antas
till basåret antas de samtidigt till den högskoleutbildning som basåret
ska ge särskild behörighet till. Läsåret 2010/11 studerade 5 640 personer på basår.
Vi vill investera i fler basårsplatser så att fler får rätt behörighet och
förlägga basårsstudierna medbörjan redan i sommar - så att studenterna snabbast möjligt kan slutföra sitt basår och gå vidare till en högskoleutbildning. Såväl gymnasister som tar studenten i vår, högskolestudenter som vill byta studieinriktning och yrkesverksamma som
önskar skola om sig ska kunna söka till basåret.
Vi föreslår att de lärosäten som erbjuder naturvetenskapligt/tekniskt
basår ska tilldelas 50 miljoner kronor för att utöka andelen studerande
på basåret och för att påbörja basåret sommaren 2013.

Sommarjobb

till riksdagen, som annars inte har ett fullgott beslutsunderlag.

Ett sommarjobb är ofta ungdomars första kontakt med arbetslivet.
Genom sommarjobb får ungdomar lära sig vilka krav som ställs på en
arbetsplats, de får praktisk arbetslivserfarenhet och referenser för sitt
framtida jobbsökande.

Vi vill prioritera obligatorisk sommarskola för niondeklassare, att
stimulera sommarjobb för ungdomar, möjligheter till sommargymnasium på folkhögskola och möjligheten att påbörja tekniskt basår redan i
sommar. Vi vill också påbörja stimulansen av Yrkesintroduktionsjobb
redan i år. Därför föreslår vi följande besparingar eller omdispositioner:

Figur 28: Erbjudna sommarjobb, kommuner i Stockholms län.....
Flera kommuner genomför särskilda insatser för att erbjuda ungdomar
sommarjobb. Ett exempel är Nynäshamn. Ett sommarjobb är för
många ungdomar ett första steg in på arbetsmarknaden. Ett jobb på
sommaren är en möjlighet att knyta kontakter och samla erfarenhet
inför framtida jobbsökande. Det är angeläget att fler unga som anstränger sig för att hitta ett jobb får möjlighet att jobba på sommaren.
Vi föreslår att de kommuner som erbjuder större möjligheter till sommarjobb för ungdomar som anstränger sig och söker jobb ska beviljas
ett särskilt stimulansbidrag. För detta syfte avsätter vi 100 miljoner
kronor 2013. Stimulansbidrag utgår till de kommuner som erbjuder
väsentligt bättre möjligheter till sommarjobb än genomsnittet bland
svenska kommuner.

Avveckla ettårsgymnasiet. Vi är emot regeringens idé om ettårsgymnasium. Därför avvecklar stödet till att utveckla ettåriga gymnasieutbildningar. Detta stärker offentliga finanser med 30 miljoner kronor
2013.
Avveckla URBAN15. Vi avvecklar regeringens urbana prestationsbidrag. Detta finansierar vårt initiativ med obligatorisk sommarskola för
niondeklassare. Detta stärker offentliga finanser med 95 miljoner kronor 2013.

Finansiering

Trappa ned “Skogsriket”. Vi vill avveckla projektet Skogsriket - dock
ej rådgivningsverksamheten. Vi har andra förslag för att stärka miljöarbetet i skogsbruket. Detta stärker offentliga finanser med 30 miljoner
kronor 2013.

Vi anser att det är viktigt att sätta igång insatser för jobb och utbildning här och nu. Det kräver att vi prioriterar inom statens utgifter. Vi
föreslår att ett antal av regeringens insatser som bedöms vara ineffektiva eller lågprioriterade avvecklas eller trappas ned.

Trappa ned “Matlandet”. Vi vill trappa ner de delar av Matlandet
Sverige-satsningen som enligt regeringens egen utvärdering har låg
måluppfyllelse. Det handlar om mer PR-betonade projekt. Detta
stärker offentliga finanser med 10 miljoner kronor

I vårpropositionen avräknas från biståndet medel som går till flyktingmottagandet. För att finansiera detta görs omfördelningar inom biståndsramen. De förändringar som görs bör tydligt framgå i förslaget

Stoppa anvisningarna till Kulturarvslyftet. Vi stoppar anvisningarna
till Kulturarvslyftet – men låter befintliga deltagare avsluta sina insatser. Detta stärker offentliga finanser med 95 miljoner kronor.

Ändra inriktning på medel till regeringens disposition för att starta
Yrkesintroduktionsjobb i år. Vi använder de medel regeringen avsatt
till sig själva att fördela inom ”Utveckling av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet” samt ”Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m.” för att finansiera stimulans av Yrkesintroduktionsjobb redan i år.

Appendix 1 – Reformer och Finansiering
Förslag 	

	

	

	

Konsoliderad offentlig sektor,
	

	

	

	

	

miljoner kronor
	

	

	

	

	

(avvikelse från regeringen)
Reformer
Stimulera Yrkesintroduktionsjobb 2013 	

 	

	

400
Stimulera sommarjobb 	

	

	

	

	

100
Sommargymnasium på folkhögskola 	

	

	

25
Obligatorisk sommarskola för niondeklassare 	

	

65
Naturvetenskapligt/Tekniskt basår på sommaren 	

 	

50
Summa reformer 	

	

	

	

	

	

640
Finansiering
Avveckla ettårsgymnasiet 	

 	

	

	

	

Avveckla URBAN15 	

	

	

	

	

Trappa ned “Skogsriket” 	

 	

	

	

	

Trappa ned “Matlandet” 	

	

	

	

	

Stoppa anvisningarna till Kulturarvslyftet 	

 	

	

Ändrad inriktning på medel till regeringens disposition
Summa finansiering 	

 	

	

	

	


30
95
30
10
95
400
660

Netto, Offentlig sektor 	


+20

	


	


	


Riksdagen 100 12 Stockholm T: 08 -786 40 00
socialdemokraterna.se

Vårpropositionen 2013 och
andra partiers vårmotioner.

Innehåll
683	

687	

688	

689	

690	

691	


Sammanfattning av vårpropositionen 2013. Från
Regeringen
2013 års ekonomiska vårproposition
Svensk ekonomi inne i en nio år lång svacka
Borg väljer att varna
Satsningarna sparas till höstbudgeten
Våp i väntan på höst

693	


Miljöpartiets Vårbudget för en ny arbetslinje

Sammanfattning av vårpropositionen 2013.
Från Regeringen

April 2013. Ansvar för jobb och trygghet
Den ekonomiska vårpropositionen är både framåtblickande och till
bakablickande. Framåtblickande genom att den innehåller regeringens
prognos med en samlad bedömning av hur ekonomin utvecklas, riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken de kommande
åren samt en bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.
Tillbakablickande genom att den innehåller uppföljning av statens
budget, sysselsättningspolitiken och fördelningspolitiken. I samband
med årets vårproposition föreslår regeringen också ytterligare åtgärder
inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling för att
motverka att den höga arbetslösheten biter sig fast.

Så utvecklas den svenska ekonomin
Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Även
om läget på de finansiella marknaderna stabiliserats är situationen i
omvärlden bekymmersam, med en svag tillväxt i euroområdet och en
dämpad utveckling i USA. Svensk ekonomi påverkas nu tydligt av den
svaga utvecklingen i omvärlden, tillväxten var låg 2012 och arbetslösheten steg. Det internationella konjunkturläget förväntas vara svagt
även 2013 och 2014. Tillväxten i svensk ekonomi fortsätter därför att
vara låg och arbetslösheten stiger ytterligare. Först 2015 väntas en
gradvis återhämtning i Sverige och omvärlden.
Tillväxten
Under 2013 och 2014 växer svensk BNP med 1,2 procent respektive
2,2 procent. Under 2013 beror tillväxten främst på hushållens ökade
konsumtion. När väl återhämtningen i omvärlden tar fart finns förutsättningar för en högre tillväxt även i svensk ekonomi. Under perioden
2015-2017 beräknas den årliga BNP-tillväxten bli 3,5 procent per år.

Arbetsmarknaden
Trots en utdragen lågkonjunktur i omvärlden har svensk arbetsmarknad utvecklats förhållandevis starkt. Sysselsättningen föll i samband
med finanskrisen 2008/2009, men har ökat stadigt sedan slutet av
2009. Samtidigt har arbetskraften ökat. Ökningen av sysselsättningen
och arbetskraften kan förklaras av den förbättrade konjunkturen, att
befolkningen i arbetsför ålder ökar och av regeringens reformer på
arbetsmarknaden.
Arbetslösheten är dock hög och under hösten 2012 steg antalet varsel
kraftigt, vilket indikerar att arbetslösheten kommer fortsätta att öka
den närmaste tiden. Även andra framåtblickande indikatorer såsom
nyanmälda lediga platser visar att arbetsmarknaden kommer att utvecklas svagt framöver. Sysselsättningen bedöms i stort sett vara
oförändrad under 2013 och 2014. Samtidigt fortsätter arbetskraften att
öka. Sammantaget medför detta att arbetslösheten väntas stiga till ca
8,4 procent 2014.
I takt med att efterfrågan i ekonomin åter tar fart förbättras läget på
arbetsmarknaden och sysselsättningen förväntas därför öka snabbt
under 2016 och 2017, samtidigt som arbetslösheten väntas minska till
6,3 procent 2017.
Den offentliga sektorns finanser
Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande blev 25
mdkr 2012, vilket motsvarar -0,7 procent av BNP. För 2013 beräknas
underskottet bli större och uppgå till 59 mdkr, vilket motsvarar -1,6
procent av BNP.
Den offentliga sektorns finansiella sparande bedöms försvagas i år, för
att sedan gradvis förstärkas fram till 2017. När tillväxten åter tar fart i
ekonomin ökar det finansiella sparandet årligen med ca 1 procentenhet
från 2015 och beräknas 2017 uppgå till 2,0 procent av BNP.

Prognosen i siffror

Ytterligare åtgärder under 2013
I samband med vårpropositionen föreslår regeringen ytterligare åtgärder inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling.
Totalt satsar regeringen cirka 3 miljarder kronor under 2013 och 2014,
varav den större delen i år.
För att motverka att den höga arbetslösheten biter sig fast föreslår och
aviserar regeringen nu ytterligare satsningar:
	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	

	

 ▪	


antalet platser inom yrkesvux ökas med 7000 platser 2013 och
7000 platser 2014
antalet platser inom praktik och arbetsmarknadsutbildning ökas
med 8000 under 2013 och 2014
antalet platser på ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökas
med 1400 platser 2013 och 1400 platser 2014
insatserna för regional tillväxt förstärks och omfördelas så att
40 miljoner kronor satsas 2013 och 40 miljoner kronor 2014
medel omfördelas inom infrastrukturområdet vilket ger 700
miljoner kronor ytterligare för drift och underhåll av järnvägar
2013

Finanspolitikens inriktning
Även om en slutlig bedömning kan göras först i budgetpropositionen i
höst, bedömer regeringen att det även kommer att finnas ett visst
utrymme att föreslå ofinansierade reformer i budgetpropositionen för
2014. Regeringen fortsätter arbeta för att möta lågkonjunkturen med
följande inriktning:
Bättre förutsättningar för att få fler i arbete
Regeringens arbete handlar om att motverka långtidsarbetslösheten,
öka drivkrafterna till arbete och underlätta inträdet på arbetsmarknaden för grupper som i dag står långt ifrån. En viktig del i detta arbete
är trepartssamtalen med förslag på åtgärder som yrkesintroduktionsavtal. Andra åtgärder är att förbättra utbildning och insatser för arbetslösa samt skapa drivkrafter och möjligheter att utbilda sig eller flytta
dit jobben finns. För att minska utanförskapet, öka den varaktiga
sysselsättningen och göra det mer attraktivt att utbilda sig samt starta
och driva företag vill regeringen ytterligare förstärka jobbskatteavdraget och höja den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Det kommer att prioriteras när det finns utrymme i budgeten.
Utbildning med kvalitet och stärkt konkurrenskraft
Fortsatta satsningar på ett bättre utbildningssystem, entreprenörskap
och företagsklimat liksom bostadsmarknadens funktionssätt är viktiga
för att ytterligare stärka förutsättningarna för långsiktig och hållbar
tillväxt.
Stabilitet och konsumentskydd på finansmarknaderna
Regeringen fortsätter arbetet med förebyggande åtgärder för finansiell
stabilitet. Ett arbete pågår också för att stärka konsumentskyddet,
eftersom en väl fungerande finansmarknad förutsätter trygga och
välinformerade kunder.

Uthålliga energi- och miljösystem
Regeringen fortsätter arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt skapa
uthållighet i energi- och miljösystem samtidigt som svenska företag
ges goda förutsättningar att konkurrera på världsmarknaden. Sverige
kommer med goda marginaler nå sina åtaganden gentemot EU vad
gäller minskade utsläpp av växthusgaser och ökad andel förnybar
energi.
Sammanhållning och välfärd med hög kvalitet
Regeringens viktigaste bidrag till att minska skillnaderna i Sverige är
en politik för ökad sysselsättning och minskat utanförskap. Därigenom
läggs grunden för ett samhälle som håller ihop. Regeringen fortsätter
även arbetet för att sjukvården och omsorgen ska präglas av hög
kvalitet och god tillgänglighet. Men regeringen arbetar också vidare
för att effektivisera rättsväsendet så att fler brott leder till åtal och
klaras upp och straffen skärps för de grövsta våldsbrotten.

Effekter av regeringens politik
Sedan 2006 har regeringen arbetat för att varaktigt öka sysselsättningen och stärka förutsättningarna för den svenska ekonomin att växa
på lång sikt. Det har skett med strukturella åtgärder, åtgärder för att
stabilisera ekonomin och genom åtgärder för att åstadkomma en jämn
fördelning av resurser.
Effekter sedan 2006
Sedan regeringen tillträdde 2006 har sysselsättningen stigit med
omkring 200 000 personer. Andelen sysselsatta i befolkningen har
också ökat mer än vad som kan förklaras av demografin (det vill säga
att det blir allt fler i arbetskraften när befolkningen ökar) och konjunkturläget.
Läs mer om läget på arbetsmarknaden i kapitel 10 i vårpropositionen

Långsiktiga effekter
Regeringen bedömer att den varaktiga sysselsättningen ökar med
knappt 225 000 personer och att jämviktsarbetslösheten sjunker med
1,6 procentenheter fram till 2020 till följd av de strukturella reformer
som regeringen genomfört sedan 2007. Merparten av effekterna
bedöms ha slagit igenom 2017. Bedömningarna baseras på den
forskning som finns om effekter av strukturella reformer.
Läs mer om långsiktiga effekter av regeringens politik i kapitel 10 i
vårpropositionen
Fördelningspolitiska effekter
Trots finanskrisen och den efterföljande svaga ekonomiska
utvecklingen har hushållens inkomster utvecklats gynnsamt sedan
regeringen tillträdde 2006. Hushållens ekonomiska standard ökade
med sammanlagt 15 procent mellan 2006 och 2011. Det motsvarar 2,8
procent per år. Inkomsterna är emellertid inte jämnt fördelade, varför
inkomstskillnaderna ökar. Det är en trend som pågått i många länder
under de senaste tjugo åren. Men Sverige har fortfarande har väldigt
låga inkomstskillnader jämfört med andra länder.
Läs hela fördelningspolitiska redogörelsen
Hållbarheten i finanspolitiken
Finanspolitiken står inför ett antal utmaningar på längre sikt: den
åldrande befolkningen, de stigande kostnaderna i den offentliga
sektorn och den ökade efterfrågan på offentliga tjänster. De
beräkningar som gjorts i vårpropositionen visar att den långsiktiga
hållbarheten är god. Hållbarheten skapar en marginal för
finanspolitiken att möta både den utdragna lågkonjunkturen och de
ökade utgifter som kommer att följa av de demografiska

förändringarna på lång sikt.
Läs mer om bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet i
kapitel 11 i vårpropositionen

Läs hela vårpropositionen
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Sammanfattning
Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den
ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att
ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2014.
Riktlinjerna för den ekonomiska politiken baseras på propositionens
övriga innehåll, dvs. en beskrivning av finanspolitikens övergripande
inriktning och en uppföljning av sysselsättnings-politiken, en
bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och den offentliga
sektorns finanser, en uppföljning och bedömning av de budgetpolitiska
målen och budgetutrymme, en uppföljning av statens budget samt en
bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.
I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av
utgiftsområdenas indelning.
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DN 15 april 2013:
Vårpropositionen.

”Svensk ekonomi inne i en nio år lång
svacka”
“Fortsatt krisbekämpning. I vårpropositionen satsar regeringen
sammantaget ytterligare cirka tre miljarder för de kommande två
åren. Regeringen räknar med att föreslå ytterligare åtgärder i
höstens budget för att dämpa krisens inverkan på sysselsättning
och produktion, skriver finansminister Anders Borg (M).”
“När alliansregeringen i dag presenterar den ekonomiska vårpropositionen för 2013 är det mot bakgrund av dämpad internationell konjunktur och fortsatt stor osäkerhet om utvecklingen i omvärlden. Den
svenska tillväxten bromsade in under 2012 när oron i omvärlden på
nytt tilltog. För åren 2013 och 2014 väntas BNP utvecklas svagt: 1,2
procent respektive 2,2 procent. Det innebär att arbetslösheten stiger
något, upp till 8,4 procent 2014. Arbetslösheten har ökat sedan krisen
inleddes och är i dag hög. Svag internationell efterfrågan, en stärkt
krona, en hårdnande internationell konkurrens och den ekonomiska
osäkerheten som bidrar till högt hushållssparande utgör tillsammans
motvind för svensk ekonomi som försvårar för en normalisering av
tillväxten. Osäkerheten om den framtida konjunkturutvecklingen är
stor och riskerna för en sämre utveckling överväger. Det handlar bland
annat om att det i euroområdet råder fortsatt stor osäkerhet om hur
den statsfinansiella krisen kommer att utvecklas. Politisk oro i flera
euroländer kan leda till att turbulensen på de finansiella marknaderna
återkommer. I hanteringen av krisen i euroområdet är dessutom många
parter inblandade, alltifrån enskilda länders regeringar till institutionella och privata långivare. Att väga samman dessa intressen har visat
sig vara svårt och avgörande beslut har många gånger dragit ut på
tiden. Detta har medfört att utvecklingen av krisen i euroområdet varit
svår att förutse och att den tidvis orsakat en betydande oro på de
finansiella marknaderna.

Kraften i den internationella krisen, den värsta sedan 1930-talets
depression, gör att Sverige sett till finansdepartementets prognos väntas ha en period från 2008 om minst nio år med lågt resursutnyttjande.
Sverige har samtidigt genom krisen visat motståndskraft. Som få andra
länder i Europa har vi förmått öka sysselsättningen och samtidigt värna starka offentliga finanser och trygga sammanhållningen. Åtgärder
har presenterats för att förhindra att människor lämnar arbetskraften
när jobben blir färre. Sedan 2006 har sysselsättningen ökat med 200
000 personer.
Den förda politiken har bidragit till att tillväxten och sysselsättningen
har utvecklats bättre i Sverige än i de flesta andra EU-länder. Sveriges
offentliga finanser är fortsatt bland de starkaste i EU, med en låg och
trendmässigt sjunkande skuld. Det är centralt att fortsätta värna Sveriges starka position för att kunna möta effekterna av den försvagade
konjunkturen i omvärlden.
När andra länder nu tvingas till tuffa nedskärningar för att sanera sina
offentliga finanser kan vi stärka Sveriges konkurrenskraft med långsiktigt riktiga åtgärder för att fler ska komma i jobb och för varaktigt
högre tillväxt. I ett läge med hög och stigande arbetslöshet och där det
samtidigt finns ett stort förtroende för de offentliga finanserna, såväl
bland företag och hushåll som på finansmarknaderna, bör finanspolitiken dämpa effekterna på arbetsmarknaden och skapa gynnsamma
förutsättningar för att en återhämtning ska komma till stånd och växa
sig stark. Regeringen satsade därför 23 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2013 i syfte att stimulera ekonomin och stärka tillväxtförutsättningarna.
I vårpropositionen presenterar regeringen nu ytterligare satsningar för
att dämpa krisens effekter och motverka att den höga arbetslösheten
biter sig fast: 12 400 extra utbildnings- och praktikplatser under både
2013 och 2014, ytterligare 700 miljoner kronor till drift och underhåll
av järnväg under 2013, samt 40 miljoner kronor per år till regionalt
tillväxtarbete under 2013 och 2014. Sammantaget gör regeringen
satsningar på cirka 3 miljarder kronor för de kommande två åren,
varav den större delen under 2013.

Den ekonomiska utvecklingen och den expansiva politiken gör att
Sverige under några år väntas ha ett begränsat underskott. Det är förenligt med överskottsmålet som innebär att det finansiella sparandet
bör ligga på 1 procent av BNP över en konjunkturcykel och under
denna nivå i lågkonjunktur för att kunna motverka lågt resursutnyttjande och hög arbetslöshet. Det förutsätter att åtgärderna inte riskerar
förtroendet för de offentliga finanserna. Det finansiella sparandet ska i
enlighet med överskottsmålet gradvis återgå till 1 procent i takt med
att resursutnyttjandet blir mer balanserat. Det finansiella sparandet
väntas vara nära balans 2015 och nå över 1 procent året därefter.
Inriktningen ligger fast. Krisen ska fortsatt bekämpas. Det handlar om
att fortsätta möta den utdragna lågkonjunkturen med en ansvarsfull
finanspolitik som kombinerar långsiktiga reformer för jobb, företagande, tillväxt, välfärd och sammanhållning med insatser som stöder återhämtningen, samtidigt som hållbara offentliga finanser värnas.
Regeringens samlade bedömning är att det finns ett visst utrymme
för att föreslå ytterligare åtgärder i höstens budget som dämpar krisens
inverkan på sysselsättning och produktion. Få andra länder har detta
utrymme att skjuta in energi och dämpa den stigande arbetslösheten.
Hur stort utrymmet för ytterligare åtgärder är får prövas slutligt i höst.
I fokus för arbetet med höstens budget står: Bättre förutsättningar för
fler i arbete, särskilt för de många unga och utrikes födda som har
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill fortsätta satsa på
utbildningsområdet och återupprätta kunskapslinjen i skolan. Vi ska
stärka svensk konkurrenskraft och öka tillgången på bostäder. Vi vill
att Sverige ska fortsätta föra en ambitiös miljö-, klimat- och energipolitik och fortsätta att stärka rättsväsendet. Och vi ska fortsätta att
arbeta för en bättre och mer tillgänglig välfärd med hög kvalitet för
alla. Det svenska samhället ska hålla ihop.
Anders Borg (M), finansminister “

DN 16 april 2013:
Vårbudgeten.

“Borg väljer att varna”
“Arbetslösheten når en topp under valåret 2014, spår finansminister Anders Borg i sin vårbudget. Han varnar för att ytterligare
kris i euroländerna även drabbar Sverige. Budskapet är dystrare
än andra bedömares, trots att hans siffror inte är så mycket sämre.”
“När andra talar om ljusglimtar i ekonomin, så förklarar finansminister
Anders Borg (M) att situationen fortfarande är allvarlig. Så länge eurokrisen alltjämt pågår anser han inte att Sverige kan blåsa faran över.
Risken är alltför stor att det kommer fler bakslag även här.
Förra året var Anders Borg överoptimistisk och han tvingades strax
före jul till en försmädlig revidering av sin prognos för 2013. BNPutvecklingen justerades då ner från 2,7 till 1,1 procent, samtidigt som
arbetslösheten höjdes från 7,5 till 8,2 procent.
Nu håller finansministern i huvudsak fast vid vad han då sade beträffande 2013. BNP-prognosen för i år justeras upp med en tiondel till
1,2 procent, men samtidigt höjs den väntade arbetslösheten till 8,3 procent. Sysselsättningen beräknas minska med 0,1 procent.
Den verkliga förändringen gäller i stället 2014. Där förutses nu en
betydligt svagare BNP-tillväxt på endast 2,2 procent, när Anders Borg
i december räknande med 3,0 procent. Arbetslösheten väntas stiga till
en toppnivå på 8,4 procent, vilket är något mer än i förra bedömningen.
Valåret ser därmed ut att präglas av fortsatt lågkonjunktur och hög
arbetslöshet. Det beror inte enbart på de svaga siffrorna, utan också på
hur Anders Borg väljer att presentera dem.
Skillnaden mellan finansministern och andra prognosmakare, till
exempel Konjunkturinstitutet, är egentligen inte så stor. Men intrycket

blir annorlunda när dessa talar om en kommande vändning till det
bättre, medan Anders Borg väljer att varna för hur krisen i omvärlden
ytterligare ska drabba Sverige.
Man kan naturligtvis misstänka valtaktik, där regeringen ska ges möjlighet att presentera en ljusare bild när man i höst lägger fram budgeten för 2014. Men det är inget säkert vinnarrecept, eftersom dagens
dystra budskap kan bita sig fast hos allmänheten.
Mer troligt är att Anders Borg har tagit starka intryck av sina möten
med finansministrarna från olika EU-länder och att han verkligen är
orolig. Det kan hända att han är bättre informerad än andra om riskerna för att eurokrisen ska fördjupas. I så fall är det bara att hoppas att
problemen i Italien och Spanien, som utgör de största hoten, åtminstone ska kunna lindras.
Vad Anders Borg säger är egentligen att läget inte är under kontroll.
Han vet mindre säkert än vanligt vad som ska hända. Det gäller hela
Europa, men också Sverige.
Johan Schück johan.schuck@dn.se
Rött arbetslöshet
Svarta staplar BNP

DN 16 april 2013:
Vårbudgeten.

“Satsningarna sparas till höstbudgeten”
“Regeringen lade fram en vårbudget utan större överraskningar. I
stället sparas satsningarna till valåret 2014. Finansminister Anders
Borg förutser en expansiv höstbudget där bland annat satsningar
på bostäder, ökad konkurrenskraft och sänkta a-kasseavgifter kan
bli aktuella. “
“– Mycket talar för att vi bör lägga en expansiv budget 2014, säger
finansminister Anders Borg (M) efter att ha presenterat en dyster prognos för arbetslöshet och ekonomi i framtiden.
– Vi har halva Tysklands statsskuld och starka offentliga finanser, om
inte Sverige kan föra en expansiv ekonomisk politik kan ingen det,
säger finansministern.
Huvudinriktningen i höstens budget kommer att bli satsningar på jobb,
utbildning, bostäder, klimatpolitik, bättre konkurrenskraft, välfärd och
ett stabilt finansiellt system, enligt finansministern.
Han argumenterar för jobbskatteavdrag som den åtgärd som ger
störst effekt på sysselsättningen. Men den skattesänkning som fanns i
alliansens valmanifest kostar tolv miljarder kronor att genomföra.
– Frågeställningen för oss är om vi har råd med det eller inte. Vi får se
hur situationen är i höst, säger Anders Borg.
Anders Borg säger att mycket talar för att jobbpakten med fackförbund
och arbetsgivarorganisationer kommer att gå i lås och bli en central del
i höstens budget. Det kommer att medföra ökade utgifter för bland
annat yrkesintroduktion, studiemedel och sänkta a-kasse- avgifter och
arbetsgivaravgifter.
De satsningar som görs i år och nästa görs med lånade pengar, eftersom statsbudgeten visar underskott.

Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesman Magdalena Andersson upprepar sin kritik mot att regeringen äventyrar målet om att ha
överskott i statsfinanserna.
– Jag får känslan av att de tycks strunta i budgetreglerna, säger hon.
Men finansministern håller inte med.
– Man kan göra en bondförnuftig tolkning av överskottssmålet och det
bondförnuftiga säger att vi stramar inte åt när arbetslösheten är hög,
säger han.
Miljöpartiet anser att ekonomin behöver stimuleras i en tid med kraftiga ekonomiska problem och att det är dags att diskutera en förändring av överskottssmålet.
– Jag tycker att man gemensamt ska försöka anpassa det finanspolitiska ramverket så att det stämmer överens med verkligheten, säger
MP:s ekonomiske talesman Per Bolund.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
“Fler utbildningsplatser
I vårbudgeten föreslår regeringen satsningar på totalt 1,9 miljarder
kronor i år och 1,2 miljarder kronor nästa år.
Yrkesvux ökas med 7 000 platser 2013 och 7 000 platser 2014.
Praktik och arbetsmarknadsutbildning ökas med 8 000 platser under
2013 och 2014.
Ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar ökas med 1 400 platser 2013
och 1 400 platser 2014.
Drift och underhåll av järnvägar ökas med 700 miljoner kronor 2013.
Insatserna för regional tillväxt: 40 miljoner kronor satsas 2013 och 40
miljoner kronor 2014.”

DN 16 april 2013:
Dyster prognos. Borg förbereder valbudgeten

“Våp i väntan på höst”
“I höstas var Anders Borg betydligt mer optimistisk än andra spåmän.
Nu låter det tvärtom. Medan flera prognosmakare ser tecken på ljusning plockar finansministern i sin ekonomiska vårproposition, våpen,
fram ”nedåtriskerna” och varnar för att utvecklingen blir sämre än
väntat.
Budgetens BNP-tillväxt på 2,7 procent i år och 3,7 procent 2014 har
blivit 1,2 respektive 2,2. Borg talar om minst nio år med ”lågt resursutnyttjande”, räknat från 2008. Därmed ligger arbetslösheten kvar över
8 procent och stiger till och med någon tiondel för att hamna som
högst under valåret. Ingen regering kan trivas med ett sådant scenario.
Sveriges viktigaste exportmarknader i Europa lider av svag tillväxt
eller krymper. Eurokrisen är inte över: Cypern, Portugal, Grekland,
Italien, Spanien… USA stramar åt, Kina saktar in. Vi kan inte lyfta ut
Sverige ur en världsekonomi, förklarar Anders Borg.
Men politik är en kamp om verklighetsbilden, vilket också måndagens
riksdagsdebatt gav uttryck för. Medan regeringen kan visa staplar på
hur Sverige klarat sig jämförelsevis hyggligt bland EU-länderna, försöker vänstern hävda motsatsen med annan statistik. Framför allt
tänker oppositionen bort den internationella finanskrisen: titta, arbetslösheten är högre än när Borg tillträdde.
En regerings ansvar är ändå att göra vad den kan för att motverka externa effekter. Höstbudgetens optimism användes till att utverka ett
rejält reformutrymme som fylldes av infrastruktur, forskning och sänkt
bolagsskatt. Resultatet blev en välbehövlig konjunkturstimulans, även
om det inte motiverades så.
Socialdemokraterna kom till den märkliga slutsatsen att regeringen
slösade och hotade överskottsmålet. Det var ett bakvänt försök att
knycka manteln som statskassans väktare från Anders Borg, och
partiets ekonomiska talesman Magdalena Andersson fortsatte på det
spåret i sina kommentarer i går.

Att de offentliga finanserna just nu går med underskott är rimligt, med
tanke på det ekonomiska läget. Dels är statsskulden låga 42 procent av
BNP. Dels har överskottsmålet aldrig inneburit att Sverige ska gå plus
varje år, utan genomsnittligt över en konjunkturcykel. Och vi har lärt
oss att en svacka kan vara i åratal.
Regeringens satsningar i våpen var redan kända: fler utbildnings- och
praktikplatser för att dämpa arbetslösheten, mer pengar till drift och
underhåll av järnvägar. Sådant har oppositionen inget emot, även om
dess uppgift är att beskriva förslagen som otillräckliga.
Det socialdemokratiska budskapet kan då tyckas låta: ”satsa mer, men
använd mindre pengar”. Riktigt så är det förstås inte. S vill såvitt bekant fortfarande fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga (där har Miljöpartiet gjort en klok helomvändning). Restaurangmomsen ska höjas
igen, liksom bolagsskatten.
Totalt handlar det om runt 30 miljarder kronor i skattehöjningar på
företagen, och hur det skulle leda till fler jobb är ett mysterium som S
måste reda ut. Partiets nya mål att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är lovvärt, men vägen dit är höljd i dimma.
Våpen ska dra upp riktlinjerna för den ekonomiska politiken, inte
lägga reformmattor. Höstens budget är däremot den sista före valet,
vilket gör den till en nyckel för alliansen. Senast då måste regeringen
visa om den ännu har livskraft.
Pensionärerna har redan blivit lovade en skattesänkning nästa år.
Moderaterna vill ha ett femte jobbskatteavdrag och höja gränsen för
statlig skatt. Stämmer Borgs dystra prognos kan han motivera det med
behovet av efterfrågestimulans. Om ekonomin överraskar positivt
uppstår i stället reformutrymme. Det är i alla fall ingen djärv gissning
att regeringen vill ge hushållen godbitar, på ena eller andra sättet.
Konjunkturinstitutet sa dock nyligen att det inte finns något utrymme
för skattesänkningar, däremot behov av höjningar efter 2014 om
överskottsmålet ska nås. Tvisten om hur det ekonomiska läget ska
tolkas lär fortsätta fram till valet.
DN 16/4 2013 “

Från miljöpartiets hemsida 24 april 2013:
“Motion, 24 april

Vårbudget för en ny arbetslinje
Det är dags för en ny arbetslinje. Inte en arbetslinje som lägger
allt ansvar på individen och gör det dyrt att vara sjuk och arbetslös. Utan en arbetslinje som skapar nya jobb genom satsningar på
framtiden.
Per Bolund är Miljöpartiets talesperson för ekonomisk politik:
Startcentraler – lokala arbetsförmedlingar för unga.
Arbetslösheten bland ungdomar är högre i Sverige än i jämförbara
europeiska länder. 120 000 unga har varken jobb eller skola att gå till.
Miljöpartiet vill ge dem framtidstro. Miljöpartiet föreslår nya lokala
arbetsförmedlingar som ska drivas av kommunerna i samverkan med
Arbetsförmedlingen och företagen på orten. Startcentraler ska se varje
ung persons behov och ordna praktik, utbildning eller jobb. Vi tillför
tre miljarder kronor årligen.
Miljöpartiet garanterar också insatser för unga från första dagen i
arbetslöshet, sommarjobb åt alla 15–17-åringar och tusentals nya
utbildningsplatser som ger gymnasiekompetens och nya vägar till
jobb. Vi är för en nedsatt arbetsgivaravgift för unga.
	

 •	

 Miljöpartiets politik mot ungdomsarbetslöshet
Ta klimathotet på allvar – framtidssatsningar ger jobb.
Rapporter om extrema väderhändelser kommer nästan dagligen. Klimatförändringarna är redan verklighet. Det är hög tid att anpassa
Sverige. Miljöpartiet satsar på att klimatsäkra områden runt Mälaren
och Göta älv samt i Skåne. Dessa områden hotas idag av bland annat
översvämningar. Det är en satsning som ger många nya jobb.

Miljöpartiet föreslår också flera åtgärder för att få fart på omställningen till 100 procent förnybar energi, och en helt ny klimatlag.
	

 •	

 Miljöpartiets klimatpolitik
	

 •	

 Miljöpartiets energipolitik
En skola som ser varje elev – fler vuxna och ökade resurser.
Den svenska skolan är i allt djupare kris efter sex år med ständiga
reformer. Lärarna är den viktigaste förutsättningen för en bra skola,
och Miljöpartiet dubblar regeringens lärarsatsning och låter den även
omfatta lärare i förskola och fritidshem. Vi inför ordinationsrätt för
lärare och garanti för att varje elev ska ha rätt att lära sig läsa, skriva
och räkna innan slutet av årskurs tre. Vi vill införa ett system som
riktar skolans pengar till de områden där de bäst behövs.
	

 •	

 Miljöpartiets politik för skola och utbildning
Fördjupning om vårbudgeten
	

 •	

 Miljöpartiets vårbudget 2013 (PDF, 9 MB)
	

 •	


Pressmeddelande om vårbudgeten”

Pressmeddelande:

“Vårbudget för en ny arbetslinje
24 apr, 2013 10:10 CET
Miljöpartiets vårbudget har starkt fokus på nya jobb. Den innehåller ett paket med åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
- Regeringens politik har inte gett resultat. Ungdomsarbetslösheten är
högre i Sverige än i jämförbara länder i Europa. Därför måste man
satsa ordentligt, så att ungdomar inte förlorar tron på sig själva och på

samhället. Det säger Per Bolund, Miljöpartiets ekonomiskpolitiske
talesperson.
Miljöpartiet föreslår att Sveriges kommuner och regioner ges makt och
resurser för att kunna bekämpa ungdomsarbetslösheten. Vi satsar tre
miljarder kronor per år på detta. Bland annat ska man skapa nya lokala
arbetsförmedlingar för unga, så kallade startcentraler. De ska drivas av
kommunerna i samverkan med Arbetsförmedlingen och knyta till sig
företag på orten. Startcentralerna ska utforma insatserna utifrån varje
ung persons behov. Det kan exempelvis vara fråga om utbildning,
praktik eller jobb.
- Arbetsförmedlingen fungerar inte för unga på grund av regeringens
styrning. Nu krävs att nya krafter ges möjlighet att få unga i arbete.
Miljöpartiet gör allt regeringen gör för att minska
ungdomsarbetslösheten, och betydligt mer, säger Per Bolund.
De nya åtgärderna kompletterar Miljöpartiets tidigare förslag om stora
samhällsinvesteringar för att modernisera Sverige. Miljöpartiet har
också beslutat att ställa sig bakom den nedsatta arbetsgivaravgiften för
unga.
- Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga har varit verklighet i snart
sex år, och företagen har hunnit vänja sig. En höjning skulle kunna
leda till uppsägningar av unga och det vill vi inte riskera med den höga
arbetslöshet vi redan har bland unga, säger Per Bolund.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson, tel 072-530 01 83
Hanne Simonsen, pressekreterare, tel 072-560 54 46”

Partimotion Miljöpartiet
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Trygghet och sammanhållning

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 resurser till skolan, sjukvården och polisen tillförs.
Sverige står inför en rad utmaningar. Att säkra framväxten av fler jobb
och ökad sysselsättning i en tuff ekonomisk omvärldsmiljö är den
viktigaste. 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.
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 för skattelättnader för låg- och
medelinkomsttagare och för förstärkt välfärd samt utgångspunkten att
reformutrymmet är begränsat gör vi idag 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.
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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.

Partiprogram för övriga borgerliga partier
se sidorna 498-603 i
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
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ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING
Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen
av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra.
När socialdemokratin växte fram levde många människor fortfarande i
föreställningen att tillvaron avgjordes av ödet eller av en oåtkomlig
högre makt. Människan kunde själv inte göra särskilt mycket för att
ändra villkoren.
Arbetarrörelsen främsta uppgift blev att visa att orättvisorna och den
sociala misären hade att göra med brister i samhällets organisation,
och att denna organisation inte var given. Människorna kan ta makten.
När socialdemokratin i samverkan med liberalerna i kamp mot högern
drev fram den politiska demokratin öppnades vägen för människor att
bestämma över samhället och sina egna liv. Steg för steg började det
gamla klassam-hället rivas ner för att ersättas av ett modernt välfärdssamhälle.

I detta principprogram berättar vi om hur vi vill möta dagens och
morgondagens utmaningar. Vi berättar om våra grundläggande idéer
och värderingar, om hur vi ser på samhällsutvecklingen globalt och
nationellt och redovisar våra principiella politiska ställningstaganden.
Tillsammans kan vi bygga ett samhälle där alla lever ett bättre liv,
känner frihet och framtidstro.

DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN
Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal
och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.
Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget
liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna
samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens
förutsättning.

Också i vår tid kan man höra att förändringar inte är möjliga, att vi
måste anpassa oss till vad som bestäms av krafter, som vi inte kan påverka. Socialdemokratins svar är detsamma som det alltid varit: Genom demokratin kan vi tillsammans förändra och förbättra samhället.

Socialdemokratin vill avlägsna de ekonomiska, sociala och kulturella
hindren för människornas frigörelse. Vårt mål är ett samhälle utan
över- och underordning, utan klasskillnader, patriarkat, rasism eller
homo- och transfobi, ett samhälle utan fördomar och diskriminering.

Vi socialdemokrater har kunnat påverka samhällets utveckling därför
att vi varit övertygade om hållfastheten i våra idéer. Men också för att
vi dragit lärdom av gjorda erfarenheter och mött nya utmaningar med
ny kunskap.

Solidaritet växer ur insikten att vi alla är beroende av varandra. Det
goda samhället byggs i samverkan med ömsesidig hänsyn och respekt.
Alla ska ha samma rätt och möjlighet att påverka, alla ska ha samma
skyldighet att ta ansvar.

Socialdemokratin vill låta demokratins ideal prägla hela samhället och
människors inbördes förhållande. Medborgarnas gemensamma vilja,
utvecklad i en fri och öppen debatt och uttalad i demokratiska val, är
alltid överordnad andra maktanspråk och intressen. Demokratin har
därför företräde före marknaden. Genom demokratin bestämmer medborgarna vilka principer som ska styra samhällsutvecklingen och om
hur uppgifter och ansvar ska fördelas mellan det gemensamma och det
enskilda, mellan det offentliga och marknaden.
Socialdemokratin vill att varje människa som medborgare, löntagare
och konsument ska ha rätt och möjlighet att påverka produktionens
inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets
villkor. I denna strävan har fackföreningsrörelsen en central roll. Men
också andra fria sammanslutningar, folkrörelser, ideella föreningar,
30 bildningsorganisationer, miljörörelser, konsumentorganisationer
och kooperativa föreningar är viktiga för att bredda och fördjupa
demokratin.
Klimatkrisen och miljöförstöringen har tydliggjort att människan inte
kan leva utan att ta hänsyn till naturen. För vår överlevnad behövs en
långsiktig tekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling, som
möter den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar.
Socialdemokratins demokratisyn känner inga nationsgränser. Målet är
en global gemenskap grundad på demokratins ideal. Demokrati förutsätter frihet från fattigdom och fruktan, men också frihet och möjlighet
att utvecklas i gemenskap med andra människor. Därförmåste de politiska friheterna bindas samman med grundläggande ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Internationell solidaritet innebär att stå upp för de mänskliga rättigheterna, vidga kretsen av demokratier och ge ett tydligt stöd till de
rörelser som kämpar 5 för detta. Men det handlar också om att vidga
demokratins verkningsradie över nationsgränserna. För detta krävs ett
ökat globalt samarbete såväl mellan nationerna som mellan folkliga
rörelser i hela världen. De internationella institutionerna måste ha kraft
att kontrollera och balansera det globala kapitalet och utvecklas till
redskap för demokrati, rättvisa och hållbarhet.

VÅRA VÄRDERINGAR
Demokrati
Socialdemokratin tar sin utgångspunkt i de maktskillnader som finns i
ett samhälle, och trorpå politikens förmåga att skapa en bättre framtid.
I uppfattningen om demokratins företräde och i övertygelsen om alla
människors lika och okränkbara värde har socialdemokratin sina
djupaste rötter.
Demokrati handlar om frihet. Den innefattar friheten att få uttrycka sin
mening, kritisera, upplysa och bilda opinion, liksom rätten och den
praktiska möjligheten att tillsammans med andra forma framtiden.
Dessa demokratiska friheter får inte vara förbehållna vissa grupper.
Alla har lika rätt att påverka samhällets utveckling.
Demokrati är mer än en ordning för att fatta och verkställa beslut.
Demokrati är ett värdesystem, som måste genomsyra hela samhällslivet. De medborgerliga fri- och rättigheterna bildar den nödvändiga
utgångspunkten, men de är inte tillräckliga: de måste också byggas på
med rätten till personlig utveckling, till social trygghet och till inflytandeoch delaktighet såväl i arbetslivet som i vardagslivet. Bara då

kan människor delta i demokratin fullt ut. Därför måste demokratin
utvidgas även på det ekonomiska och sociala området.
Demokrati kräver att var och en respekterar andras demokratiska
rättigheter, tar sin del av ansvaret för samhällsarbetet och följer fattade
beslut, även när de går de egna önskningarna emot. Demokrati ger
rätten att driva sina åsikter och sina intressen, men innebär också skyldigheten att lyssna på andra. Den utesluter inte motsättningar och konflikter, men kräver av alla en beredskap att lösa motsättningarna i just
demokratiska former.
I principen om demokratins företräde ligger övertygelsen om att samhällsutvecklingen kan påverkas och styras. Att skapa denna tilltro, och
se till att människor själva kan forma sin framtid, tillhör socialdemokratins viktigaste uppgifter.
Medlet med vilket socialdemokratin vill förändra samhället är reformismen: att genom politiska reformer stegvis förändra samhället i
den riktning vi vill se.
Ett sådant projekt blir aldrig färdigt. Politiken kan inte vara dogmatisk
kring olika teoretiska lösningar. Det är omöjligt att fånga det verkliga,
levande, ständigt nya livet i abstrakta termer. Förändringsarbetet utgår
från människors krav och behov, så som de formuleras i ständigt pågående samtal och diskussioner.
Socialdemokratin vill upprätthålla och utveckla den demokratiska
samhällsförvaltningen. I linje med detta har vi uppfattningen att statschefen ska utses i demokratisk ordning och att monarkin ska avskaffas.

Frihet, jämlikhet och solidaritet
Socialdemokratin är en frihetsrörelse som utgår ifrån att friheten
enbart är möjlig genomjämlikhet. Skillnader i makt mellan människor
innebär skillnader i frihet. Målet för socialdemokratin är att utjämna
dessa maktskillnader, för att på så sätt öka friheten i samhället.
Maktskillnaderna i samhället låter sig inte fångas in på något enkelt
sätt. När människors chanser till ett gott liv påverkas av att de tillhör
en viss grupp, visar detta på förekomsten av maktstrukturer. Klass, kön
och etnicitet samt könsidentitet och sexuell läggning är några av de
faktorer som avgör människors frihet, oberoende av vilka de är som
individer.
Det syns i de statistiska sambanden. Människor med låga inkomster
eller lägre utbildningsnivå lever kortare, är oftare sjuka, saknar oftare
jobb, har sämre anställningsvillkor och får sämre vård än andra. Deras
barn löper större risk att själva drabbas av arbetslöshet och sämre
hälsa. Detta är inte ett resultat av människans fria vilja.
Så länge hälsan, barnens livsmöjligheter eller risken att bli arbetslös
inte fördelar sig slumpmässigt i befolkningen, är det inte människans
fria vilja som bestämmer. Målet för socialdemokratin är att människor
ska vara så fria att yttre faktorer som klass, kön och etnicitet inte påverkar deras möjligheter till ett gott liv.
Jämlikhet är inte detsamma som likriktning. Tvärtom är jämlikhet en
förutsättning för verklig mångfald, eftersom den ger människor möjlighet att följa sin egen fria vilja. När vi kan välja fritt utvecklas vi
olika.

Verklig frihet finns bara där det finns verkliga val. Utan ett starkt samhälle, som aktivt och återkommande erbjuder människor möjligheter
att utvecklas och komma vidare, är friheten en chimär. Bara den som
har möjligheter kommer att anstränga sig. Frihet förutsätter därför inte
bara frånvaro av nöd och förtryck, utan också tillgång till en materiell
och social trygghet, och ständigt nya chanser.
Jämlikhetens betydelse för friheten kommer sig av att vi människor är
starkt och ömsesidigt beroende av varandra. Ingen människa är en ö.
Vi skapar tillsammans det samhälle, som i sin tur formar oss. Även
mänskliga relationer präglar oss. Det har betydelse vilka vi är i förhållande till andra. Därför påverkar graden av jämlikhet i ett samhälle
varje människas frihet.
Det ömsesidiga beroendet mellan människor är solidaritetens kärna. I
omtanken om andra ligger både att ta hänsyn och att själv göra sitt
bästa. Att solidariskt ställa upp för varandra bygger på förvissningen
om att alla gör så gott de kan och bidrar efter förmåga. Solidariteten är
en kraft för att öka friheten i samhället, eftersom ingen är fri förrän
alla är fria. Rättvisan uppstår först då även de som inte farit illa upprörs av orättvisan.

Varje människa har rätt och skyldighet att efter förmåga delta i
arbetslivet. Alla har rätt till ett meningsfullt arbete.
Varje väl utfört arbete förtjänar respekt, men varje arbete är inte ett
gott arbete. Vi vill verka för ett arbetsliv som är lärande och får
människor att växa. Socialdemokratin strävar efter att förverkliga
drömmen om det goda arbetet. Därför måste löntagarna vinna ökat
bestämmande över förhållandena på arbetsplatserna.
Arbetslivet måste organiseras så att varje människa blir bemött med
aktning och respekt för sitt arbete och sin arbetsinsats. Det måste
organiseras så att alla kan känna trygghet till liv och hälsa i både
anställning och företagande. Alla har rätt till en god balans mellan
lönearbete och ledighet, och arbetet ska kunna förenas med ansvar för
barn och familj. Friheten att utvecklas som människa ska finnas såväl i
arbetet som på fritiden.

VÅR SAMHÄLLSSYN
Vad formar samhället?

Socialdemokratins uppgift är att ta parti för den som har mindre makt.
Bara så kan friheten bli större i vårt samhälle.

Arbetets värde
Arbetet är grunden för människans frihet och välfärd. Deltagande i
arbetslivet bidrar till såväl personlig utveckling som gemenskap. Full
sysselsättning stärker löntagarna som kollektiv. Socialdemokratin hävdar att människors vilja till arbete är samhällets viktigaste tillgång.

Socialdemokratin föddes ur en förståelse för hur grundläggande produktionen och produktionsförhållandena är för samhället och för
människors livsvillkor. När den moderna maskintekniken och det
industriella produktionssättet bröt igenom förändrade det inte bara
sättet att arbeta. Det förändrade hela samhället. Det påverkade människors sätt att uppfatta sig själva och världen, det påverkade - villkor
och till slut hela samhällsorganisationen.

På så sätt är arbetarrörelsens ideologi också ett sätt att analysera samhällets utveckling. Grundläggande är den materialistiska historiesynen,
det vill säga insikten att faktorer som teknik, kapitalbildning och arbetsorganisation har avgörande betydelse för samhället och människors sociala villkor.
Sättet att organisera produktionen av varor och tjänster har således stor
betydelse. Det förklarar dock inte allt i ett samhälle. Väsentlig är också
den roll som reproduktionen spelar. Reproduktion i denna bemärkelse
handlar om familjeliv, mat, vila och rekreation, men också allt det
andra som är en förutsättning för att vi ska kunna bidra i arbetslivet:
omsorg, utbildning och utveckling av vår sociala förmåga. Hur reproduktionen organiseras har lika stor betydelse för samhällets utveckling
och människornas uppfattning av sig själva och världen som produktionsordningen.
Traditionellt har ansvaret för hem och familj varit en fråga för kvinnan
och till stor del utförts som oavlönat arbete. Den socialdemokratiska
utbyggnaden av välfärdsstaten förändrade delvis detta, genom att
istället förlägga stora delar av reproduktionen i det offentliga. Det
gjorde det också möjligt för alla att ta del av exempelvis utbildning
och sjukvård, oberoende av inkomst. Det innebar att den individuella
friheten ökade för ett stort antal människor, både för de kvinnor som
inte längre bands till hemmet och för alla de som fick del av välfärdstjänsterna. Få saker har betytt så mycket för den svenska tillväxten
som utbyggnaden av den generella välfärden.
Ytterligare en helt central förutsättning för samhällsutvecklingen är
naturen. De kraftiga välståndsökningar som följde av det industriella
genombrottet har lika mycket med människors arbete att göra som
med tillgången på billig energi, framför allt olja. Den produktionsord-

ning vi levt med sedan dess bygger på att ändliga resurser används på
ett sätt som inte är hållbart.
Produktion och reproduktion kan organiseras på många olika sätt, men
naturens ramar är absoluta De sätter gränser för vad som är möjligt att
göra. Därför är det nödvändigt att ställa om vårt sätt att förhålla oss till
naturen. Tillväxten som vi känner den idag bygger på användandet av
ändliga resurser. Detta måste ändras. Att ställa om till en hållbar tillväxt, som tar hänsyn till även kommande generationer, är en av samtidens mest tvingande uppgifter.

Marknad och kapitalism
När marknaden fungerar som bäst är den en kraftfull katalysator för
människorsuppfinningsrikedom och kreativitet. Denna dynamik har
skapat ekonomiska resurser som bidragit till att förbättra våra liv och
till att lyfta stora delar av mänskligheten ur fattigdom.
Samtidigt rymmer marknaden destruktiva tendenser, inte minst genom
att den ständigt strävar efter att upphäva sig själv. Dess inneboende
drift till koncentration och monopol motverkar den mångfald som är
dess egen förutsättning. När vinsten är det allt överordnade intresset
kommer samhälleliga mål i andra hand, vilket leder till exploatering
av såväl människor som miljö. Marknadskrafterna förmår inte heller ta
vara på samhällets produktiva tillgångar fullt ut. Vinstintresset skapar
inte alltid arbeten. Arbetslösheten är ett problem även under perioder
av stark tillväxt.
Den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin.
Den är marknadens destruktiva sida. Den betecknar ett maktsystem,
där den som äger kapitalet ges rätten att bestämma över alla andra
intressen, och där människors värde och rättigheter bestäms av deras

ekonomiska lönsamhet. Detta maktsystem skapar ofrihet för alla andra
än de stora kapitalägarna. Det skapar en ojämn fördelning, stora orättvisor och kraftiga sociala spänningar inom och mellan länder. Det
leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar. Därför är
socialdemokratin ett antikapitalistiskt parti.
Det krävs demokratiska motvikter för att skapa de stabila spelregler
som behövs för att marknaden ska fungera väl. Detta märks inte minst
av de återkommande finansiella kriserna i världen. Enbart regelverk
som beslutas av institutioner oberoende av marknaden kan upprätthålla
konkurrensen och bryta utvecklingen mot privata monopol. Det krävs
också demokratiska beslut för att förhindra den exploatering som följer
av att marknadsmekanismerna inte klarar av att hushålla med sådant
som saknar marknadspris, som luft och vatten.
Det finns flera sätt att organisera mänsklig verksamhet. Ledstjärnan för
socialdemokratin måste vara att i varje situation pröva vilken form
som ger det bästa resultatet med hänsyn till rättvisa och effektivitet.
Valet mellan marknad och demokrati kommer därmed att skifta
mellan olika sektorer och mellan olika tidpunkter. Vissa områden
kommer dock aldrig att lämpa sig för marknadslogiken. De sociala
rättigheter, som ska komma alla till del oberoende av inkomst, ska inte
fördelas av marknaden.
Socialdemokratin strävar efter ekonomisk ordning där varje människa
har rätt och möjlighet att som medborgare, löntagare och konsument
påverka produktionens inriktning och fördelning, arbetslivets organisation och arbetslivets villkor. Det är en ordning som innefattar olika
former av ägande, som stimulerar människor att starta företag och som
ser företag och företagsledningar som viktiga aktörer i ekonomin. Den
kräver att produktionslivet bygger på respekt för allas arbete, tar till-

vara engagemanget och arbetsviljan hos alla och fördelar produktionsresultatet rättvist. Den ser miljöhänsyn som ett överordnat krav på all
produktion.
Marknaden och vinstintresset är således en del av det ekonomiska
livet. Men ekonomiska intressen har aldrig rätt att sätta gränser för
demokratin. Det är tvärtom alltid demokratin som har den överordnade
rätten att ange villkor och ramar för ekonomin.
De många och skiftande kraven på ekonomin kan inte tillgodoses vare
sig med enbart politiska beslut eller med enbart marknadshushållning.
De kräver den blandekonomi, som bygger på en kombination av samhällsåtgärder och marknadsmekanismer, en effektiv offentlig sektor,
ansvarsfulla företag, starka fackliga organisationer och medvetna,
aktiva konsumenter.
Socialdemokratin vill samla alla goda krafter till att bygga ett bättre
samhälle, och det görs bäst i samverkan.

Maktstrukturer
Socialdemokratin vill se ett samhälle utan över- och underordning, och
bekämpar därför alla former av maktskillnader som minskar den enskilde individens frihet. Denna kamp utgår från övertygelsen om att
principen om alla människors lika värde inte kan förverkligas i ett
samhälle där vissa är underordnade andra.
När tillhörigheten till en viss grupp medför systematiska skillnader i
människors livsvillkor och möjligheter till ett gott liv, visar detta på
förekomsten av en maktstruktur. Den enskilde individen blir inte sedd
och bemött som person och får inte utvecklas i enlighet med egna
förut-sättningar och val. Valen underordnas istället individens

tillhörighet till en viss grupp, bestämd av klass, kön eller etnicitet, av
funktionsför-måga eller ålder, av sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck. Många människor möter en dubbel eller flerdubbel
underord-ning, där olika maktstrukturer samverkar med varandra.
Grupptillhörigheten påverkar individens ekonomiska utrymme, makten över det egna livet och det egna arbetet, och möjligheten att påverka samhället. Maktstrukturerna ger vissa människor privilegier,
samtidigt som de begränsar andra människors möjligheter att växa
och utvecklas. De människor som drar politiska, sociala eller ekonomiska fördelar av dagens maktstrukturer har också mycket att vinna på
att de bevaras.
De klassmönster som skapas i det ekonomiska livet är central för förståelsen av ojämlikhetens problem. Klassbegreppet beskriver de systematiska skillnader i människors livsvillkor, som skapas av produktionslivet. Klassklyftorna beskär människors frihet. De klassbundna
orättvisorna fortplantar sig från de vuxnas liv in i barnens villkor på ett
sätt som innebär hot om växande klyftor också i framtiden.
Men över- och underordning skapas inte bara av förhållanden inom
arbetslivet, utan också av andra faktorer. Samhället idag bygger på en
mängd exkluderande normer, som skapar föreställningar om vem eller
vilka egenskaper som är normala och vilka som inte är det. Den som
uppfattas som normal har en mer privilegierad situation än den som
uppfattas som avvikande. Åtgärder enbart mot klassorättvisor räcker
därför inte för verklig jämlikhet. Det kräver en medveten kamp också
mot andra maktstrukturer och förtryckande normer.
En tydlig maktstruktur är det som kallas könsmaktsordningen, den
systematiska över- och underordning mellan könen som skapar ojämlika livsvillkor för kvinnor och män. Inom alla samhällsklasser är
kvinnors villkor olika männens, deras genomsnittliga inkomst lägre

och det obetalda arbete de utför med hem och barn mer omfattande.
Starka tankemönster definierar vad som är manligt och vad som är
kvinnligt. Denna ordning begränsar kvinnors livsval, men den kringskär också männens utvecklingsmöjligheter.
Med starka reproduktiva, sociala och politiska rättigheter kan vi tillsammans skapa ett annat och mer mänskligt samhälle, med lika rätt
och lika ansvar för kvinnor och män, i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Med denna grundsyn är socialdemokratin ett feministiskt
parti.
I vårt samhälle finns också rasistiska strukturer, som begränsar vissa
människors liv samtidigt som de ger andra privilegier. Rasismen
bygger på en uppdelning av olika tänkta folkgrupper och försvarar en
ojämlikhet i makt och resurser mellan dem.
Vi ser idag att sysselsättningsnivå, lön och möjligheter på arbetsmarknaden varierar stort beroende på individens etnicitet, religion och
kulturella tillhörighet. Uppdelningen av och ojämlikheten mellan olika
föreställda folkgrupper syns också i den växande boendesegregationen, och i vilka som är representerade i såväl politiska församlingar
som i andra maktsfärer i samhället.
Samtidigt som rasismen och samhällets klasstruktur förstärker varandra, finns det en risk att fattiga grupper och platser, och därmed klassstrukturer, felaktigt görs till etniska problem i samhällsdebatten. Detta
synsätt vill vi socialdemokrater bekämpa.
Det bästa sättet att motarbeta rasism är att stärka jämlikheten genom
att skapa full sysselsättning och utveckla den generella välfärdspolitiken. Kampen mot rasism handlar också om att bekämpa fördomar.

Socialdemokraterna är ett antirasistiskt parti, som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnisk och kulturell tillhörighet samt religion.

färd. Men den har också gjort det svenska samhället allt mer beroende
av den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld.

Vi socialdemokrater vill verka för interkulturalitet, som är ett utbyte
mellan människor med olika utgångspunkter och referensramar. Detta
utbyte utgår från alla människors lika värde och rättigheter oavsett
social, etnisk eller religiös bakgrund.

Med globaliseringen sker en gradvis förskjutning av makten i världen.
Där västländerna tidigare har utgjort världens maktcentrum, är det idag
i andra länder som den ekonomiska tillväxten är som starkast och mest
ihållande. Detta kommer att få stora konsekvenser, inte bara för den
ekonomiska ordningen i världen, utan också för den politiska och kulturella. Samtidigt som det är positivt att det skett en global maktförskjutning från de tidigare dominerande ekonomierna i norr till de
växande ekonomierna i söder, är det ett allvarligt hot mot friheten och
demokratin när vissa av de länder som spelar en växande roll är ickedemokratiska och saknar respekt för de mänskliga rättigheterna. Internationaliseringen innebär också nya utmaningar för den demokratiska
delaktigheten. Många politiska beslut, som tidigare kunde tas på
nationell nivå, kräver idag internationella överenskommelser och
gränsöverskridande lagstiftning.

Jämlikhetspolitik måste riktas mot alla former av över- och underordning, och dessa måste ses i ett helhetsperspektiv där olika förtryckande
strukturer samverkar och förstärker varandra. I detta breda jämlikhetsarbete ligger en av socialdemokratins stora framtidsuppgifter.

VÄRLDEN AV IDAG
Vår tids stora utmaningar – och lösningar
Vi lever i globaliseringens tidevarv. Världens människor är beroende
av varandra i en utsträckning vi inte sett tidigare.
Den intensifierade världshandeln och spridningen av demokratiska
värderingar, ny teknik och vetenskapliga innovationer har skapat ett
välstånd som lyft hundratals miljoner människor ur fattigdom. Medellivslängden i världen ökar, barnadödligheten minskar, allt fler människor lär sig läsa och allt fler länder räknas som demokratiska.
Globaliseringen och den allt intensivare internationella handeln har lett
till att exporten av varor och tjänster fått en kraftigt ökad betydelse för
den svenska ekonomin. Exporten motsvarar idag ungefär hälften av
Sveriges BNP. Denna ökning har bidragit till sysselsättning och väl-

Kapitalet flyter närmast fritt över gränserna. De ekonomiska intressena
har blivit mindre beroende av en nationell bas och ägarstrukturerna har
förändrats. Risken finns att fokus flyttas från långsiktiga och produktiva investeringar till kortsiktiga vinster. Finansiella bubblor växer och
spricker, med katastrofala konsekvenser för miljontals människor i
form av växande arbetslöshet och fattigdom.
Det finns en spricka mellan den reala ekonomins sårbarhet och den
finansiella ekonomins framgångar. Att börsen går bra behöver inte
betyda att arbetslösheten sjunker eller att människors levnadsstandard
ökar. Koncentrationen av storföretag till allt större, världsomspännande koncerner skapar stora ekonomiska maktcentra utanför demokratisk

kontroll. Det växande välståndet bygger många gånger på att arbetskraft utnyttjas till låga löner och hänsynslösa anställningsvillkor.
Samtidigt finns växande motkrafter. Det fackliga internationella samarbetet växer i styrka. Ökad transparens och en ökad mediebevakning
ger 5 de fackliga strävandena nya möjligheter. Allt fler företag inser att
det ligger i deras egna, långsiktiga intressen att ta ett socialt ansvar och
att respektera arbetstagarnas rättigheter.
Utarmningen av naturresurser och hotet mot miljö och klimat känner
inte heller några nationsgränser. Människans förbränning av fossila
bränslen har medfört kraftigt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären.
Medeltemperaturen stiger i hela världen. Detsamma gäller havsytan.
Marknadens oförmåga att hushålla med resurser som saknar pris har
lett till en exploatering som hotar allas vår existens. Än har världen
inte lyckats vända utvecklingen och åstadkomma den nödvändiga
minskningen av utsläppen av växthusgaser. Klimatkrisen är kanske
mänsklighetens svåraste utmaning. Det handlar, bokstavligen, om allas
vår överlevnad.
Samtidigt som miljontals människor lyfts ur extrem fattigdom, växer
nya klyftor fram. Ojämlikheten inom länder ökar i världen och den
ekonomiska utvecklingen riskerar att stagnera när allt mer av välståndet samlas i fåtalets händer, samtidigt som stora grupper saknar tillräckliga resurser för att hålla uppe efterfrågan i ekonomin. Migrationen växer: människor dras till de nya jobben för att fånga möjligheterna till ett bättre liv, och allt fler människor i världen bor i städer. Det
innebär både fantastiska möjligheter att skapa sig ett bättre liv och risk
för utslagning i nya slumområden.
Svåra fördelningskonflikter har tillfälligt kunnat undvikas genom att

skuldsättningen i den rika delen av världen har vuxit: när reallönerna
inte har ökat i samma takt som det totala välståndet, har människor
kompenserat detta med att ta större lån. Detta har bidragit till den
instabila skuldekonomi som utlöste den stora finanskrisen i slutet på
00-talet. I kölvattnet av den ekonomiska krisen ser vi djupt oroväckande tendenser till ett ökande främlingshat, växande högerextremism och
en minskad tilltro till demokratin, inte minst i Europa.
Både globaliseringen, klimatfrågan och den växande ojämlikheten
visar hur djupt och ömsesidigt beroende vi människor är av varandra.
Den globala arbetsdelning, som bidragit till de kraftigaste välståndsökningarna i mänsklighetens historia, innebär att miljontals människor
samverkar med varandra i invecklade nätverk utan att någonsin träffas.
De varor vi konsumerar en vanlig dag bär spår av ett oräkneligt antal
människor, i många olika länder, som på många olika sätt bidragit till
att produkten ska hamna i just våra händer. Det ekonomiska systemet
och de privata företagen är helt beroende av sin omvärld: av de resurser naturen har att erbjuda; av det regelverk och den infrastruktur som
bara samhälleliga organ kan skapa och upprätthålla; av de anställda
som med sitt kunnande skapar produktionen; och av de konsumenter,
som med sin efterfrågan betalarproduktionens kostnader.
I det moderna samhället är beroendeformerna globala, abstrakta och
opersonliga. De otaliga människor som gör våra liv möjliga är ansiktslösa för oss. Vi hyser samtidigt en så stark tillit till dessa omfattande
beroendeförhållanden att vi tar dem för givna, förmodligen därför att
tillvaron annars skulle kännas outhärdligt osäker. Detta förstärker en
känsla hos oss av att vi i själva verket är individuellt oberoende, en
föreställning som paradoxalt nog tycks bli starkare ju mer omfattande
de samhälleliga beroendeförhållandena faktiskt är.

Dessa beroenden har alltid funnits, men är starkare idag än tidigare.
Det är tydligare än någonsin att svaren på samtidens stora utmaningar
ligger i det gemensamma. Dessa utmaningar går inte att lösa annat än
tillsammans, på demokratisk väg, i många fall över nationsgränserna.
De kan inte lämnas varken åt individen eller åt marknaden. En gränslös värld i fred och frihet är socialdemokratins långsiktiga mål.
Det är vi människor tillsammans som måste fatta de svåra, men helt
nödvändiga besluten kring hur vi vill leva tillsammans framöver.

Nya förutsättningar för samhällsutvecklingen
Fortfarande förklarar skiljelinjen mellan arbete och kapital mycket av
samhällsutvecklingen. Men konflikten dem emellan tar sig ständigt
nya uttryck.
En central förändring är att kopplingen mellan ägande och direkt ansvar för produktion och företag tydligt försvagats, vilket på många sätt
minskar medborgares, konsumenters och arbetstagares inflytande över
produktionen. Ägandet av kapital har anonymiserats och institutionaliserats: investmentbolag, aktiefonder, pensionsfonder och andra institutioner, som förvaltar kapital för andras räkning, svarar för en allt större
andel av kapitalbildning och kapitalförvaltning. Storföretagen internationaliseras, samtidigt som småföretagandet spelar en stor roll. Allt
detta innebär nya villkor för arbetet och därmed för samhället.
Kapitalets internationella rörlighet har drivit upp vinstkraven och gjort
att kapitalets andel av produktionsresultatet ökat. Det har påverkat
produktionen med hårdare tempo, tätare varsel om uppsägningar och
en ökad användning av tillfälliga anställningar.
Mycket av det institutionella kapitalet finns i pensionsfonder och för-

säkringsbolag, som byggts upp för löntagarnas pengar. Det betyder att
nya möjligheter öppnas för löntagarna att gemensamt påverka hur
kapitalet används. I förlängningen ligger att gränsen mellan kapital
och arbete kan luckras upp.
Den snabba globaliseringen har stimulerats av den omvälvande utvecklingen av informationstekniken. Den har skapat nya villkor för det
internationella kapitalet, möjliggjort omedelbara och gränslösa ekonomiska transaktioner, förkortat beslutsvägarna och krympt beslutsprocesserna.
Informationstekniken har också revolutionerat många människors
vardag. Den gränslösa kommunikationen har öppnat nya vägar till
kunskap, skapat nya mötesplatser och etablerat nya sociala relationer.
Den har ökat individens frihet att välja umgänge, livsstil och identitet.
Teknologin spelar en stor roll för demokratins utveckling. De snabba
digitala medierna har blivit effektiva redskap för frihetsrörelserna runt
om i världen, samtidigt som de ger ny vitalitet åt de gamla demokratierna.
Industrin står för en stor del av de resurser som skapas i vårt land,
samtidigt som dess andel av sysselsättningen minskar. Tjänster som
tidigare utfördes inom industrin utförs numera av tjänsteföretag. De
framväxande tjänstesektorerna blir allt viktigare för jobben, och de
uppvisar ett varierat mönster vad gäller arbetsplatser och arbetsorganisation.
Kunskap ökar i betydelse i arbetslivet. Företagens framgångar blir allt
mer beroende av de anställdas kompetens. Behovet av kvalificerad
utbildning har ökat. Det har också kravet på sociala kompetenser, som
förmåga att samarbeta och att självständigt arbeta med olika arbets-

uppgifter. Detta innebär med ett klassiskt socialistiskt synsätt att de
arbetande kan återfå kontrollen över det egna arbetet och därmed
stärka sin position i det ekonomiska livet. Maktrelationen mellan
arbete och kapital förändras och arbetets position förstärks.
Men utvecklingen är delad, för samtidigt växer starkt proletariserade
grupper fram med svag anknytning till arbetsmarknaden. Avståndet
mellan de marginaliserade grupperna på arbetsmarknaden och de mest
privilegierade är stort och växande.
Den stora finanskrisen i slutet på 00-talet visar med skrämmande tydlighet att tron på att marknaden reglerar sig själv inte stämmer. Krisen
visar på vikten av demokratiska motvikter och internationella överenskommelser för att förhindra den oreglerade marknadens haveri. Men
implikationerna är större än så. Finanskrisen kan i lika hög grad
för-klaras med frånvaron av social trygghet för en stor del av världens
befolkning.

Sammantaget innebär detta att handelsobalanserna mellan flera av
världens största ekonomier har vuxit på ett ohållbart sätt. Den ekonomiska ordningen i världen har allt mer utvecklats till en skuldekonomi.
Detta har lett till en djup instabilitet, som så småningom exploderade i
den stora finanskrisen. I dess kölvatten har privata skulder tagits över
avstater, vilket i flera länder följs av att medborgarna avkrävs mycket
stora uppoffringar genom lönesänkningar, försämringar av trygghetssystemen och drastiska nedskärningar av de offentliga utgifterna.

Makten över tanken
Allt fler områden av den mänskliga tillvaron omfattas av marknadens
logik. Samtidigt som demokratin vinner mark i världen, så har också
marknadens omkrets utökats, på demokratins bekostnad. Detta trots att
när politiken träder tillbaka så blir resultatet inte ökad frihet för den
enskilde, utan bara att andra maktgrupper – inte minst starka ekonomiska intressen - träder in i stället.

I vissa länder i världen har frånvaron av trygga pensioner, socialförsäkringar och annan välfärd inneburit att människor kompenserat detta
med egna besparingar. Det har skapat en situation där somliga länder
återkommande har stora bytesbalansöverskott, vilket innebär att de
konsumerar mindre än de producerar, och förlitar sig på andra länders
efterfrågan för att hålla sin exportekonomi igång.

Våra liv präglas alltmer av avance-rade försök att med ekonomiska
drivkrafter – priser, avdrag, avgifter, skatter – påverka vår livsföring.
Inom flera områden kan de ekono-miska incitamenten vara effektiva
stimulanser till en sundare livshåll-ning eller till ett större individuellt
miljöansvar. Men när de ekonomiska drivkrafterna blir de dominerande styrinstrumenten och marknadslogiken det enda förhållningssättet
blir samhället fattigare. När allt har ett pris har ingenting något värde.

Detta ökande sparande i vissa länder speglas av en växande skuldsättning i andra. Även det förklaras i hög grad med en bristande social
modell. När vinstandelen i ekonomin stigit och reallönerna under
decennier inte hängt med, har människor i dessa länder istället höjt sin
levnadsstandard genom att ta större lån.

Grundläggande för den socialdemokratiska samhällssynen är att
människan formas av sin omgivning. Socialdemokratin har genom sina
reformer velat bygga ett samhälle där solidariteten förenas med egennyttan, så att det ska vara enkelt för människor att agera solidariskt
med andra, och på så sätt medverka till en rimligare tillvaro.

Idag lever vi ett samhälle som på många sätt talar till helt andra sidor
inom människan. Föreställningen om den ekonomiska människan – en
rationell, strängt kalkylerande, nyttomaximerande individ – var en
gång i tiden främst en tankefigur i en ekonomisk modell. Men som
förebild för politiska beslut har denna modell allt mer kommit att bli
verklighet. Vi lever i en sorts incitamentssamhälle, där människor
ständigt försätts i situationer där de måste göra ekonomiska kalkyler
utifrån sin egen nytta. En politik baserad på att människor främst
agerar efter egenintresset kommer att påverka människor till attock-så
handla på detta sätt. På så sätt formar samhället människans agerande.
Parallellt med detta ser vi hur allt fler företeelser individualiseras.
Trots att ett problem som delas av många per definition är ett samhällsproblem, och trots att vi alla är beroende av vår omgivning för både
med- och motgång, görs individen allt oftare ansvarig för såväl
fram-gångar som misslyckanden. Detta bidrar till att minska människors tro på demokratins förändrande kraft. Var och en blir sin egen
lyckas smed, och det vi skulle kunna åstadkomma tillsammans ter sig
alltmer avlägset.
Marknaden premierar vissa egenskaper hos människan, medan den
undertrycker andra. Centralt för marknadsmekanismen är konkurrensen, och att den starke vinner över den svage. Kapitalismen söker upphöja denna princip till norm för hela samhällets utveckling, för de enskilda människornas handlande och för värderingen avmänniskorna.
I ett incitamentssamhälle förvanskas mänskliga värden som solidaritet
och medkänsla till lönsamhetskalkyler. Arbetskraft ses som en förbrukningsvara. Barns behov av sina föräldrars tid ställs åt sidan för arbetslivets krav på sina anställda. Människors naturliga längtan efter gemenskap och uppskattning görs till föremål för en hård kommersiell

exploatering. Resultatet blir ett samhälle som brister i tillit och gemenskap. Kapitalismens värdesyn påverkar också samhällsdebatten och
opinionsbildningen, och utövar på så sätt en makt över tanken som
bygger under den rådande världsordningen.
Samtidigt väcks i denna rörelse mot ständigt mer marknad en längtan
efter något annat, efter möjligheterna att utvecklas på många olika sätt,
inte bara på det sätt som marknadskrafterna främjar.

Den nya ojämlikheten
I Sverige är människors frihet att forma sin tillvaro efter egna önskningar större än i de flesta andra länder. Trycket från gamla tiders begränsande föreställningar om hur människor bör leva har minskat,
samtidigt som materiellt välstånd och en välfärdsstat, som stärker
individens oberoende, har gett människor större möjligheter att själva
välja sina liv.
Idag ser vi emellertid att denna välfärd är på väg att tunnas ut på ett
sätt som i längden riskerar att påverka mycket breda grupper. Ett
samhälle som dras isär drabbar alla, inte bara de som befinner sig långt
ner på samhällsstegen.
Klyftorna mellan länder minskar, om än långsamt, samtidigt som
trenden under lång tid varit att inkomstklyftorna inom länder ökar. I
många länder handlar det om nivåer så höga att de hotar både social
sammanhållning och tillväxt. Även i Sverige har ojämlikheten vuxit
sedan flera decennier.
Utvecklingen på arbetsmarknaden har bidragit till den växande ojämlikheten. Efter att under flera decennier ha haft en nästan obefintlig
arbetslöshet, och en sysselsättningsgrad bland de högsta i världen, har

arbetslösheten i Sverige efter 1990-talskrisen mer börjat likna andra
länders. Efter varje lågkonjunktur har arbetslösheten etablerat sig på
en högre nivå än tidigare.

rörande stora privilegier, som dramatiskt vidgade gapet mellan samhällets fattiga och rika och mellan de anställda och företagens ägare
och ledningar.

Utsorteringen ur arbetslivet ökar, samtidigt som möjligheterna att
komma tillbaka minskar. En kil slås in mellan dem som har ett arbete
och de som står utanför. Även själva arbetsmarknaden polariseras.
Antalet kvalificerade och utvecklande arbeten har ökat, men också
antalet jobb med osäkra anställningsvill-kor. Alltför många riskerar
sina liv och sin hälsa i fysiskt eller psykiskt pressande arbetsmiljöer.
Arbetstiden breder ut sig allt mer över männi-skors liv: för vissa blir
det allt vanligare att arbeta obekväma och oregelbundna arbetstider,
för andra handlar det om oreglerad arbetstid och växande krav på
ständig tillgänglighet även under fritiden.

I strid med den kunskap som vunnits ur erfarenheterna av de senaste
årtiondenas nyliberala experiment, nämligen att de samhällen som
strävar efter social utjämning har bättre förutsättningar för ekonomisk
utveckling, har många länder, däribland Sverige under borgerliga
regeringar, fört en politik som medvetet syftat till ökade klyftor. Denna
politik har syftat till ett systemskifte.

De växande klyftorna i det svenska samhället har flera förklaringar.
Den ökande globaliseringen har förändrat styrkeförhållandena mellan
arbete och kapital, hittills till kapitalets fördel.
Parallellt med detta har en politisk förskjutning skett i samband med
den nyliberala vågen under slutet av förra seklet. Förändringar i de
ekonomiska förutsättningarna i världen ledde till framgångar för den
politiska högern i världen. Mäktiga ekonomiska intressen satsade
enorma resurser på att legitimera en utveckling mot ökade sociala och
ekonomiska skillnader. De generella välfärdssystemen beskrevs som
ofantliga byråkratier, som hindrade den fria företagsamheten, och
strävan efter social utjämning beskrevs som ett hot mot den enskildes
frihet.
Den intensiva propagandan mot tanken på jämlikhet var dock framgångsrik; den ledde till att näringslivets eliter beviljade sig själva upp-

Klimatförändringarna
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att
stiga i nuvarande takt, kommer det att leda till allvarliga konsekvenser
för livet på jorden. Smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer,
ökad torka och extremt väder hotar många av världens ekosystem.
Djur- och växtarter riskerar att dö ut och människors möjligheter till
försörjning hotar att försvinna.
Klimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och i
internationell politik. Men jordens ekosystem pressas alltjämt för hårt
av den resurskrävande produktionsteknik och de lika resurskrävande
konsumtionsmönster som utvecklats i den industrialiserade världen.
Den miljövänliga teknik som finns sprids för långsamt. Både - och
sociala strukturer försvårar den nödvändiga omställningen till ekologisk uthållighet.
Klimat- och miljöproblemen har visat att också ekonomin i demokratiska länder kan fungera exploaterande. Det sker om målen sätts enbart
med utgångspunkt i hur stora resurser ekonomin skapar för dagens

välfärd, utan hänsyn till vad den samtidigt kostar i form av förbrukade
naturresurser. Miljökraven tillför en dimension till diskussionen om
15 den ekonomiska makten, som gäller oavsett ägarform och oavsett
hur produktionsresultatet fördelas.
Miljöpolitiken har flera fördelningspolitiska dimensioner. Det handlar
dels om fördelningen mellan generationerna, där dagens generationer
inte har rätt att för sin egen välfärd utarma de naturtillgångar och den
fysiska livsmiljö som är basen också för kommande generationers liv.
Det handlar också om fördelningen mellan fattiga och rika länder,
mellan länder med stora respektive små utsläpp och inte minst mellan
rika och fattiga inom samma land. Länder med de bästa ekonomiska
förutsättningarna bidrar mest till problemet, samtidigt som de oftast
också har godast förutsättningar att klara klimatförändringarna.Misstro kopplat till ojämlikheten i världen är en av förklaringarna till att
ansträngningarna att hitta internationella överenskommelser i klimatfrågan inte nått tillräckligt långt.
Dessa svåra fördelningsfrågor visar att solidariteten måste vara global.
De rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av
växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen. Detta kommer att kräva stora samhällsomställningar. Det
som alltid varit socialdemokratins styrka, att rusta människor för förändring, är en nödvändig förutsättning för att bygga det hållbara samhället. På så sätt kan socialdemokratin spela en unik roll i möjligheten
att förena en miljömässig omställning med social och ekonomisk utveckling. Omställningen till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter för nya innovationer, fler jobb och ökad livskvalitet.

Rörelse för förändring
Demokratin stimulerar människor att kräva inflytande över det egna
livet och att inte acceptera att styras av krafter de inte kan påverka.
Detta, och styrkan i de demokratiska värderingarna, är i sig självt det
starkaste värnet mot kapitalintressenas dominans över samhällsutvecklingen.
Nu växer och utvecklas olika motkrafter mot det internationella kapitalet: Politiken utvecklar sina former för internationellt samarbete.
Nationalstaterna förändrar sina ekonomisk-politiska instrument för att
minimera utrymmet för finanssektorns spekulationer. De fackliga
organisationerna söker internationella strategier mot underbudskonkurrens om löner och arbetsmiljökrav. Folkliga rörelser utnyttjar den
moderna tekniken för att driva opinion och samordna aktioner.
Konsumentreak-tioner mot transnationella företags agerande i fattiga
länder har i många fall tvingat fram början till ett större socialt
ansvarstagande. Engagemanget för miljön och den nödvändiga
omställningen till en hållbar utveckling är en internationellt samlande
motkraft mot exploa-tering av vår natur.
Dagens förskjutning av makt till kapitalintressena är inte en ofrånkomlig och därmed oföränderlig följd av globaliseringen. Den kan brytas
av medvetet politiskt och fackligt arbete. Nya stora möjligheter öppnar
sig för att utjämna klyftor och sprida demokrati och välfärd, men det
krävs politisk vilja och politisk kraft att ta vara på dessa möjligheter.
Den svenska socialdemokratin vill vara en del av denna politiska kraft,
som gör globaliseringen till ett verktyg för demokrati, rättvisa och
hållbarhet.

VÅR POLITIK
Alla människors frihet, hela världens fred

regimer eller terrorgrupper, som ställer sig utanför alla internationella
avtal, kräver särskilda åtgärder från världssamfundet. Det gör också
kampen mot den illegala vapenhandeln.

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för demokrati. Socialdemokratin vägrar acceptera att någon makt på grund av
politiska eller ekonomiska intressen kränker de mänskliga rättigheterna.

Ingen stat eller terrorgrupp får med militär eller ekonomisk styrka
tvinga andra stater till militär och politisk underordning. Staternas
suveräna rätt att avvisa sådana angrepp är ett grundläggande villkor för
internationellt samarbete mellan likaberättigade parter.

Arbetet för mänskliga rättigheter är nära länkat till utveckling, fred och
säkerhet. Visocialdemokrater vill stärka detta samband. Vi vill tillsammans med företrädare för det civila samhället, såväl nationellt som
internationellt, utveckla de politiska, ekonomiska, humanitära och
fredsfrämjande instrument som kan bidra till en värld där kvinnors och
mäns lika värde och rättigheter respekteras.

Men en lika nödvändig grund är respekten för de mänskliga rättigheterna. Enskilda människors rätt till liv i frihet och säkerhet måste
alltid försvaras. Världssamfundet måste kunna reagera vid allvarliga
hot mot befolkningsgrupper, även när hotet kommer från dem som
behärskar statsapparaten. Varje form av terrorhandling, liksom organiserat våld riktat mot civilbefolkningen, måste därför alltid avvisas.

En central del i detta arbete är att stärka kvinnornas ställning och förbättra barns uppväxtvillkor. Det kräver rätt och möjlighet till familjeplanering. Kvinnor måste få rätt till utbildning, rätt att bestäm-ma över
sin ekonomi och inte minst rätt att bestämma över sin egen kropp.
Internationell solidaritet syftar till att vidga demokratins verkningsradie på det globala planet. Vi vill att de internationella institutionerna,
både de regionala och de globala, ska bli effektiva redskap för frihet,
demokrati, rättvisa och hållbarhet.
Militär nedrustning är en fundamental uppgift för det internationella
samarbetet. På samma sätt som världssamfundet nått fram till internationella konventioner, som förbjuder biologiska och kemiska stridsmedel, vill vi verka för en konvention som förbjuder kärnvapen.
Risken att massförstörelsevapen utvecklas av djupt odemokratiska

Förenta Nationernas möjligheter att ingripa i fredsbevarande syfte
måste stärkas. Vetorätten i säkerhetsrådet måste inskränkas och FN
och FN-stadgan bli styrande för allt användande av militärt våld i
internationella och nationella konflikter.
I dagens värld är det ofta andra spänningar än de militära som orsakar
väpnade konflikter. Ekonomiska klyftor och etniska och sociala motsättningar utgör ett större hot mot freden, och de tar sig oftare uttryck i
konflikter inom än mellan stater. Ett långsiktigt fredsbevarande arbete
måste därför inriktas på de underliggande sociala och ekono-miska
faktorer, som underhåller våldet. Att bekämpa fattigdomen, stärka
demokratin och de mänskliga rättigheterna och att skapa och bevara
fred är mål som är sammanflätade med varandra.
Vi anser att hela FN-systemet bör reformeras för att åstadkomma en
demokratiskt uppbyggd, global beslutsorganisation som bättre åter-

speglar förhållandena i dagens värld. FN ska i aktiv dialog med de
globala folkrörelserna vara den ledande aktören för de mänskliga
rättigheterna, i bekämpandet av fattigdomen och i klimat- och miljöarbetet.
Det svenska biståndet ska motsvara minst en procent av bruttonationalinkomsten.Utvecklingssamarbetet ska bygga på utvecklingsländernas egna resurser och stödja framväxten av demokratiska institutioner
och ett starkt civilsamhälle, såväl lokalt somglobalt.
Sverige ska erbjuda en trygg fristad åt människor som tvingas fly från
förföljelse och våld. Vi vill ha en generös och reglerad invandring.
Alla kommuner har ett ansvar att ta emot flyktingar och alla insatser
ska syfta till att möjliggöra arbete och egen försörjning, rätt tillutbildning och en egen bostad.

Globalisering och rättvisa
För att möta vår generations största utmaningar måste vi samverka
över nationsgränserna. Även många av de uppgifter som traditionellt
setts som inrikespolitiska, såsom sysselsättningspolitiken och brottsbekämpningen, fordrar i växande grad att vi går samman.
Politisk och facklig organisering har alltid varit effektiva vapen mot
kapitalintressena. Motvikterna till dagens globala kapitalism ligger i
ett medvetet, samordnat politiskt och fackligt arbete med stöd av ett
starkt civilsamhälle.
En central del i detta arbete är att i olika internationella organisationer
verka för ett globalt ekonomiskt regelverk, som bygger på respekt för
demokratin, social rättvisa och hänsyn till miljön. Frihandelsavtalen,
de internationella miljöavtalen och konventionerna om löntagares

rättigheter är viktiga redskap.
Det är också nödvändigt att utveckla instrument som ökar stabiliteten i
de internationella finanssystemen, motverkar kortsiktiga spekulationer
och gynnar långsiktiga investeringar. En global skatt på finansiella
aktiviteter är ett sådant instrument.
Goda arbetsvillkor, rättvisa löner och ansvar för det omkringliggande
samhället är något som måste åstadkommas på flera vägar samtidigt.
Det krävs ett utbyggt fackligt samarbete över gränserna och inom de
stora transnationella företagen, liksom ett aktivt stöd för facklig organisering i de fattiga länderna. ILO:s grundläggande kärnkonventioner
och globala avtal mellan parterna är viktiga motvikter till kortsiktiga
avkastningskrav.
Aktiva konsumentreaktioner mot företag som bryter mot reglerna kan
påtagligt bidra till förbättrade globala arbetsvillkor. För en sådan konsumentbevakning spelar folkrörelserna en viktig roll. En mer systematiserad bevakning av de transnationella företagen och en samordning
mellan fackliga aktioner och konsumentaktioner ska eftersträvas. Det
institutionella kapitalet bör vara pådrivande i frågor som rör arbetstagares rättigheter, företagens sociala skyldigheter och ansvar för
miljön.
För att nå en långsiktigt hållbar utveckling vill vi verka för en global
överenskommelse mellan arbete och kapital. Ett sådant övergripande,
globalt avtal ska innehålla ett tydligt regelverk för de framtida relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare och precisera parternas
ansvar för en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Frihandel är ett av de viktigaste instrumenten för att främja en global
ekonomisk utveckling, men den förutsätter rättvisa spelregler i det
internationella handelssystemet. Handelsavtalen får inte bli verktyg för
starka kapitalintressen gentemot fattiga länder, och inte heller för att
utestänga fattiga länder från den rika världens marknader.
De internationella handelsavtalen måste stämma överens med de internationella miljöavtalen. De måste likaså samordnas med de internationella avtalen om arbetsmiljö och löntagares rättigheter.

Miljöansvar och hållbar utveckling
Miljö- och klimatfrågorna är globala. En klok hushållning med jordens
resurser är förutsättningen för mänsklighetens framtid. Den ekonomiska utvecklingen måste vara i samklang med det ekologiskt hållbara, om också kommande generationer ska få leva i en värld med
frisk luft och rent vatten, naturligt klimat och biologisk artrikedom.
Men naturtillgångar och ekosystem utnyttjas i dag över gränsen för det
långsiktigt hållbara, och om denna utveckling inte kan brytas hotar
ekologisk kollaps.
Den nödvändiga omställningen till ekologiskt hållbar utveckling är ett
ansvar för hela världssamfundet, men de rika länder som idag står för
den stora delen av utsläppen måste gå före.
Vi socialdemokrater ser det som vår uppgift att ta initiativet och agera
skyndsamt såväl i Sverige som i internationella sammanhang. Sverige
ska vara pådrivande i arbetet för en ny global klimatöverenskommelse
och en EU-politik för en långsiktigt hållbar utveckling samt vara en
föregångare i den egna, nationella klimatpolitiken.
Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, bostäder,

energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv
riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa. Det
förutsätter mycket kraftiga minskningar av dagens resursförbrukning,
och därmed förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster.
Det kräver en ny syn på välstånd, ekonomisk rationalitet, nya linjer i
samhällsplaneringen och stadsutvecklingen, globala överenskommelser och ett individuellt ansvar för den egna förbrukningen.
Hänsynen till miljöns krav ska byggas in i produktionsprocesserna
redan från början. Naturtillgångarna måste användas mer effektivt och
energiproduktionen ställas om. Den biologiska mångfalden måste
skyddas. Jordbrukspolitiken ska utformas för att tillgodose kraven på
ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel.
Transportsystemen ska läggas om för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik och så att vägtransporter ersätts med järnvägstransporter och
sjötrafik. Samtidigt krävs det satsningar på att utveckla bränslesnåla
motorer, alternativa drivmedel och bättre reningsteknik. All miljöpåverkan i form av utsläpp och avfallsprodukter ska minimeras.
Vårt energisystem måste ställas om. Miljövänlig och förnybar energi
måste ersätta såväl de fossila bränslena som kärnkraften. Det förutsätter både satsningar på att utveckla alternativa energislag och satsningar på mer effektiva metoder att använda energi, för att minska den
totala förbrukningen.
Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, eftersom den skapar efterfrågan på resurssnål teknik, nya transportlösningar och nya former för energiproduktion. Denna omställning ska genomföras på ett sätt som inte

leder till ökad arbetslöshet och social otrygghet. Detta kräver en
strategisk miljöpolitik, där forskningssatsningar, lagstiftning och olika
ekonomiska styrmedel är de viktigaste instrumenten. Med målmedvetna satsningar på hållbar utveckling i samverkan mellan det offentliga
och näringslivet kan Sverige också ta en ledande roll som exportör av
ny energisnål och miljöanpassad teknik och nya former av energiproduktion.

Ett socialt och demokratiskt Europa
Sverige är medlem av Europeiska Unionen av goda skäl: EU är en
sammanhållande kraft för fred och politisk demokrati på den kontinent, som under förra århundradet föröddes av krig och plågades av
politiska diktaturer. Samarbete inom unionen kan ge bättre förutsättningar för medlemsstaterna att möta framtidens politiska och ekonomiska utmaningar. EU kan bli en starkare global aktör för utveckling
och mänskliga rättigheter.
För att alla de möjligheter som ligger i det europeiska samarbetet ska
tas tillvara krävs både en ny färdriktning för den gemensamma politiken och en förändring av EU:s organisation. De ekonomiska och
sociala problem som följt av krisen i det europeiska valutasamarbetet
får inte hindra en utveckling av det övriga samarbetet inom EU. Vi
socialdemokrater vill att EU ska bli en union för social rättvisa, full
sysselsättning och hållbar utveckling.
Vi bejakar principerna om fri rörlighet för varor, personer, tjänster och
kapital. Företagens frihet på den inre marknaden får emellertid aldrig
ske på bekostnad av principerna om likabehandling av arbetstagare
och om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Därför måste
den inre marknaden förses med ett tydligt regelverk, som tar sociala
och miljömässiga hänsyn.

Vi vill utveckla en europeisk politik för full sysselsättning, som bygger
på respekt för löntagarnas rättigheter och förhindrar social dumping.
Den fria rörligheten på EU:s inre marknad måste balanseras av löntagarnas rätt att verka fackligt över gränserna och av gemensamma
minimiregler inom EU till skydd för de anställdas rättigheter.
Som ett led i omställningen till ekologiskt hållbar utveckling och i
arbetet med att minska de rika ländernas resursförbrukning måste EU:s
miljöpolitik ytterligare utvecklas. Skärpta krav när det gäller miljöpåverkande utsläpp, gemensamma miniminivåer för koldioxidbeskattningen och gemensam finansiering av miljöinvesteringar hör dit. Det
gör också en omläggning av jordbruks- och fiskeripolitiken. Konsumentperspek-tivet, inte producentintresset, ska vara utgångspunkten
för en politik där säkra livsmedel, miljöhänsyn och etisk djurhållning
är grundprinciper.
Vi vill att EU ska vara pådrivande i det internationella solidaritetsarbetet, både genom att utöka sitt eget utvecklingssamarbete med fattiga
länder och genom att avskaffa sina egna handelshinder.
Vi anser att EU ska ta ett gemensamt ansvar för asyl- och migrationsfrågorna. Alla som söker skydd inom EU ska garanteras likvärdig
behandling enligt solidaritetens och humanitetens principer.
EU kan ytterligare förstärka sin roll i det europeiska arbetet för ökad
jämställdhet som pådrivare av det nationella lagstiftningsarbetet och i
opinionsbildningen. På samma sätt kan EU bli pådrivande i frågan om
barns rättigheter. Den gränsöverskridande brottsligheten är ett gemensamt problem inom EU, och kräver ett utbyggt samarbete.
EU ska fortsätta utvecklas inom de områden där EU bäst kan skapa
lösningar på gemensamma utmaningar. Den så kallade subsidiaritets-

principen ska följas. Den innebär att besluten ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Bara de beslut som kräver samordning eller
reglering på europeisk nivå ska fattas av EU. För att detta samarbete
ska bli effektivt är det nödvändigt att medlemsländerna överlämnar en
del av sin makt till EU:s beslutande organ. Det är emellertid viktigt att
varje sådan maktförskjutning bestäms av medlemsstaterna.
Vi socialdemokrater vill att EU ska bli öppnare och mer demokratiskt.
Politikens makt ska öka både i förhållande till den ekonomiska makten
och i förhållande till juridiken. Åtaganden för EU:s medlemsländer
kan bygga på gemensam lagstiftning, men också på beslut om gemensamma mål, där medlemsstaterna är fria att välja sina egna vägar att nå
målen.Medlemsländerna ska också kunna gå före, inte minst inom det
miljö- och arbetsrättsliga området. Vi vill att EU ska vara ett europeiskt samarbete mellan nationalstater och avvisar idéerna om att förvandla EU till en federal stat.
Till det gränsöverskridande samarbetet i Europa hör samverkan mellan
de nordiska länderna. Det är unikt på flera sätt. Det är ett av de äldsta
regionala samarbetena i världen. Det berör många samhällsområden
och har lett fram till en omfattande ekonomisk, kulturell och social
integration. Det bygger på överenskommelser mellan suveräna stater,
som har valt olika vägar för sitt övriga internationella engagemang.
Det byggs upp av och kompletteras med en bred samverkan inom det
civila samhället. Det har alltid varit en central del i den politiska och
fackliga arbetarrörelsens verksamhet.
Vi vill utveckla det nordiska samarbetet för att möta de gemensamma
utmaningarna som följer av globaliseringen och klimatförändringarna.
Tillsammans med de övriga nordiska länderna vill vi utveckla och
stärka den nordiska välfärdsmodellen.

Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik
Svensk säkerhetspolitik har som syfte att bevara vårt lands fred och
självständighet, att trygga stabiliteten i vårt närområde och att bidra till
stärkt internationell säkerhet.
Sverige ska vara militärt alliansfritt. Den militära alliansfriheten är ett
viktigt säkerhetspolitiskt verktyg. Den ger oss handlingsfrihet att driva
en självständig politik i krislägen och den ger oss starkare möjligheter
att vara pådrivande i det globala nedrustningsarbetet. Den ger oss
rätten att utforma storlek och inriktning på vårt försvar, baserat på vår
egen säkerhetspolitiska bedömning. I grunden handlar vårt militära
försvar om att värna vår egen demokratiska samhällsordning.
Men militär alliansfrihet betyder inte passivitet. Sverige är förpliktigat
att värna om internationell fred och säkerhet. Vi deltar i FN-stödda
fredsbevarande operationer och ställer oss bakom den nya FN-normen
om skyldigheten för en nation att skydda sin egen befolkning. Genom
vårt medlemskap i EU deltar vi fullt ut i den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken. Sverige har också anslutit sig till EU:s solidaritetsklausul. Det innebär att Sverige inte förhåller sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett EU-land eller ett nordiskt land,
och vi förväntar oss att dessa länder agerar på samma sätt om Sverige
drabbas.
Sverige ska fortsätta att spela en aktiv roll som medlare, brobyggare
och samtalspartner vid internationella konflikter. I kampen mot massförstörelsevapen ska Sverige åter ta en ledande roll i det internationella
arbetet för avspänning, nedrustning och icke-spridning.
Det stora hotet mot säkerheten är inte längre främst krig mellan nationer. Hoten är av annat slag: konflikter inom nationer, övergrepp mot de

mänskliga rättigheterna, terrorism och våld mot demokratiska institutioner samt störningar av kritisk infrastruktur som el, vatten och kommunikationer.
Vi ser att dessa risker ökar i samhällen med växande sociala klyftor.
Dessa hot går över nationsgränserna och kräver en bredare säkerhetspolitisk ansats, grundat på internationellt samarbete med andra förtecken än militära och där mänsklig säkerhet är överordnad nationella
och ekonomiska intressen.

Arbete och tillväxt
Full sysselsättning är det övergripande målet för den socialdemokratiska ekonomiska politiken. Det är både ett socialt och ett ekonomiskt
mål. Det hindrar arbetslöshetens ofrihet och gör alla delaktiga i skapandet av välfärden.
Bara med full sysselsättning och fullt kapacitetsutnyttjande kan vi
möta framtidens demografiska utmaningar. Socialdemokratisk tillväxtpolitik syftar därför till att skapa goda förutsättningar för människors arbete, kreativitet och företagande, över hela landet.
Tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, såväl den privata som den
offentligfinansierade, är ömsesidigt beroende av varandra. Vi socialdemokrater vill se såväl en innovativ tillverkningsindustri som en
växande tjänstesektor. Båda ska bidra till fler jobb, ökad export, större
tillväxt och en mer ekologisk hållbar utveckling. Båda ska utgå från
den svenska arbetsmarknadsmodellen och ske utan att de anställdas
villkor försämras. På så sätt stärks Sveriges konkurrenskraft.
Den globaliserade ekonomin skärper kraven på politiken för full
sysselsättning. I den hårdnande internationella konkurrensen ska

Sveriges konkurrera med kunskap. Vår utmaning är att ständigt förbättra oss och ligga längst fram i utvecklingen av nya affärsidéer,
produktionssystem, produkter och tjänster.
Det kräver stora satsningar på utbildning, forskning och kompetensutveckling samt en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det förutsätter ett målinriktat engagemang från statens sida när det gäller utveckling av såväl
tekniska som sociala innovationer. Det kräver en strategisk samverkan
mellan den offentliga sektorn, det privata näringslivet, de fackliga
organisationerna och högskolan för att stimulera utvecklingen av kunskapsintensiva branscher och företag i både industri och tjänstesektor.
Samarbetet mellan forskningen inom högskolan och inom näringslivet
måste breddas och företagen stimuleras att bedriva forskning och utveckling i Sverige. Också små och medelstora företag måste kunna
vara delaktiga i forsknings- och utvecklingsarbetet.
Ett framgångsrikt näringsliv kräver en väl fungerande infrastruktur.
Det behövs betydande satsningar på utbyggd kollektivtrafik, vägar och
järnvägar, både för att gynna utvecklingen av regionala arbetsmarknader och för att underlätta näringslivets behov av snabba och säkra
transporter. Väl fungerande transport- och kommunikationssystem i
hela landet är också en förutsättning för en regionalt balanserad tillväxt.
Starka och sunda offentliga finanser är en nödvändig förutsättning för
såväl tillväxt som välfärd. Den ekonomiska politiken ska samtidigt
användas för att stimulera investeringar och efterfrågan. Den ska vara
ett aktivt konjunkturpolitiskt instrument, som bromsar ekonomin i
överhettningssituationer och stimulerar i lågkonjunkturer.

Skattesystemets viktigaste uppgift är att finansiera vår välfärd och
nödvändiga framtidsinvesteringar. En grundprincip ska vara att de
skattemedel som tillförs välfärden också används i välfärden. Skatterna ska vara progressiva och tas ut efter bärkraft och välfärdstjänsterna
fördelas efter behov. Skattesystemet ska också bidra till ett effektivt
näringsliv och till en rättvis fördelning av de resurser produktionslivet
skapar. Enkelhet och tydlighet i regelverket, breda skattebaser och att
alla förvärvsinkomster och ersättningar beskattas lika är grundläggande principer.
Ett välfungerande, generellt välfärdssystem är en av förutsättningarna
för ett starkt näringsliv med hög internationell konkurrenskraft. När
fler får utbildning växer ekonomin i styrka. En aktiv arbetsmarknadspolitik gör det lättare för arbetslösa att hitta nya jobb och för arbetsgivare att få personal med den kompetens de behöver. En trygg arbetslöshetsersättning innebär att människor med tillförsikt kan möta den
strukturomvandling, som är särskilt viktig i en liten, öppen ekonomi.
Det skapar möjlighet att göra nya val, pröva en ny utbildning eller ett
nytt arbete.
Satsningar på välfärden ska därför ses som investeringar i mänskliga
resurser, lika nödvändiga för samhällets modernisering som investeringar i forskning och utveckling, ny teknik och ny infrastruktur.
Hela produktionslivet ska byggas upp för att ta tillvara idérikedom och
självständighet från alla verksamma, både anställda och företagare.
Reglerna för företagsamheten ska vara tydliga och överskådliga.
Forsknings- och utvecklingsarbete ska stimuleras. Nyföretagande,
entreprenörskap och kooperativ och social företagsamhet ska stimuleras. En effektiv konkurrenslagstiftning ska motverka monopol och
koncentration. Starka fackliga organisationer är nödvändiga för att

hävda de anställdas gemensamma intressen vad gäller löner, arbetsmiljö, arbetstider och anställningsvillkor. 5 Kollektivavtal är en nödvändig förutsättning för legitimiteten i arbetslivets spelregler och för
arbetsfreden. En stark arbetsrättslig lagstiftning behövs som skydd för
de anställda.
Arbetslivet ska rättvist värdera och respektera allas insatser. Alla anställda ska ha rätt till goda arbetsvillkor, trygg försörjning och inflytande över det egna arbetet. Alla anställda ska ha möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning.
Män och kvinnor måste få lika rätt till egen försörjning och ett utvecklande yrkesliv. De måste få möjlighet att ta lika ansvar för hem, familj
och barn och att jämnt fördela det obetalda hemarbetet. Det kräver ett
arbetsliv som gör det möjligt att kombinera yrkesliv med familj, en väl
utbyggd barnomsorg och en föräldraförsäkring som ger föräldrarna
lika möjligheter till ett ansvarsfullt föräldraskap.
För att klara framtidens välfärd är det nödvändigt att sammantaget öka
antalet arbetade timmar. Det kräver att arbetslösheten pressas ner och
att alla som idag arbetar deltid erbjuds heltidstjänster. Det fordrar en
arbetsmiljö, som främjar hälsa och välbefinnande. Och det innebär att
de människor som vill och orkar får möjlighet att fortsätta sitt arbete
också efter pensionsåldern.
Detta övergripande krav på fler arbetade timmar står inte i motsättning
till kravet på mer individuellt anpassade arbetstider. Tvärtom ger en
ökad flexibilitet med möjlighet att anpassa arbetstiden till människors
olika förutsättningar och olika livssituationer möjlighet för fler att vara
yrkesaktiva under en längre tid i livet. Alla ska ha rätt till inflytande
över sin arbetstid. Vi vill förkorta arbetstiden i former som ökar detta

det egna inflytandet och skapar möjlighet för den anställde att fördela
sin arbetstid mellan olika perioder i livet.
Alla har ett gemensamt intresse av att hela landet kan leva och utvecklas. En jämn regional utveckling ger fler jobb, tar bättre tillvara landets
olika tillgångar och medför att större resurser skapas för den gemensamma välfärden. Alla regioner ska därför ge goda förutsättningar för
arbete, företagande och studier samt erbjuda goda levnadsvillkor. Det
är ett nationellt ansvar att upprätthålla grundläggande förutsättningar
för tillväxt genom en väl utbyggd infrastruktur och en jämn spridning
av kunskapscentra över hela landet.

Kunskap och kultur
Kunskap och kultur är verktyg för människors personliga frihet och
utveckling. Men de är också redskap för samhällets utveckling och vår
gemensamma välfärd. De är ett mått på samhällets värdighet. Kunskap
och kultur ger människor möjlighet att vidga sina perspektiv och att
frigöra sina tankar och sin skaparkraft. Denna frigörande förmåga är
en avgörande motvikt mot ekonomiska och sociala eliters strävan att ta
makten över tanken.
Att öppna dörrarna till kunskap för alla är centralt för att bryta klassmönstren. Kunskap och kompetens blir allt mer de arbetsredskap, som
bestämmer den enskildes möjligheter i arbetslivet. Stora skillnader i
kunskap ökar klyftorna i arbetslivet och därmed i samhället.
Den nya produktionsordning, som växer fram genom den tekniska
utvecklingen och drivs på av globaliseringen, bygger i mycket på
hanteringen av information. Informationsflödena har aldrig varit så
omfattande som idag. Men verklig kunskap handlar inte bara om tillgång till information, utan lika mycket om förmåga att tolka den. All

kunskapsförmedling måste ge redskapen att självständigt tolka och
värdera information, se sociala sammanhang och skilja mellan fakta
och värderingar. I detta arbete har den idéburna folkbildningen en
central roll.
Socialdemokratin vill skapa ett verkligt kunskapssamhälle, byggt på
både bildning och utbildning, öppet och tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. För detta krävs en politik som binder samman kravet på
en god skola för alla och ett livslångt lärande med strävan att göra alla
delaktiga i kulturlivet.
Hög kvalitet är det grundläggande kravet på all utbildning. Det förutsätter en god lärarutbildning och pedagogisk forskning som bidrar till
att utveckla undervisningsmetoderna. Undervisning är ett lagarbete,
som ska bygga på respekt både för lärarens kunskapsstimulerande roll
och för de studerandes vilja till ansvar för det egna lärandet. Studerande, barn lika väl som vuxna, ska ha rätt till trygga arbetsmiljöer och
inflytande över det egna arbetet.
Alla har i dag samma rätt till utbildning, men de verkliga möjligheterna är alltjämt socialt bundna. Därför måste höga krav ställas på hela
utbildningssektorn att verka för att de sociala och könsbundna mönstren bryts. Detta kräver studiemiljöer fria från mobbing, från könstrakasserier och från rasism och främlingsfientlighet.
Det fria skolvalet ger eleverna möjlighet att välja mellan skolor med
olika inriktningar. Denna möjlighet är avsedd att understryka rätten för
var och en att utveckla sina intressen och talanger, planera sitt liv och
att forma sin tillvaro efter egna önskningar. Men det fria skolvalet
förstärker segregationen och ökar klyftan mellan resursstarka och
resurssvaga elever. Detta måste motverkas genom att samhällets re-

surser fördelas så att alla elever ges lika möjlighet till kunskap och
personlig utveckling. Sammanhållna skolor, där barn från olika miljöer
och med olika bakgrund möts i gemensamt arbete, är ett viktigt verktyg för ett jämlikt samhälle. Kommunerna ska ha ett avgörande inflytande över nya skoletableringar.
Förskolan bildar grunden för det livslånga lärandet. En förskola av hög
pedagogisk kvalitet är ett viktigt instrument för att motverka klassrelaterade skillnader i kunskap senare i livet. Alla elever ska ha nått läroplanens mål när de går ut grundskolan. Gymnasieskolan ska ge möjlighet att välja studieinriktning efter eget intresse, men samtidigt ge
alla den kärna av fördjupade ämneskunskaper som behövs för att möta
kraven i dagens samhälls- och arbetsliv. Den sociala snedrekryteringen
till högskolan måste brytas, liksom den könsmässigt sneda rekryteringen till forskarutbildningen. Grundskola och gymnasieskola ska
vara avgiftsfria liksom högskoleutbildning i samhällelig regi. Långsiktigt ska detta även gälla förskolan.
Dagens snabba tillväxt av kunskaper innebär att utbildning inte bara
kan förläggas till uppväxtåren. Lärandet blir en livslång process, där
perioder av yrkesarbete växlar med studieperioder. Utbildningssektorn
och studiefinansieringssystemet måste avpassas för detta. Alla vuxna,
inom alla delar av arbetslivet, ska ha möjlighet till fort- och vidareutbildning. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de med kort grundutbildning.
Forskningen utgör grunden för kunskapsutvecklingen i både samhälle
och arbetsliv. För att upprätthålla och stärka Sveriges ställning som
ledande kunskapsnation krävs stora insatser från både staten och
näringslivet. Tvär- och mångvetenskaplig forskning bör stimuleras och
kontaktytorna mellan teknisk och humanistisk forskning breddas.

Staten har ett särskilt ansvar att garantera forskningens frihet och att
trygga grundforskningen.
Ett verkligt kunskapssamhälle förutsätter en aktiv kulturpolitik. Kulturen öppnar våra sinnen för nya intryck och möjligheter. Den väcker
nyfikenhet och skapar kreativa miljöer. Vi vill att kulturen ska bli mer
närvarande och syresättande i alla människors vardag. Att göra alla
delaktiga i det som är kulturlivets kärna – möjligheten att frigöra den
egna tankens kraft – är en central uppgift för demokratin, när en
växande kommersiell styrning av media och informationsförmedling
hotar att leda till likriktning och tankens begränsning.
Kulturpolitikens uppgift är inte att styra konsten. Den ska tvärtom
garantera konstens och konstnärernas frihet. En viktig del av detta är
att slå vakt om den konstnärliga upphovsrätten. Samhället ska stödja
kulturlivet och ge konstnärer inom alla konstarter reella möjligheter att
utvecklas och att möta sin publik. Kulturpolitiken går ut på att göra
konstens olika uttrycksformer tillgängliga för alla, barn och vuxna, i
hela landet. Och den syftar till att stimulera till eget kulturskapande
och kulturell delaktighet.
Den digitala kommunikationstekniken skapar nya förutsättningar för
mötet mellan konsten och publiken.Den öppnar nya vägar för konstens
utövare och erbjuder publiken en nästan gränslös tillgång till film,
musik, teater, litteratur, konst och arkiv från hela värden.
Utvecklingen ställer kulturpolitiken inför nya möjligheter och nya
utmaningar. De nya möjligheterna handlar om att människor i hela
landet kan ta del av konst och kultur av hög nationell och internationell klass och de nya utmaningarna om att förhindra att informationstekniken leder till en kommersiell likriktning, som motverkar kulturell
variation och mångfald.

Vi vill möta utmaningarna genom att binda samman den digitala teknikens gränsöverskridande distribution med kraftfulla satsningar på
den levande kulturen. Institutioner för det professionella kulturlivet
ska därför finnas över hela landet. Där ska också ges utrymme och
resurser för en rik amatörkultur. Kulturen måste ha mötesplatser för
samtal och reflexion utan ekonomiska avkastningskrav och utan den
styrning, som sådana krav alltid medför. Biblioteken ska vara avgiftsfria. Musikskolor och kulturskolor ska vara tillgängliga för alla barn.
Kulturinstitutionerna och kulturlivet måste spegla den kulturella mångfalden i dagens Sverige. I detta ska också ingå att hävda och stödja
nationella minoriteters möjligheter att behålla och utveckla det egna
språket och kulturen.
Media spelar en betydelsefull roll för den fria opinionsbildningen och
det fria informationsflödet. Maktkoncentrationen i mediabranschen
och på Internet samt den växande sammankopplingen med underhållningsindustrin gör att informationsflödet blir alltmer likformigt och i
alltför stora delar uppbyggt på passiv konsumtion i stället för socialt
engagemang.
Att motverka maktkoncentration och att upprätthålla mångfald ska
vara centrala delar av samhällets medie- och IT-politik. Den snabba
tekniska utvecklingen på mediaområdet förändrar mediemarknaden.
De elektroniska medierna utmanar de gamla och öppnar för nya aktörer, som kan bredda perspektiven och utmana monopolen. Utöver att
motverka monopoltendenser i den papperstryckta mediemiljön, bör en
växande del av samhällets engagemang inriktas på att stimulera mångfald i den elektroniska miljön och att säkerställa allas rätt till nyheter,
saklig information och en bred samhällsdebatt.
Vi socialdemokrater slår vakt om oberoendet och friheten för public
service-kanalerna inom radio och tv. De ska som medieföretag i all-

mänhetens tjänst garanteras självständighet gentemot politiska,
kommersiella och andra intressen. De ska vara fria från reklam och
deras finansiering ska vara långsiktigt säkrad.
Utvecklingen av den digitala kommunikationstekniken har ökat
individens frihet. Den har öppnat vägarna till ett fritt informationsutbyte och ny kunskap, till nya relationer och nya mötesplatser. Men
utvecklingen medför också risker. Den personliga integriteten hotas
när kommersiella och andra intressen använder tekniken för att kartlägga den enskildes intressen och vanor. Tekniken används för personliga kränkningar 5 och för att sprida förtal. Demokratin undergrävs
när rasistiska och andra ickedemokratiska grupper sprider sitt hat
över nätet och försöker skrämma enskilda personer, journalister och
politiker till tystnad.
Det är samhällets absoluta skyldighet att skydda friheten och den personliga integriteten och att förhindra att nätet används för förtal, hets
mot folkgrupp, kränkningar av enskilda personer och hot om våld.

Välfärd och trygghet
Den socialdemokratiska välfärdspolitiken är ett uttryck för de tre principerna om frihet, jämlikhet och solidaritet. Välfärden skapar både
individuella och samhälleliga nyttigheter. Den ger rättigheter, men
ställer också krav.
Välfärdens betydelse ligger både i den frihet och trygghet den ger
individen och i den sociala sammanhållning den skapar. Den omfattar
alla, oavsett inkomst. Den generella välfärden är något medborgarna
solidariskt erbjuder varandra, och solidariskt bidrar till attbetala.

Skola, vård och omsorg har en central roll för fördelningen av möjligheter i livet. Därför är välfärden en samhällelig angelägenhet. Tillgången till skola, vård och omsorg får aldrig avgöras av marknadens
prismekanismer och utbudet får aldrig bestämmas av enskilda producenters intresse av egen vinst. Inte heller socialförsäkringarna får reduceras till varor på en marknad, där samhällets uppgift enbart blir att
fördela skattepengar för den enskildes inköp. Det ökade inslaget av
privata försäkringar på välfärdsområdet skapar oacceptabla skillnader
mellan människor. Den generella välfärden ska hålla så hög kvalitet
och vara så väl utbyggd att sådana försäkringar inte behövs.

Vi socialdemokrater vill utveckla den gemensamma sektorns verksamheter så att de svarar både mot klassiska krav på rättvisa och lika tillgång och mot nya krav på inflytande och valfrihet. Människor är olika,
med olika behov och förutsättningar. De måste ha möjlighet att välja
mellan olika pedagogiska utformningar, olika vårdformer och olika
omsorgsalternativ. Därför är det en viktig uppgift för den offentliga
sektorn att utveckla olika alternativ. För att nå en större variation ska
kommunerna och landstingen ha rätt att låta kooperativa, ideella eller
privata alternativ komplettera och utveckla den offentligt drivna verksamheten.

Alla invånare i hela landet ska ha likvärdig tillgång till skola, vård och
omsorg. Det förutsätter en kommunal skatteutjämning så att inte olika
skattekraft och skillnader i befolkningens sammansättning leder till
skillnader i välfärd mellan olika kommuner.

De gemensamt finansierade verksamheterna ska fylla högt ställda krav
på bra arbetsvillkor och på möjligheter till inflytande och utveckling i
jobbet. Här finns stora möjligheter att utveckla andra styrmodeller för
offentlig sektor än de marknadsefterliknande som under lång tid varit
dominerande. De ska ta tillvara de anställdas engagemang och kompetens och ge utrymme för att pröva nya idéer och lösningar. Såväl inom
offentlig sektor som inom olika privata alternativ ska självständighet
och kreativitet stimuleras. Verksamheterna ska präglas av öppenhet
och insyn. De anställdas yttrande- och meddelarfrihet får inte inskränkas.

Den demografiska utvecklingen med en växande andel äldre är ett av
det moderna välfärdssamhällets stora framsteg; vi lever längre som
friska och aktiva människor. Men den är också en av välfärdssamhällets stora utmaningar. För att kunna erbjuda alla äldre en trygg ekonomi och en god omsorg ställs höga krav på ett starkt och stabilt pensionssystem och på en gemensam finansiering av välfärden.
Vi socialdemokrater vill att alla ska ha lika förutsättningar och lika
möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Därför vill vi skapa ett samhälle där alla människor, oavsett funktionsförmåga, har rätt till arbete,
eget boende, full rörelsefrihet och ett aktivt liv.
Alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt i enlighet med FN:s barnkonvention. Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut. Alla barn och
ungdomar ska ha rätt till likvärdiga villkor och till en trygg uppväxt fri
från droger och våld.

Ett gott ekonomiskt skydd när den egna förvärvsinkomsten faller bort
är grundläggande för den enskildes trygghet och frihet. Socialförsäkringarna ska bygga på inkomstbortfallsprincipen. Försäkringssystemen
måste avpassas för en arbetsmarknad, där allt fler skiftar mellan studier
och förvärvsarbete och där många kombinerar anställning med eget
företagande.
Lågt bostadsbyggandet driver upp bostadskostnaderna, minskar rörligheten i samhället, ökar trångboddheten och förhindrar unga människor
att skaffa en egen bostad. Vi socialdemokrater ser bostaden som en

social rättighet och bostadspolitiken som en del av välfärdspolitiken.
Därför anser vi att det är ett samhälleligt ansvar att trygga bostadsförsörjningen. Starka allmännyttiga och kooperativa företag är nödvändiga för att för att hålla nere boendekostnaderna och för att motverka
segregation. De boendes inflytande över sin bostad och sitt bostadsområde ska öka.

på offentlighet och insyn. Tilliten till demokratin bygger på att medborgarna kan lita på att de valda politikerna öppet deklarerar sina politiska avsikter och redovisar hur de förvaltar sitt politiska mandat.
Partierna ska vara skyldiga att öppet redovisa de bidrag de erhåller
från utomstående organisationer, intressen och företag. De förtroendevalda politikerna ska vara skyldiga att redovisa sina övriga uppdrag.

Till välfärdspolitiken hör också tryggheten på gator och torg och i det
egna hemmet. Att bekämpa brottslighet är en del av trygghetspolitiken.
I det ingår också att bekämpa brottslighetens orsaker. Samhället måste
reagera tydligt mot brott och regelöverträdelser. Men den långsiktigt
bästa brottsbekämpningen är att bygga ett samhälle där de sociala
klyftorna är små, där alla har rätt till ett arbete och där barn och ungdomar har trygga uppväxtvillkor.

Inget är så förödande för tilltron till det demokratiska styrelseskicket
som förekomsten av bestickningar och mutor i syfte att påverka besluten eller genomförandet av dem. De politiska partierna, de offentliga
politiska organen och de rättsvårdande myndigheterna har ett gemensamt ansvar att med all kraft förhindra all form av otillbörlig påverkan.

Demokrati och politiskt ansvar
Tilltron till demokratin avgörs såväl av medborgarnas möjlighet till
medverkan som av demokratins förmåga att göra verklighet av fattade
beslut. Demokratins handlingskraft måste därför ständigt värnas, både
mot grupper som har makt i kraft av sin ekonomiska styrka och mot
grupper som med hänvisning till speciella kunskaper eller speciell
kompetens anser sig ha större rätt än andra att påverka politiken.
Den representativa demokratin är det mest effektiva demokratiska
beslutssystemet. Men för att medborgarna ska känna sig väl företrädda
i de beslutande församlingarna måste den representativa demokratin
bäras upp av en öppen debatt och levande delaktighet bland medborgarna själva. Våra folkvalda ska avspegla befolkningens sammansättning.
Den demokratiska processen och samhällsförvaltningen måste bygga

Förtroendet för den demokratiska beslutsprocessen förutsätter att de
förvaltningar, som ska genomföra de politiska besluten, styrs av professionalitet och oväld. Myndigheterna ska beakta allas likhet inför
lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.
För att skapa tillit till såväl det politiska beslutssystemet som till myndighetsutövningen måste ansvarsfördelningen mellan politik och förvaltning bli tydligare. Det politiska ansvaret kan aldrig överlämnas till
icke valda ämbetsmän. Politikerna har alltid det yttersta ansvaret för de
politiska besluten. Detta gäller på såväl nationell som kommunal nivå.
De politiskt beslutande församlingarna i kommuner och landsting ska
ha frihet att för de skattefinansierade verksamheterna välja de driftsformer, som de anser stämma bäst med de redovisade politiska målen.
De ska således ha rätt att bestämma om de ska driva verksamheten i
egen regi eller överlåta driftsansvaret till externa utförare. Utöver
konkurrensutsättning genom upphandling ska detta kunna ske genom
att ingå partnerskap med kooperativa och sociala företag eller ideella

organisationer. Därutöver ska det vara möjligt att rikta upphandlingar
enbart till non profit-aktörer.
För all verksamhet som drivs på uppdrag av det offentliga och finansieras med skattemedel ska det finnas nationellt fastställda regelverk.
Dessa ska försäkra att verksamheten drivs med hög kvalitet, att vinstintresset begränsas och inte fungerar styrande för verksamheten, samt
att de anställda har samma rättigheter och samma skydd oavsett driftsform.
Oavsett i vilken form skattefinansierad verksamhet drivs ska medborgarna ha möjlighet att granska den och utkräva politiskt ansvar.
Tack vare den svenska offentlighetsprincipen har missförhållanden
inom den offentliga välfärden upptäckts och debatterats. Motsvarande
krav på öppenhet och insyn ska ställas på de privata aktörer som
verkar inom den skattefinansierade välfärden.

Tillit och gemenskap
Ett starkt och levande civilsamhälle är demokratins underbyggnad. Det
består av ideella föreningar och stiftelser, folkrörelser och samfund,
kooperativ, aktionsgrupper och nätverk, som har byggts av människor
som i fri samverkan vill förverkliga sina idéer, utveckla gemenskapen
och tillvarata sina intressen.
Det civila samhället skapar mötesplatser fredade för kommersiella
lönsamhetskrav där medborgarna naturligt kan koppla sina egna
erfarenheter och krav till ett vidare samhälleligt perspektiv. Det ökar
medvetenheten om demokratins värden och bygger upp det egna
ansvaret för demokratin.
Den förändringskraft som uppstår när människor möts till gemen-sam
handling måste ha en avgörande roll i samhällsbygget. Samhällsarbetet måste bygga på tilltro till och respekt för medborgarnas eget
engagemang och medborgarnas egna organisationer. Politiken måste

formas i en levande dialog med det civila samhälle och ska skapa goda
villkor för civilsamhällets utveckling. Ändamålsenliga lokaler för
föreningsliv, folkbildning, idrott och kultur ska vara lätt tillgängliga,
ha hög standard med modern teknik och stå öppna för alla på rimliga
villkor.
Genom sina verksamheter har civilsamhället en viktig uppgift att
balansera marknadskrafterna och att ställa krav på den politiska
makten. Till det civila samhället hör olika former av kooperativ, som
ger människor möjlighet att förverkliga sina idéer i företag, som är
gemensamt ägda och demokratiskt uppbyggda. De kooperativa
företagen, som inte drivs av privata vinstintressen, utvecklar det lokala
näringslivet. De bidrar också till att förnya den offentliga sektorn när
brukare, personal och anhöriga tillsammans tar ansvar för offentligt
finansieradverksamhet. Samhället bör stödja utvecklingen av de
kooperativa verksamheterna.
Omistliga motvikter till kommersialiseringen av samhällsdebatten är
de arenor för medborgerliga samtal och medborgerligt utbyte av tankar
och erfarenheter, som folkrörelser av skilda slag erbjuder. Debatt,
opinionsbildning och granskning av politiken får aldrig bli en fråga
enbart för professionella debattörer. Likaväl som samhällsarbetet
måste bäras upp av medborgarnas eget engagemang, måste samhällsoch kulturdebatten göra det.
Demokratin börjar i vardagens gemenskap. Det handlar om att få uttrycka sina meningar och att utveckla dem i respektfulla samtal med
andra, om att ha rätt att driva sina åsikter och försöka påverka andra
och om möjligheten att i samverkan skapa föreningar och bygga verksamheter som tillvaratar det gemensamma intresset. Med en levande
vardagsdemokrati skapas den tillit till varandra och till de gemensamma institutionerna som kännetecknar ett gott samhälle med ett stort
socialt kapital. Den visar att det är möjligt att tillsammans förändra
tillvaron, göra något annorlunda och bättre.
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Det här känns lite speciellt för en arbetargrabb från Ådalen! Jag var
med och bildade en SSU-klubb tillsammans med Östen Högman en
gång i tiden. Jag har glädjs med partiet, och lidit i tuffa perioder, men
jag har aldrig tvekat om var jag står. De socialdemokratiska värderingarna är mina, de är mig själv, de är min själ. Det här är nästan som en
skattepliktig förmån!
Kära vänner, mitt liv har varit långt ifrån utstakat. När jag kom till
Sunnersta som fosterbarn, Ådalen i Ångermanland, var jag knappt ett
år gammal. Inget var säkert. Men mina blivande föräldrar Ture och Iris
tog ett ansvar för mig. Jag blev del av en familj och fick en bra uppväxt. Och ju äldre jag blev, ju fler var det som hjälpte till.
När jag började skolan.
När jag kunde läsa vidare.
När jag fick mitt första jobb.
Jag såg hur andra människor tog ansvar – inte bara för sig själva utan
faktiskt också för mig. De gjorde att jag kunde känna mig stark och fri.
Därför blev jag socialdemokrat, för jag vill kunna dela den friheten

med alla människor. Och vi är en frihetsrörelse, i själ och hjärta. Vi
arbetar för ett samhälle där inget i arvet från ditt förflutna ska hindra
framtiden för dig och dina barn. Ett samhälle där du kan vara modig,
utan att vara mäktig.
Mitt liv var långt från utstakat, men jag växte för att andra människor
förkroppsligade de värderingar som driver vårt parti framåt. Därför är
det min största glädje och ära att få ert förtroende som ordförande för
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti – tack för det!
Det gemensamma ansvaret som jag mötte i Sunnersta i Ådalen, det är
kittet som håller samman vårt samhälle och det är det jag vill tala om i
dag.
Vi socialdemokrater ser det fantastiska i att ta ansvar för varandras
frihet. Vi stannar inte vid viljan att skaffa sig själv bättre livsvillkor.
Det är vanlig egennytta. Vi gör inte heller halt vid att ge grannen och
medmänniskan en hjälpande hand. Det är empati, vilket är gott i sig.
Vi förstår att både du, jag, grannen och samhället som helhet blir
starkare av att vi tar ansvar för varandra.
Det är större.
Det är samhällsomdanande.
Det kan sammanfattas i ett av de vackraste ord jag vet: solidaritet,
mina vänner!
Och vill vi att alla människor i Sverige ska vara starka och fria – då
finns det inget bättre sätt att se på varandra än som jämlika systrar och
bröder. Då ska vi bygga vårt samhälle som vi vill att en bra familj ska
vara. En familj där varje människa gör sitt, men där vi också tar ett
gemensamt ansvar för varandra. En familj som stöttar den som vill ta

nya steg och utvecklas, som hjälper till när flyttlasset ska gå till en
annan ort, ett nytt jobb eller nya studier.
En familj som inte överger den som just nu har det tufft, eller lämnar
dem i fattigdom eller fas 3 - men som heller aldrig är missunnsam mot
den som når framgång. Det är grunden i tanken om samhället som en
familj: Din svaghet är allas vår svaghet – men din styrka blir vår
gemensamma styrka. Det är socialdemokratisk politik.
Och har vi någonsin haft bättre förutsättningar och större möjligheter
än nu att skapa ett samhälle där alla människor är fria och jämlika?
Med så stora tekniska framsteg och så mycket kunnande. Med så stora
gemensamma resurser. Med så stora samarbetsmöjligheter, både nationellt och globalt. Och om det finns möjligheter, vad kan en socialdemokrat säga annat än:
Låt oss ta fram reformer för 2020, för 2025, för 2030.
Låt oss lära av våra erfarenheter och forma en bättre framtid.
Låt oss börja precis här på denna kongress – för vi ska framåt, framåt,
alltid framåt!
Det är socialdemokratisk drivkraft.
Sverige ska vara som en familj där du behandlas lika oavsett kön och
ursprung. Där är vi inte i dag. I många familjer håller gamla strukturer,
normer och värderingar tillbaka människor, precis som i samhället i
stort. Sverige har fortfarande en manlig könsmaktsordning, som
behöver bemötas med en feministisk agenda.
Ta bara lönerna som exempel. En människa förlorar i genomsnitt 3,6
miljoner kronor under ett arbetsliv bara för att hon är kvinna. Det

motsvarar en villa här i Göteborgsområdet, en väldigt stor båt eller
uppåt 200 semesterresor för en hel familj. Det här är ingen självklarhet, det är en stöld! Och löneskillnaderna är bara ett symtom på ett
djupare problem. Som Katrine Kielos skriver i Det enda könet:
"Arbetsmarknaden är fortfarande i hög grad definierad utifrån idén att
människor är kroppslösa, könlösa och nyttomaximerande individer
utan familj eller sammanhang."
Vi har en arbetsmarknad skapad av män, för män. Blind för hemarbetet
och byggd på en grund av självuppoffrande kvinnor. Det här vill vi
ändra. Därför ska vi begränsa visstidsanställningarna, och göra upp
med den ofrivilliga deltiden och de delade turerna – eller "obetalda
håltimmarna" som de egentligen borde heta. Vi ska göra det som krävs
för att uppnå jämställda löner och samtidigt ska vi säkra ett arbetsmiljöarbete så alla kan försörja sig livet ut.
Vi vill bygga ett samhälle från grunden där inte hälften av alla människor, hälften av alla innovatörer, hälften av alla genier hålls tillbaka. Vi
ska göra det med en skola som lär ut både jämlikhet och jämställdhet,
med ett familjeliv där män och kvinnor delar lika på hemarbetet och
även på ynnesten att hjälpa sina barn att växa upp och med ett näringsliv där män inte kvoteras in framför kompetenta kvinnor!
Och oavsett om det är våld i en nära relation, hotbrev till politiskt aktiva kvinnor eller trakasserier på nätet, är det en och samma struktur:
Fega män som med våld och hot försöker kuva starka kvinnor. Det slår
mig i hjärtat. Som socialdemokrat, som man och som feminist.
Attackeras en så attackeras vi alla. Hot och hat ska inte stoppa feminismen. De ska inte få vrida klockan tillbaka.
De ska inte kuva oss. Inte i dag. Inte imorgon. Aldrig någonsin. Vi ska
framåt – i respekt och jämställdhet – kvinnor och män tillsammans!

Och partivänner, vi ska framåt tillsammans oavsett hårfärg eller hudfärg. Sverige ska vara som en familj, och skulle du någonsin behandla
din bror eller syster olika på sådana grunder? Men när vi ser en busschaufför dela upp människor efter utseende, ambulansförare lämna ett
flyktingbarn bakom sig, judar och muslimer trakasseras och rasistiska
tankesätt visar sig i samhället – till och med i regeringen – då ska vi
agera. Vi ska ta krafttag mot den strukturella rasismen, och även se den
i oss själva. Som Jonas Hassen Khemiri skriver:
"För det är precis så rasismen funkar. Den är aldrig en del av vår skuld,
vår historia, vår DNA. Den finns alltid någon annanstans, aldrig här, i
mig, i oss."
Det är dags att intensifiera arbetet mot diskriminering och förtryck.
Oavsett var den finns,
i skolor, på torg, på arbetsplatser eller arbetsförmedlingar, eller i våra
egna fördomar och beteenden, ska rasismen belysas, bemötas och
bekämpas. Det är socialdemokratisk politik!
Och att bekämpa rasism, antifeminism, homofobi och alla försök att
slå split mellan människor är ytterst att bekämpa rädslor. Rädsla för att
jobbet ska försvinna, rädsla för att lämnas efter när globaliseringen för
världen framåt, rädsla för att förlora ett privilegium eller en förhandsrätt. Det är först när rädslan får fotfäste som partier med små hjärtan
och enkla lösningar kan försöka skapa hat mot medmänniskor.
Men lösningen, mina vänner, är inte mer fientlighet, det är mer solidaritet. Därför ska vi vända arbetslöshet till arbete, maktlöshet till makt,
fiendskap till framtidstro. Och finns det något mer patriotiskt än att
skapa ett samhälle där alla känner sig hemma? Vi är en familj av tusen
ursprung. I Sverige finns inte "vi och dom" – i Sverige finns vi!

Vänner, Sverige ska vara som en familj vars solidaritet är gränslös,
och som aldrig är ansvarslös för kommande generationer. Jag har haft
ynnesten, och det är en ynnest som inte ges alla från Ådalen, att i den
internationella arbetarrörelsens tjänst driva på arbetet för demokrati
och mänskliga rättigheter över hela världen. Frihetstörsten är densamma – oavsett om den beskrivs i Belarus, tystas i Kurdistan eller skriks
ut på Aleppos gator.
Och är det något ett möte med en människorättsaktivist väcker, så är
det frågan: Vad vore min frihet värd, om jag inte använder den till att
kämpa för allas rätt till sin frihet? Sverige ska vara militärt alliansfritt,
ja – men aldrig fritt från internationellt ansvar. Sverige ska vara väldigt
tydligt när människovärdet kränks. Det samhälle vi vill forma drivs
inte av nationell egoism, utan av gränslös solidaritet.
Därför stödjer vi Förenta nationernas arbete. Vi sätter både militära
och monetära resurser i FNs tjänst – för freden, för demokratin. Vi
bekämpar elden, men framför allt ska vi röja undan bränslet – fattigdom, diktaturernas förtryck och brist på mänskliga rättigheter. Våra
värderingar känner inga landsgränser. På de förtrycktas sida. Mot förtrycket. Där ska Sverige finnas, alltid!
Det finns saker vi kan göra. Det finns saker vi borde göra. Och så finns
det saker vi måste göra för att kunna se oss själva i spegeln. En sådan
sak är att nå en fredlig tvåstatslösning för Israel och Palestina. Det
kräver ett erkännande av båda staternas existens. Det kräver att vi
erkänner människors vilja till självbestämmande och fred. Och vänner,
det kräver att Sverige och världssamfundet erkänner staten Palestina!
Och i allt arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter är EU
ett av våra bästa verktyg. Det är alldeles för bra för att fumla bort. Den
europeiska unionen skapar också ett mervärde på många plan, som

både underlättar för oss här hemma och stärker vår gemensamma
kontinent. När EU samarbetar för ökad forskning och utbildning, för
vassare miljömål, för tuffare regler på finansmarknaden, för löntagares
rättigheter, så stärker det vår möjlighet till utveckling här i Sverige.
Mitt under den akuta krisen måste vi våga lyfta blicken och titta framåt
för nya viktiga steg. Vad är det som bygger EU starkt i framtiden? En
marknad med 500 miljoner människor kräver också moderna arbetsvillkor. EU kan bara utvecklas om vi konkurrerar genom att förstärka
innovation och kunskap – inte genom att försämra löner och arbetsvillkor. Därför ska vi ha ett socialt protokoll till EU:s fördrag, som
säkrar rättigheterna för Europas löntagare och som bygger vårt
näringsliv konkurrenskraftigt. Det är dags nu att använda den starka
röst som EU faktiskt är: För mänskliga rättigheter, för arbete och för
solidaritet i hela Europa!
Jag mötte en gång en affärsman på ett flyg till Frankfurt. Han berättade
för mig hur han hade flyttade sin produktion först från väst och Tyskland till Östeuropa och så höll han på att titta på några ställen i Nordafrika. Nu funderade han på att flytta från Östeuropa till Centralasien,
för nu höjdes lönerna i Europa. Först blev jag nedslagen av det – men
sen såg jag möjligheten, därför att fortsätter vi förbättra villkoren i
land efter land efter land kommer det till slut inte finnas länder med
usla villkor kvar att utnyttja.
Därför vill jag att Sverige ska vara ledande i arbetet för en global
Saltsjöbadsanda. Vi behöver överenskommelser som säkrar organisationsfrihet, kollektivavtal, social trygghet och goda företagsresultat.
Det gör att löntagare inte ställs mot löntagare. Det gör att vårt näringsliv får konkurrera med sin fulla kompetens. Det gör att löner och välståndet höjs i vår omvärld, handeln ökar, alla gynnas.

Vi socialdemokrater har samlat forskare och företrädare för företag
och fackförbund och påbörjat detta arbete. Jag vill utveckla det vidare.
Jag vill se till att genomföra det i regeringsställning. Jag vill att Sverige ska vara en ledande kraft för att skapa ett globalt handslag mellan
arbete och kapital. Vi ska bygga en global ekonomi som kuvar ingen
men gynnar alla. Det är socialdemokratisk politik!
Partivänner, att Sverige leder utvecklingen globalt behövs också för att
säkra framtiden för kommande generationer. Inget samhälle kan leva i
en död värld, så ska vi kunna ge friheten att arbeta, bo och resa fritt i
arv till våra barn, behöver vi forma ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Det är det jag kallar hållbar frihet. Vi bejakar
utvecklingen – men det ska ske inom planetens begränsningar. Det är
fullt möjligt att skapa tillväxt som håller sig inom naturens gränser och
inte hotar vårt klimat eller vår biologiska mångfald.
Omställningen till ekologiskt hållbar utveckling är ett ansvar för hela
världssamfundet men vi rika länder som i dag står för den stora delen
av utsläppen ska gå före. För det krävs förebilder. Det ska Sverige bli.
För det krävs ett arbete inom Sverige, det ska Socialdemokraterna
leda!
I dag halkar Sverige efter. Det är inte likt oss. Ambitionerna sänks,
drivkrafterna tas bort, 14 av 16 miljömål uppnås inte. Tyskland, USA,
Danmark driver utvecklingen i stället. Det är deras företag som tar nya
marknadsandelar. Svenska företag går miste om exportmöjligheter,
tillväxtchanser, framtidsutsikter.
Jag vill att Sverige ska bli en ledare i den globala tävlingen om grön
teknologi, inte en sorglig eftersläntrare. Jag vill att vi fortsätter bygga
ut den förnybara energin, energieffektivisera vår produktion och
klimatsäkra våra bostäder och transporter, för det skapar både jobb och

framtidstro. Våra barn förtjänar en värld fri från klimatuppvärmning,
en luft fri från smuts, en kropp fri från gifter. Jag vill samla socialdemokratin och hela Sverige för den uppgiften. Vi ska ta vårt ansvar,
vi ska forma en hållbar frihet och vi ska lämna över den till kommande
generationer.

ändra situationen, de verkar ärligt talat inte bry sig. Men det partivänner, det gör vi. Vi har ägnat över ett år till att tala med forskare, besöka
verksamheter, besöka andra länder, vi har läst era motioner som kommit in till den här kongressen, för att ta fram en utav de största välfärdsreformerna i Sverige i modern tid.

Vänner, jag vill också att Sverige ska vara som en familj där du kan
vara stark och fri som individ. Det kräver vissa principer. En princip är
att alla bidrar efter förmåga, och att vi sedan fördelar de gemensamma
resurserna så att varje människa kan färdas väl genom livet. En princip
är att välfärden växer med tidens krav. Redan i dag ser vi nya behov –
och det är dags att börja möta dem. Dagens äldre är starkare än någonsin och därför vill vi skapa en äldreomsorg som ser till människans
trygghet, ja – men också till hennes frihet och vilja att forma sitt eget
liv. Många i Sverige är i dag anställda i sina egna företag och därför
vill vi skapa en omställningsförsäkring så att alla har en grundmurad
trygghet.

- Det öppnar insynen, säkrar bemanningen och kvaliteten, höjer kraven
på vilka som får bedriva verksamhet och ger resurser till de människor
som behöver det mest.

Life Science-industrin växer och når varje dag nya framgångar för att
förbättra människors liv. Samtidigt dör människor i Sverige, 2013, av
bristerna i patientsäkerheten. Hur kan då sjukvården inte få en större
plats i den nationella debatten? Därför vill jag stärka akutvården, men
också ta ett större grepp och säkra att svensk sjukvård fortsätter att
vara världsledande, för, vänner, när du är som svagast – då ska samhället vara som starkast!
Är det någon princip vi behöver i välfärden i dag är det principen om
demokratisk styrning. Vem blir inte förbannad av rapporterna om vissa
välfärdsföretag som försummar människor för att göra vinst, om
tvångsprivatiseringar och skatteflykt? Det är nog bara en grupp som
inte bryr sig – det är Sveriges regering. De verkar strunta i människorna som behöver välfärd i Sverige, de har inte rört ett finger för att

- Det skapar ett nationellt ansvar men gör också samtidigt att människors demokratiskt valda representanter lokalt kan ta ansvar för sin
välfärds utformning och anpassa den efter sina förutsättningar.
- Det förpassar tvångsprivatiseringar till historiens skräphög och gör så
att valfrihet alltid innebär att man kan göra goda val – aldrig att välja
bort något dåligt.
Vi lägger ett förslag som kraftigt begränsar vinsterna och helt enkelt
utesluter oseriösa aktörer från svensk välfärd. Samtidigt skapar det
möjligheter att vara kvar för de seriösa verksamheter som många uppskattar och förlitar sig på – under ett kraftigt skärpt regelverk.
Och partistyrelsen har slagit fast: Om detta inte uppfyller våra mål, är
vi redo att gå längre. När regeringen nu lämnar walk over i välfärden
är det vi som ska stå upp för den, och bygga en välfärd som gör att
även med olika aktörer är alltid ett mål främst: människans trygghet
och frihet. Det är socialdemokratisk politik!
Min mamma jobbade som hemsamarit. Jag minnas tydligt att hon
köpte en skoteroverall så att hon på en moped i smällkalla Norrland
kunde fara runt till de äldre för att hjälpa dem med att laga mat, städa
och allt annat som behövde göras. Jag förstår vilken oerhörd trygghet

min mamma var för de äldre. Emellanåt ringde de om råd och dåd.
Ibland undrade de: Kan du inte komma i dag i stället för i morgon?
Det hon gjorde kan säkert betraktas som små tjänster – men de skapade något större.
Välfärd är i grunden att människor hjälper människor. Därför är det
dags att ge de som arbetar i välfärden bättre villkor, tillgång till kompetensutveckling och fler kollegor som gör att de i varje stund kan
göra sitt bästa. Och samhället ska gå först för att stärka heltid som
norm.
Därför ska arbetet för rätt till heltid vara påbörjat i alla socialdemokratiska kommuner och landsting under 2014. Och vi ger oss inte förrän
detta är genomfört i hela Sverige!
Men vänner, ska Sverige vara som en familj där alla är jämlika och fria
– då måste vi börja med de två absolut viktigaste grundstenarna för att
öka människors frihet i dag: jobben och skolan. Vi behöver höja kunskapsnivån, stärka konkurrenskraften och förbättra produktiviteten.
Det är bara kan vi bygga ett långsiktigt välstånd. Utan det här rasar
bygget. Över 400 000 människor i Sverige i dag söker jobb. Det är det
största hotet mot vår ekonomi, våra pensioner och vår välfärd. Det är
det största hotet mot vår förmåga att rusta Sverige för framtiden och
det är det största hotet mot varje människas möjlighet att styra över sitt
eget liv.
Det håller tillbaka drömmar och framtidshopp. Sten för sten bygger det
klassamhället. Därför är alltid, nu och i framtiden, alla människors rätt
till arbete vår uppgift. Full sysselsättning är det orubbliga målet för
socialdemokratisk politik!
Och när det kommer till att skapa jobb samarbetar jag hellre än pekar
ut särintressen. Jag hittar hellre lösningar än konflikter, och när det

gäller jobben är det just lösningar Sverige behöver. För att få fler jobb
behöver vi ha ordning och reda i ekonomin, men det är bara en förutsättning. Och låt mig säga så här: De som tror att ordning och reda
räcker, och sätter sig ner och grillar korv när arbetslösheten stiger, de
blir inte kvar i regeringsställning!
Ska vi nå det delmål vi satt upp – att nå lägst arbetslöshet i EU 2020
samtidigt som antalet timmar ökar krävs mycket mer. Det krävs framför allt att Sverige väljer väg angående hur jobb ska skapas i framtiden. Det är dags nu. Antingen väljer vi den borgerliga vägen: Lönesänkningar för unga. Sämre arbetsvillkor. Subventioner för låglönejobb. Ettårigt gymnasium för vissa ungdomar. Så säger regeringen att
Sverige ska konkurrera globalt i framtiden.
Eller så lyssnar vi till företagen. Jag har mött företagare i små, slitna
möteslokaler och i stora, mer ståtliga, glaspalats. Jag lovar er att jag
aldrig har hört dem säga: Vårt största problem är att våra anställda mår
för bra och kan för mycket. Aldrig någonsin!
Nej, lyssnar vi till folket, till företagen, till forskningen, då väljer vi en
annan väg. Där vi samverkar, stärker innovationskedjan, investerar i
infrastruktur och boende, ökar tillgången på riskkapital – och vi gör
det tillsammans. Vi vet att Sverige är ett litet land. Splittrade står vi
svaga i den globala konkurrensen men samlade är vi förbluffande
starka. Det är det vi ska vara!
Vi väljer en väg med starkare företagande, inte svagare välfärd, där vi
tar över ansvaret för den andra sjuklöneveckan, där vi investerar i
inkubatorer och exportstöd, där vi satsar på innovationsupphandlingar
och företagsnära forskning. Och där vi gör det möjligt för dig – även
om du har små resurser – att starta företag och göra idén inom dig till
verklighet för oss alla. Det är också en fråga om rättvisa, för det är

tanken i ditt huvud – inte summan på ditt konto – som ska avgöra om
du kan lyckas i Sverige. Det är socialdemokratisk politik.
Vi väljer en väg, där vi möter det absurda faktum att många svenska
företag inte kan få tag på rätt utbildad arbetskraft, samtidigt som vi har
en hög arbetslöshet. Vi gör så att människor kan ta de jobb som växer
fram. Vi investerar i högskolan som regering svältföder. Vi satsar på
bristyrkesutbildningar, vi reformerar Arbetsförmedlingen från grunden
och vi lockar unga tillbaka till skolbänken. Och vänner, vi lägger ned
fas 3. Vi ska befria över 30 000 människor från regeringens låtsasåtgärder. Vi ska ge dem riktiga möjligheter till arbete och studier. Det är
de värda!
Och när vi stängt rekryteringsgapet ska vi se till att det inte öppnas
igen. Därför ska vi skapa en kompetensförsäkring som följer med dig
oavsett om du arbetar eller söker arbete. Det är en viktig kunskapsreform som gör att du kan utbilda dig för att möta nya krav inom ditt
yrke och fortfarande ha en ekonomisk trygghet. Steg för steg behöver
vi investera för att Sverige ska nå en världsledande kunskapsnivå. Det
är inte bara något vi har bara råd med, det är det här som gör oss rika!
Vi väljer en väg där vi skapar arbetsplatser som inte slukar människor
och spottar ut dem som förbrukade. Jag har sett det allt för många
gånger:
- Ungdomar som ser korta anställningar staplas på varandra och aldrig
får en chans att skaffa bostad, ett vuxet liv, en framtid.
- Människor som tvingas vakna mitt i natten av ett sms och famla i
mörkret för att få veta om de får arbeta under dagen som kommer.
- Människor som får ta jobbet och stressen med sig hem, ned i sängen,
in i sömnen.

Ska Sverige gå framåt behöver ditt driv, din kunskap, din vilja, kunna
få utlopp i ditt i arbete. Arbetslivet ska inte krossa drömmar, det ska
förverkliga drömmar!
Precis här står skiljelinjerna om hur jobben ska skapas. Särintresse
eller samverkan. Straffa jobbsökande eller skapa jobb. Lägre löner
eller högre studier. Fas 3 eller framtidstro. I valet 2014 ska vi säga till
det svenska folket: Välj väg! Och jag kan lova er, jag ser fram emot
det valet!
Ja, steg för steg ska vi gå mot den lägsta arbetslösheten i EU 2020.
Och jag vet vad det första steget är som vi ska ta när vi bildar regering
2014. Det är att skapa jobb och framtidstro för alla unga som i dag
håller på att förlora hoppet. Den här generationen kräver inget märkvärdigare än generationerna före – att kunna plugga, jobba, flytta hemifrån, bilda familj.
Vårt första steg kommer därför att vara att garantera varje ung människa under 25 års ålder studier, praktik eller arbete på så kort tid som
möjligt. I vår höstbudget satte vi gränsen till inom 180 dagar. SSU
sade: "Vi kan inte vänta!" Jag säger i dag: Ni har rätt! Det kan inte jag
heller!
Därför går vi nu gemensamt fram med en reform som innebär att du
som ung får jobb eller studier inom 90 dagar. Ingen ung människa ska
någonsin lämnas i passivitet, alla unga ska studera eller arbeta!
Partivänner, jobben, företagandet, forskningen, kunskapsutvecklingen
– allt hålls tillbaka av något som oroar mig starkt – att den svenska
skolan är i kris. För varje dag försämras barnens resultat i skolan. För
varje dag kommer vi allt längre från den sammanhållna skola som är
grunden för ett jämlikt samhälle och för varje dag blir orsakerna än
tydligare. Under allt för lång tid har våra barns skolor utsatts för

borgerlig symbolpolitik i stället för riktiga insatser. Riktiga insatser
som kostar riktiga pengar och som ger alla barn chansen.
Det är dags att bygga ut förskolan. De barn som idag står utanför den
pedagogiska förskolan är de barn som behöver den mest. Därför ska vi
göra förskolan tillgänglig för alla oavsett om du behöver dagis eller
nattis, oavsett om du arbetar eller söker arbete, oavsett om du precis
fått ett till syskon. Alla barn ska kunna ta del av förskolans pedagogiska miljö, och alla barn ska ha rätt till en bra start i livet!
Det är dags att minska klasserna i skolan, så varje barn får mer tid med
sin lärare. Vi vet att det hjälper både de barn som halkat efter och de
barn som vill springa före. Och en sak är säker: Är du nio år gammal
behöver du inte nya sätt att veta att du misslyckas. Du behöver mer tid
med din lärare så att du ska lyckas!
Det är dags att lyfta lärarna med nya möjligheter istället för nya pålagor. För varje år som går tyngs lärare av nya administrativa bördor och
tvingas sätta blanketter framför barn. Vi vill ge lärarna arbetsro – men
även möjlighet till utveckling. Varje lärare ska få möjlighet till individuell fortbildning och karriärsmöjligheter. Vi vill se en samlad forskning som sprider det vi vet fungerar ut i landet. Därför vill vi grunda
ett forskningsinstitut för lärande. Läraryrket ska bli en starkare profession med större stöd och mindre administrativa bördor. Låt det vara
vårt besked till den svenska lärarkåren: Lägger vi våra barns framtid i
dina händer ska de händerna vara fria att göra sitt bästa!
Det är också dags att se till att inga barn överges. Vi ska bygga en
skola som inte lämnar en enda unge i sticket. Som ett vist kommunalråd från Katrineholm en gång sa: Alla ska med! Barn som inte nått
målen under terminen ska få fortsätta under sommaren. De bästa lärarna ska lockas till skolorna med de största utmaningarna.

Likvärdigheten mellan skolorna ska öka. Vi vill att alla unga ska gå
klart gymnasiet och därför skapar vi också stödet som krävs att de vill
och kan klara sin gymnasieutbildning. Och, detta vill jag vara noga
med: Läxhjälp ska ges efter behov – inte betalningsförmåga!
Och vänner, det finns ett annat perspektiv här. Det är varje människas
rätt till bildning. Bildningen visar dig inte bara vilken kunskap som
finns i dag utan ger en fantastisk föraning om vad människan kan
åstadkomma. Jag såg det när min mor började läsa engelska i cirklar
på kvällarna. Jag såg det i de första studiecirklarna jag var med i. Jag
fick gåshud för jag tänkte: "Här sitter vi arbetare och bildar varandra!"
Jag såg det när vi i IF Metall skapade projektet "Läs för mig pappa!".
Som Pär Lagerkvist skriver:
Jag vet att bortom det jag dunkelt anar
finns nya ting, mer sällsamt underbara
än de jag höll förundrad i min hand.
Jag vet. Och jag är rik som ingen.
Jag håller i min hand de gåtfullt vissa tingen,
och deras bröder vänta mig i dolda land!
Precis så är det. Okunskap och oförståelse inför samhället skapar
maktlöshet. Men kunskap och bildning skapar vilja och lust att förändra. Det är därför vi vill ge alla unga möjlighet till högre studier. Det
är därför vi investerar i ett levande kulturliv. Det är därför vi tror på
det livslånga lärandet – just för att du ska kunna se de gåtfulla tingen,
och hålla dem förundrad i din hand!
Ser vi Sverige som en familj, ska alla kunna vara fria och jämlika. Då
krävs en reformagenda för jobben och skolan – den formar vi. Då
krävs en okuvlig vilja att förändra – den bär vi. Och då krävs att vi
vinner valet 2014 – det ska vi!

Och vi tar tag i arbetet framför oss med lätta händer. Det låter ibland
som att Sverige inte vore något annat än ett löv som fladdrar i den
globala ekonomiska utvecklingens vindar. Men det är fel. Det är inte
ödet, inte marknaden, inte det globala kapitalet som styr vår framtid.
Det är vi. Det är vi själva. Det är vi som väljer väg – ingen annan. Det
är vi som genom arbete, samarbete och en benhård tro på människans
möjligheter bestämmer vår position i den globala ekonomin!
Så vänner, vi är stolta över att vi är socialdemokrater. Det har funnits
stunder när vi klätt oss i säck och aska. Det är slut med det nu. Vi vet
vad vi har uträttat i historien, och vi tvekar inte inför vad vi kan skapa
i framtiden. De utmaningar vi står inför kommer bara att kunna lösas
genom att vi tar gemensamt ansvar för varandras styrka och frihet.
Bevisen för egoismens misslyckande finns i arbetslösheten, skolkrisen,
välfärdsbristerna. Framtidstron finns inom socialdemokratin!
Så partivänner, låt oss nu se på samhället som en familj och ta ett
gemensamt ansvar för varandras frihet. Det finns något fantastiskt i en
människas ögon, när hon förstår att livet ligger öppet för henne, när
hon ser att hon kan nå dit hon vill nå. Det är en kraft som inte går att
överskatta. Det är en känsla som väcks när vi tillsammans nu sätter
solidaritetens tanke i rörelse, och för alla människor skapar:
En jämlik skola
En ärlig chans
Ett bra jobb
En rik fritid
En trygg pension
Ett gott liv.
Större än så är inte vår uppgift. Ej heller mindre fantastisk! Tack ska ni
ha!
Sidan uppdaterades senast: 2013-04-04 18:34
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skor, mellan länder och regioner samt mellan generationer.
Vi socialdemokrater har högre ambitioner för Sverige. Då måste vi
bryta utvecklingen vi sett de senaste åren med växande arbetslöshet,
sjunkande skolresultat och ökande ojämlikhet. Då krävs en framtidsinriktad politik som gör Sverige till ett ännu bättre land att leva i.

Det kräver en politik för att skapa fler jobb. Vi ska knäcka
arbetslösheten. Att ha ett jobb ger ekonomisk frihet och möjlighet till
personlig utveckling för var och en av oss. Att alla bidrar med sitt
arbete är avgörande för Sveriges utveckling och för att klara välfärden
även i framtiden. Därför är det övergripande målet för vår ekonomiska
politik att nå full sysselsättning.

Det kräver investeringar i skolan och utbildningen. Vi ska

Ekonomin växer när människor växer
Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Ett samhälle som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö möjligheter att nå sin fulla
potential. Som bygger på solidaritet, tillit och samarbete. Där vi kan få
den ekonomiskautveckling som marknadsekonomin banar väg för
samtidigt som vi fördelar resurserna så att de kommer alla till nytta.
Vi tror på politikens möjligheter att förändra och förbättra samhället.
Vi vill bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle
där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma
miljö. Vi vill stimulera en dynamisk tillväxt som samtidigt är hållbar.
Dagens tillväxt ska inte ske på bekostnad av framtida generationers
möjligheter att leva ett gott liv. Det kräver solidaritet mellan männi-

vända utvecklingen i den svenska skolan. Vårt mål är att alla elever
ska nå kunskapsmålen i grundskolan. Sverige ska konkurrera med
kunskap och inte med låga löner. Tillväxt och välfärd förutsätter en
hög utbildningsnivå hos alla. Ökad jämlikhet ger fler jobb och en
bättre ekonomisk utveckling. Det ska alltid krävas av den enskilde att
denne gör rätt för sig efter bästa förmåga. Men var och en ska också
veta att samhället fungerar och möjliggör ett bättre liv för alla.

Det kräver en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd. Genom att ge alla likvärdiga möjligheter till utbildning, vård
eller omsorg skapas också möjligheter till personlig utveckling för
alla. Välfärden bidrar till sammanhållning i samhället, ökar jämlikheten och jämställdheten och ger frihet och trygghet för individen. En
bra fungerande välfärd är en tillväxtmotor som bidrar till fler jobb.

Och inte minst kräver det att vi driver på omställningen
för att möta klimatutmaningen.
Klimatomställningen är en långsiktig överlevnadsfråga. Att utveckla
morgondagens klimatsmarta
lösningar kan samtidigt bli en av konkurrensfördelarna för Sveriges
näringsliv i framtiden. Sverige
ska, i samverkan med alla världens länder, vända den utveckling som
bidrar till global
uppvärmning.
Allt detta förutsätter en klok och ansvarsfull ekonomisk politik. För att
se till att löntagarnas inkomster inte urholkas och för att skapa förutsättningar för en god tillväxt behövs en låg och stabil prisutveckling.
Riksbanken har en viktig uppgift i att självständigt svara för penningpolitiken. Om vi ska klara jobben framöver är det angeläget att Riksbanken lever upp till sitt inflationsmål. Under lång tid har inflationen
varit lägre än målet. Utvecklingen i detta avseende behöver följas
noga.
Ordning och reda i statsfinanserna är grunden för vår sysselsättningspolitik och för en stark välfärd. Det finanspolitiska ramverket, med
överskottsmål och utgiftstak, säkerställer god ordning i de offentliga
finanserna. Därigenom skapas en buffert för att möta de utmaningar
som de demografiska förändringarna innebär. Överskottsmålet gör att
den offentliga skulden steg för steg betalas av. Det minskar sårbarheten och ökar handlingsutrymmet i den offentliga ekonomin, vilket är
centralt eftersom vi socialdemokrater vill driva en aktiv konjunkturpolitik. Utgiftstaken förhindrar att tillfälliga inkomster används till
varaktiga utgifter. Välfärden blir mer förutsägbar och trygg. En stark
välfärdsekonomi kräver marginaler för påfrestningar.

Kvaliteten i välfärden ska höjas och kommunerna tillföras de resurser
som krävs för detta. Finansieringsprincipen ska respekteras. De kostnader som beslutas av staten ska också betalas av staten. Detta ska
stämmas av återkommande. Skatteutjämningssystemets utveckling
behöver följas noga så att målet om en rättvis utjämning och likvärdiga
villkor nås över tid. Kommunerna måste ges förutsättning till en god
och stabil ekonomi.
Sunda offentliga finanser är inte tillräckligt. En god ekonomisk politik
bygger också för framtiden och sätter jobben först. För att den samlade
ekonomiska politiken ska ta tydligare steg mot full sysselsättning behöver ett sysselsättningspolitiskt ramverk utvecklas. Det stärker styrningen inom regeringskansli och myndigheter och bidrar till att lyfta
fram nya förslag som verkar i riktning mot att uppfylla målet.
Väl fungerande offentliga verksamheter främjar ökad sysselsättning
och högre ekonomisk tillväxt. En dynamisk välfärdsekonomi kräver
starka och förutsägbara skattebaser. Skatt ska betalas efter bärkraft och
välfärd fördelas efter behov. Insatserna mot skattefusket behöver förstärkas.
En politik för fler jobb bygger på att stimulera ett ökat arbetsutbud,
bidra till hög produktivitetstillväxt och stärka efterfrågan på arbetskraft. Investeringar i infrastruktur vidgar arbetsmarknadsregioner,
stärker exportindustrins möjligheter och bidrar till högre effektivitet i
ekonomin. Investeringar i utbildning bidrar till att svenska företagare
kan hitta den arbetskraft de behöver för att utveckla befintliga företag
och att fler kan ta steget att starta egna företag.
Investeringar i bra barnomsorg innebär att föräldrar kan koncentrera
sig på jobbet. Det driver upp arbetsutbudet. Investeringar i äldreom-

sorg gör att man inte tvingas gå ned i tid för att ta hand om sina gamla.
Investeringar i hälsa gör att man kan fortsätta att bidra i arbetslivet.
Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya
jobb i de kreativa näringarna. Och investeringar i forskning ger möjlighet att utveckla, tillverka och sälja mer avancerade produkter på
världsmarknaden.
Det behövs en mer rörlig och dynamisk arbetsmarknad med ökad
trygghet för löntagarna. Bra inkomstförsäkringar stimulerar omställningen på arbetsmarknaden. Den som blir sjuk eller arbetslös ska kunna få det stöd som krävs för att snabbt kunna komma tillbaka i arbete
och erbjudas en ekonomisk trygghet under tiden. På så sätt minskar
rädslan för förändringar i arbetslivet vilket ökar omställningsförmågan
i hela ekonomin.
Jobb är nyckeln in i det svenska samhället. Den nuvarande integrationspolitiken har nått vägs ände. Det dröjer alltför länge tills människor som kommer till Sverige är självförsörjande och blir en del av
samhället. Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från
jobbpolitik och välfärdspolitik är föråldrad. Vägen in i Sverige ska
byggas med samma lagar och regler, försäkringar och strävan efter
rättvisa som gäller för alla. Alla steg i mottagandet ska syfta till att
hitta jobb.
Ökad jämställdhet är viktigt för ökad sysselsättning. I dag är sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland kvinnor. Både när
man mäter hur stor andel av kvinnor och män som arbetar; men framför allt om man tar hänsyn till att kvinnor generellt sett har kortare
arbetstid än män. Det är inte förnuftigt. Kvinnors sysselsättning ska
öka. Här finns en stor potential för ökat arbetsutbud, som kan bidra till
framtida tillväxt och välstånd.

En väl avvägd ekonomisk politik tar hänsyn till hur det offentliga
kapitalet utvecklas. Framtidsinriktade investeringar är en förutsättning
för en god ekonomisk utveckling också på sikt. Därför krävs en investeringsplan över de samlade offentliga investeringarna. Det krävs mer
insatser för att möta järnvägens problem och för att minska transporternas klimatpåverkan. Det svenska näringslivet behöver bra godsstråk
och korridorer. Andelen kollektivtrafikresenärer behöver öka och
arbetspendlingen underlättas.
För att få till stånd fler infrastrukturinvesteringar under kommande år
vill vi öka användningen av lånefinansiering för strategiska infrastrukturprojekt och öka inslagen av trängselavgifter och/eller andra brukaravgifter. Det förutsätter samförstånd mellan staten och berörda kommuner och regioner. Staten måste ta sitt ekonomiska ansvar för infrastrukturen. Statliga infrastruktursatsningar ska styras utifrån nationella
behov, inte av enskilda kommuners eller regioners ekonomi. Möjligheterna till EU-finansiering ska nyttjas.
Hela landet ska växa. Utvecklingspotentialen i alla delar av Sverige
ska tas tillvara genom att de lokala förutsättningarna stärks och de
unika möjligheterna i varje geografiskt område främjas. Det kräver
inte minst att tillgången till bredband och telefoni stärks.
Sverige är en liten öppen ekonomi. Vi är beroende av en tät och aktiv
samverkan med övriga Europa och andra delar av världen. Därför ska
vi, i EU och internationellt, verka för att våra svenska exportföretag
har fri tillgång till omvärldens marknader på rättvisa villkor. Högerns
ensidiga åtstramningspolitik i Europa har inte fungerat. Vi ska driva på
för ett Europa som vänder den negativa utvecklingen och satsar hårdare för att klara den globala konkurrensen. EUländerna

bör samla sig kring en politik för tillväxt och framtidstro där investeringarna i forskning, innovation, kunskap och en utvecklad infrastruktur prioriteras i hela Europa. Starkare regleringar och en utbyggd tillsyn krävs för att öka säkerheten och stabiliteten i det finansiella systemet.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den
kommande mandatperioden är därför:
• 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.
• Ett kraftfullt ekonomiskt program mot arbetslösheten. För att klara
jobben krävs ordning och reda i de offentliga finanserna, en aktiv
näringspolitik, investeringar i människors kunskaper och kompetens
och en fungerande välfärd. Det finanspolitiska ramverket ska ligga fast
och kompletteras med ett sysselsättningspolitiskt ramverk. Sverige ska
mellan 2014 och 2020 öka antalet personer som arbetar och antalet
arbetade timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU. Sverige ska driva på för att EU blir en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning.
• Offentliga investeringar för fler jobb. En statlig investeringsplan ska
tas fram och redovisas för samma period som utgiftstaken fastställs.
Investeringarna i infrastruktur ska öka. Sveriges första höghastighetsbanor ska börja byggas.

• Resultaten i den svenska skolan ska vändas. Ett kunskapslyft behövs
i hela utbildningssystemet. Sverige ska konkurrera med kunskap och
kompetens. Investeringar i skolan med mindre klasser och större
likvärdighet ska förbättra skolresultaten. En gymnasieutbildning ska
vara en självklar grundutbildning för alla. Forsknings- och innovationspolitiken ska stärka Sveriges konkurrenskraft. Principen att
lärande sker under hela livet och inte enbart i ungdomsåren ska
genomsyra både utbildningssystemet och arbetsmarknaden. Rekryteringsgapet på arbetsmarknaden ska slutas.
• Kvaliteten i välfärden ska höjas. Välfärden ska vara generell och
omfatta alla. Reformer som stärker möjligheterna till jobb är prioriterade. Nya resurser till välfärden går före omfattande skattesänkningar.
• Sverige ska gå före på miljöområdet. Vi ska ta vårt ansvar för miljöproblemen och bidra till att utveckla framtidens klimatlösningar. Vi
ska aktivt driva miljöfrågorna på både europeisk och global nivå.

Fler jobb är grunden för allt
Vårt mål är arbete åt alla. Kampen mot arbetslösheten
är socialdemokratins viktigaste uppgift.
Jobbet är för de allra flesta en väldigt positiv och viktig del av livet.
Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Att alla
människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta
kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet. För att säkra

välfärdens finansiering i framtiden behöver Sverige en ny politik för
fler växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar.
Den borgerliga regeringen har inte klarat uppgiften. Arbetslösheten är
fortsatt hög. Andelen av befolkningen som är i arbete har minskat och
långtidsarbetslösheten kraftigt ökat under deras tid vid makten. Den
höga ungdomsarbetslösheten är ett slöseri som riskerar att släcka
framtidstron hos en hel generation. Arbetslösheten innebär ofta en
tragedi för den enskilde, men följden blir också en stor påfrestning på
kommunernas ekonomi och krympande resurser till välfärden. Med
den höga arbetslösheten följer dessutom växande klyftor. Barnfattigdomen har ökat. Det är inte värdigt Sverige.
Sverige behöver fler jobb. För att klara detta måste de svenska företagen stå starka i den internationella konkurrensen. Att en allt större
del av världsekonomins tillväxt sker utanför Europa innebär både utmaningar och möjligheter. I dag riktar sig den svenska exporten i hög
grad till Europa. En bestående ekonomisk nedgång i Europa får därmed direkta konsekvenser för efterfrågan på svenska varor och tjänster. Det går inte att ta Sveriges historiskt starka ekonomiska ställning
för given. Sverige behöver möta utvecklingen genom framtidsinriktade
investeringar i kunskap och innovationer. Vi ska öka vår konkurrenskraft och vinna framgångar på nya internationella marknader.
För att klara jobben är det dessutom viktigt att i lågkonjunktur hålla
uppe efterfrågan i den inhemska ekonomin och att värna välfärden.
Sverige behöver både en stark hemmamarknad och en konkurrenskraftig exportindustri.
Vår plan för fler jobb bygger på fem grundläggande strategier: Höj
Sveriges kompetens till världsledande nivå, skapa jobb i växande och

kunskapsintensiva företag, sätt innovation i centrum, stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och låt allas framgång bli hela Sveriges
framgång – ökad jämlikhet och jämställda löner och karriärmöjligheter
ger fler jobb. Att bygga in mer kunskap i svenska varor och tjänster är
en grundförutsättning för fler jobb och tillväxt. Det kräver en bättre
förskola, grundskola och gymnasieskola, en utbyggd högskola, arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning samt investeringar i kompetensutveckling, spetskompetens och forskning.
Fler måste våga släppa taget om det gamla och kliva in i någonting
nytt. Det ska bli enkelt att byta karriär eller förnya sin utbildning mitt i
livet. Samhället och arbetslivet efterfrågar allt mer kompetens och våra
utbildningssystem ska därför anpassas för ett ökat behov av ett livslångt lärande. En ny kompetensförsäkring mellan staten och parterna
på arbetsmarknaden bör skapas för att garantera en återkommande
kompetensutveckling för löntagarna. Yrkeshögskolor och högskolor
bör i mycket högre utsträckning än i dag erbjuda utbildning även för
den som redan har en examen. Det behövs ett nytt kompetenslyft som
omfattar grund- och gymnasieutbildning samt högskolan och som
kombineras med yrkesutbildning och bra möjligheter till lärlingsutbildning. Modeller för samverkan mellan staten och parterna, inte
minst under en lågkonjunktur, behöver utvecklas.
Sverige behöver en ny näringspolitik för att få fler företagare med
företag som växer, anställer, tar fram nya produkter och exporterar.
Växkraften i entreprenörskap och småföretagande ska tas tillvara. Det
handlar om ökade möjligheter att finansiera expansion, rekrytera
nyckelpersoner, utveckla nya varor och tjänster och få stöd för export
till växande marknader samt tillgång till fungerande ekonomisk
trygghet.

Ska vi klara att pressa tillbaks arbetslösheten krävs en modern och
aktiv regional tillväxtpolitik för hela landet. Statens insatser ska vara
inriktade på att regionerna ska få möjlighet att växa och utvecklas efter
sina skilda förutsättningar, såväl i storstäder som på landsbygden. Åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till offentlig och kommersiell service liksom riskkapital och investeringar i kommunikationer och infrastruktur är alla väsentliga inslag i en kraftfull regional tillväxtpolitik.
Framtidens utmaningar ger betydande möjligheter att stärka den
svenska basindustrin och därmed skapa nya arbetstillfällen.
Ett litet exportberoende land som Sverige är helt beroende av att det
finns ett fungerande och väl utvecklat strategiskt samarbete mellan alla
aktörer som kan bidra till att Sverige blir framgångsrikt i den internationella konkurrensen.
Ett samhällsområde som lämpar sig väl för detta är den komplexa och
mycket kunskapsintensiva hälso- och sjukvården (Life Science). Andra
exempel på högintressanta områden för strategisk samverkan är miljöoch energiområdet och den växande besöksnäringen. Detta bidrar till
att göra vår ekonomi mer diversifierad och vi minskar vår sårbarhet.
Sverige behöver också en sammanhållen innovationspolitik med en
långsiktig och framåtsyftande forskningspolitik, en effektiv försörjning
av riskkapital till kunskapsintensiva företag samt exportstöd riktat mot
innovationstunga företag och växande nya marknader. En sådan marknad är miljöområdet. Det vi äter, gör och handlar påverkar vår egen
och många andras livsmiljö. Om hela världen hade den resursförbrukning som vi har i Sverige skulle det behövas över tre jordklot för att
försörja jordens befolkning. Det krävs gemensamma insatser för att

trygga en dynamisk tillväxt och hållbar utveckling. En sådan politik
innebär också möjligheter till fler jobb.
Klimatutmaningen ställer krav på utsläppsminskningar, energianvändning, transporter och logistik och på hur vi planerar, bygger och investerar i gröna näringar. Dessa insatser stimulerar jobb och företagande
i hela landet.
De länder som klarar detta står starka inför framtiden. Men det finns
tecken på att drivkrafterna för nya miljöteknikinnovationer är större i
flera andra länder än i Sverige. Offentlig upphandling bör användas
strategiskt för att främja såväl kostnadseffektivitet som sociala och
ekologiska målsättningar. Inte minst måste den offentliga upphandlingen bli mer innovationsdrivande.
Sveriges omställningsförmåga försämras allt mer. Regeringens arbetsmarknadspolitik leder till passivitet och inlåsning i stället för aktivitet
och nya vägar till jobb. Matchningen på arbetsmarknaden fungerar allt
sämre och rekryteringsgapet växer, vilket försämrar företagenskonkurrenskraft och möjligheter att växa.
Arbetslivets behov av kompetens ska i högre utsträckning styra såväl
arbetsmarknads- som utbildningspolitiken. För att öka möjligheten till
arbete och omskolning krävs en bättre samverkan mellan Arbetsförmedlingen och arbetslivet liksom breda satsningar på fler utbildningsplatser.
Ungdomsarbetslösheten utgör en stor och växande samhällsutmaning
som vi socialdemokrater bestämt oss för att lösa. Vi vill införa en 90dagars garanti för arbetslösa ungdomar som innebär att individuella
insatser ska möjliggöras ifrån första dagen av arbetslöshet och att

individen ska garanteras utbildning, praktik eller jobb inom 90 dagar.
Vi vill även se ett utbildningskontrakt för unga arbetslösa med innebörd att individen ska garanteras insatser som syftar till gymnasiekompetens. Stödet ska omfatta såväl utbildning som vägledning, ökad
motivation och annat stöd. Studierna ska kunna kombineras med jobb
eller praktik. Samtidigt villkoras ersättningar från det offentliga samt
olika typer av arbetsmarknadspolitiska insatser av att den unge arbetslöse fullföljer en individuellt utformad utbildningsplan.
Alla människor behövs och ska ges möjlighet att försörja sig själva.
Det krävs en ny politik för att skapa jobb eller utbildning också för
personer med svag ställning på arbetsmarknaden. För att uppnå jämlikhet behöver alla inkluderas. För att möjliggöra detta krävs mycket
mer av individuellt utformade insatser, till exempel i form av relevanta
och anpassade hjälpmedel. Här kan sociala företag och andra delar av
den sociala ekonomin bidra till fler arbetstillfällen. Arbetsförmedlingen ska utvecklas och styras mot insatser som ger resultat så att den
enskilde arbetssökandes behov bättre kan tillgodoses.
En väl fungerande och gemensamt finansierad arbetslöshetsförsäkring
är en viktig grundsten i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Försäkringen ska ge rörlighet på arbetsmarknaden samtidigt som de arbetslösa upprätthåller sin efterfrågan och ges trygghet i omställningen.
Men arbetslöshetsförsäkringen är inte längre en inkomstbortfallsförsäkring, utan snarare en grundförsäkring. Många människor har exkluderats från försäkringen. Nu behövs insatser för att skapa en arbetslöshetsförsäkring som stimulerar omställning på arbetsmarknaden och
ger såväl undersköterskan som ingenjören stabila ekonomiska förutsättningar. Målet är en a-kassa där de allra flesta av löntagarna får 80
procent av sin tidigare lön i ersättning vid arbetslöshet.

Sverige vinner på öppenhet. En mångfald på arbetsmarknaden är
positivt. Ett fritt ekonomiskt utbyte med andra länder ger fler jobb.
Arbetskraftsinvandring får dock aldrig användas för att utnyttja och
exploatera människor. Därför måste reglerna för arbetskraftsinvandring ändras. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och för det
krävs starka parter på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd. Sysselsättningen bland
kvinnor är betydligt lägre än sysselsättningen bland män. Kvinnor har
väsentligt lägre löner än män och denna löneklyfta ligger nästan still.
Kvinnor har också sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra
karriär. Nästan två tredjedelar av alla chefer i Sverige är män. Medan
ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande
många kvinnor acceptera ett deltidsarbete och en lön som det inte
går att försörja sig på. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden
och det är viktigt att skapa incitament och verktyg för att garantera
detta.
Grundläggande för att kvinnors löner halkar efter är att de fortfarande
utför huvuddelen av det obetalda hemarbetet, tar ut merparten av föräldraledigheten – och därmed halkar efter i position och lön i arbetslivet. Därför vill vi socialdemokrater se en jämn fördelning av föräldraledigheten. Arbetsmarknaden är dessutom starkt könssegregerad.
Många kvinnors arbete är undervärderat. Till det kommer att arbetet
med att höja kvinnors löner försvåras på grund av brist på lönekartläggning.
Alla människors kompetens måste tas tillvara på arbetsmarknaden. Det
förutsätter en arbetsmarknad öppen för alla och fri från diskriminering.
Därför måste politiken utformas så att arbete blir en reell möjlighet för
människor som i dag missgynnas eller diskrimineras och aktivt

verka för ett mer jämställt näringsliv och jämställda bolagsstyrelser.
Jobbet kan göra oss friskare om det är utvecklande och erbjuder goda
arbetsvillkor, men det kan också göra oss sjuka och till sist utslitna om
stressen är stor eller arbetsmiljön dålig. Arbetsmiljöarbetet ska sättas i
fokus för att alla ska ha möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv. Vi vill
se en politik för nolltolerans mot dödsolyckor på arbetet och ökade
insatser för att reducera antalet allvarliga arbetsplatsolyckor och
arbetsrelaterade sjukdomar.
Alltför många människor lever i dag med helt osäkra arbetsvillkor där
man med kort varsel rings in till jobbet för enstaka timmar, får låg lön
och saknar tillräckliga skydd på jobbet. Framtidens jobb där människor vågar satsa förutsätter ordning och reda på arbetsmarknaden. Lex
Laval ska rivas upp och göras om. Missbruket av tidsbegränsade anställningar behöver begränsas genom ny lagstiftning.
Om vi ska klara kvaliteten i välfärden framöver krävs att kommuner,
landsting, non-profitaktörer och privata välfärdsföretag förmår leda
och ständigt utveckla attraktiva moderna arbetsplatser med goda
arbetsvillkor, möjligheter till utbildning och karriärutveckling och
inflytande över det egna arbetet.
Fler bostäder är centralt i en socialdemokratisk jobbpolitik. För att
klara jobben och öka bostadsbyggandet krävs en aktiv bostadspolitik,
ett tydligt nationellt mål för bostadsbyggandet samt åtgärder för att
minska byggkostnaderna och öka investeringarna i bostadssektorn.
Även ungas möjligheter att komma in på bostadsmarknaden behöver
underlättas. Bostadsbristen riskerar framtidens tillväxt, minskar rörligheten och försvårar matchningen på arbetsmarknaden.

Vi vill se variationsrika bostadsområden och undvika inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Vägen mot ett sammanhållet Sverige kräver
en social bostadspolitik som bidrar till att möta den tilltagande boendesegregationen. Människors valfrihet förutsätter att det finns attraktiva
blandade bostadsmiljöer med olika upplåtelse- och boendeformer med
såväl villor, radhus som flerfamiljshus. Därför är det viktigt med neutrala villkor mellan upplåtelseformerna.
För att klara våra energimål krävs att miljonprogrammets bostäder
miljö- och klimatsäkras. Detta ger gröna jobb, bättre miljö och en mer
hållbar bostadssektor.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den
kommande mandatperioden är därför:
• Stärk Sveriges innovativa kraft. Skapa ett innovationsråd direkt
under statsministern. Knyt regionala utvecklingsråd till detta för samverkan kring innovationer, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik på
regional nivå. Utveckla modeller för strategisk samverkan inom områden där Sverige har stor utvecklingspotential. Stärk statens och
regionernas roll och ansvar för fler innovationer och nya jobb. Ge
statliga myndigheter i uppdrag att bidra till nya innovationer genom
ökad statlig innovationsupphandling.
• En starkare näringspolitik. Möjligheterna att starta och driva företag
och komma in på nya marknader ska förbättras liksom tillgången till
riskkapital. Att växa med fler anställda ska underlättas. Stöd utvecklingen av framgångsrika exportföretag, en växande produktiv tjänstesektor och små innovativa företag. Slopa arbetsgivarnas ansvar för den
andra sjuklöneveckan.

• Tillväxtpotential i hela landet. Den regionala tillväxten är en central
fråga och ska tas med i utformningen av närings-, utbildnings-, och
arbetsmarknadspolitiken. Vi vill utveckla hela landets tillväxtpotential.
En sådan politik måste innehålla åtgärder som förbättrade stöd till
näringslivsutveckling, fungerande regional kompetensförsörjning,
tillgång till offentlig och kommersiell service liksom riskkapital och
investeringar i kommunikationer och infrastruktur.
• Ungdomar ska jobba eller studera – inte vara arbetslösa. Inför en 90dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar. Alla ungdomar ska ha rätt till
jobb eller utbildning och ha ett ansvar att ta vara på dessa möjligheter
för att få ersättning. Inför ett utbildningskontrakt för alla unga arbetslösa under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier. Aktivitetsförbudet på Arbetsförmedlingen ska tas bort.
• Människor ska ha riktiga jobb med egen försörjning – eller utbilda
sig för att kunna få det. Dimensionera vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen efter människors behov. Avskaffa Fas 3. Ge personer som
trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinariearbetsmark-naden
möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor.
Ordna jobb i näringslivet och kommunerna med särskilt anställningsstöd och kollektivavtal. Erbjud riktiga jobb i föreningslivet. Ge studier
till den som saknar gymnasieutbildning eller eftergymnasiala studier
för den som behöver det.
• Garantera att alla har möjlighet till omställning och en rimlig inkomst under omställningstiden. Taket i a-kassan ska höjas så att de
allra flesta har en ersättning som motsvarar 80 procent av sin tidigare
lön. Modellen med avgifter till a-kassan som relateras till arbetslösheten i varje kassa ska bort.

• Utveckla Arbetsförmedlingens verksamhet. Låt förmedlingen använda pengar mer fritt efter människors skiftande behov. Verksamheten
behöver kvalitetssäkras, dialogen med näringslivet intensifieras och
bransch- och specialistkompetensen öka. Använd kompetens från
kommuner, framgångsrika kompletterande aktörer, folkhögskolor samt
högskolor och universitet. För den som varit arbetslös länge ska det,
utifrån en individuell bedömning, vara möjligt att studera även reguljär
utbildning med a-kassa. Arbetsförmedlingens viktigaste uppgift är att
stänga rekryteringsgapet på arbetsmarknaden och matcha och rusta
arbetssökande mot de jobb som finns.
• Ett jämställt arbetsliv. Skillnaden i sysselsättning mellan kvinnor och
män ska minska. Vårt mål är att ta bort denna skillnad. Heltid ska vara
norm på hela arbetsmarknaden. I första hand bör frågan lösas genom
förhandlingar och kollektivavtal. Om denna väg inte är framkomlig
ska lagstiftningsvägen övervägas.
• Bra jobb i gemensam sektor. I socialdemokratiskt styrda kommuner
och landsting lovar vi att verka för rätt till heltid, tryggare anställningar och en bättre arbetsmiljö. Varje ny tjänst ska vara en heltid. Alla
anställda ska erbjudas heltidsanställning. Ingen medarbetare ska vara
visstidsanställd längre än två år. Regelbundna medarbetarenkäter med
konkreta åtgärder och uppföljningsförslag ska genomföras. Bra arbetsvillkor för personalen höjer kvalitén.
• Ge alla löntagare möjligheter till kompetensutveckling. Ta fram en
kompetensförsäkring mellan parterna. Ge alla universitet och högskolor i uppdrag att samverka med arbetsmarknadens parter och staten för
att garantera vidareutbildning av löntagare.

• Bostadsbristen ska mötas med kraftigt ökat bostadsbyggande och
områdesförnyelse. Bostadsförsörjningen ska bidra till att skapa förutsättningar för tillväxt, minskade klyftor, rörlighet på arbetsmarknaden
och stärka Sveriges position som kunskapsnation.

Med kunskaper växer Sverige
Människan är en skapande varelse som bygger värde och mening i
gemenskap med andra. Alla människor ska kunna utvecklas efter sina
styrkor och intressen. Först när ekonomiska, sociala och kulturella
hinder rivs ner kan var och en utvecklas som han eller hon vill. Vi
socialdemokrater vill skapa förutsättningar för att var och en av oss
och vi alla tillsammans kan bli framgångsrika.
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse och samtidigt en förutsättning för en gynnsam ekonomisk utveckling. Det kräver en likvärdig skola för alla. Kunskap blir inte mindre för att den
delas av fler – tvärtom. Genom att investera i utbildning, forskning och
innovation i hela landet rustar vi Sverige för morgondagens utmaningar.
Sverige är och ska förbli en nation som satsar på kunskap och kompetens. Där ska grunden för vår konkurrenskraft ligga. Ska vi möta utmaningen som ett framtidsinriktat land måste vi prioritera
investeringar i utbildning i dag.
Vi vill se ett livslångt lärande där alla människor har tillgång till en
högklassig utbildning genom hela livet, från förskola till högre utbildning och folkbildning, med goda möjligheter till kompetensutveckling

och omskolning genom hela yrkeslivet. Grundläggande utbildning ska
komma människor till del efter förutsättningar och egen förmåga, vara
öppen för alla och bekostas av oss alla gemensamt.
Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Vi vill successivt fortsätta bygga
ut den allmänna förskolan så att den är öppen för alla på heltid, oavsett
vad föräldrarna gör. Förskolans roll ska stärkas för att nå en mer likvärdig skolstart för alla barn. De små barnens lust och möjligheter att
lära ska tas tillvara. Kvaliteten i förskolan ska stärkas.
Förskoleklassen har blivit en uppskattad skolform som vi vill göra
obligatorisk. Det innebär att skolstarten sker redan vid sex års ålder.
Varje enskild elevs kunskapsutveckling ska systematiskt följas upp och
löpande utvärderas från första årskurs. Brister ska upptäckas i tid och
resurser och insatser sättas in. Elever som har lätt för sig ska få större
utmaningar.
Skolans uppdrag är att ge alla elever gedigna kunskaper, en demokratisk och social fostran och lust att vilja lära mer. I dagens skola är den
största utmaningen att höja kunskapsresultaten. Vi vill skapa en modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Varje barn
ska ges möjlighet att växa och utvecklas som individ. Alla skolor ska
vara bra skolor. Det kräver ett skolsystem där den enskilde elevens
utveckling står i centrum.
Tyvärr har utvecklingen i den svenska skolan under en lång följd av år
gått åt fel håll. För sjätte året i rad sjunker resultaten i grundskolan och
färre elever är behöriga att komma in på gymnasieskolans nationella
program.

Vi har även tappat vår tidigare tätposition vad gäller en likvärdig skola. I Sverige spelar elevens socioekonomiska bakgrund numera lika
stor roll för läsförmågan som i Tyskland och USA. Den ökande skolsegregationen är en av huvudförklaringarna till de sjunkande kunskapsresultaten. Detta är ett stort misslyckande för skolpolitiken vars
mål ska vara att hjälpa varje elev att nå sin fulla potential.
För att vända den negativa utvecklingen och i stället nå framgång med
skolan krävs investeringar i lärarna och fokus på kunskap och lärande,
mindre klasser, ökad likvärdighet och minskade sociala klyftor i skolan samt fokus på de framtidskompetenser som eleverna behöver som
medborgare och löntagare/företagare.
Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter skickliga
och engagerade lärare som har bra förutsättningar att bedriva en god
undervisning. Ökande kunskapsresultat i den svenska skolan kräver att
många ambitiösa och duktiga studenter väljer att utbilda sig till lärare.
Då ska det också löna sig att utbilda sig till och arbeta som lärare.
Vi vill se en ökad professionalisering av läraryrket med lärare som har
rätt till en systematisk kompetensutveckling, har gott om tid att bedriva och utveckla undervisningen samt bra villkor genom karriärutveckling. Skolans verksamhet och skolpolitiken ska utgå från forskning och
beprövad erfarenhet. Den pedagogiska forskningen behöver utvecklas,
användas men också bedrivas av lärare. Skolledare ska vara välutbildade och ha tid att vara pedagogiska ledare. Sverige ska ha en lärarutbildning i världsklass för att kunna få bra lärare.
En annan viktig förutsättning för att vända utvecklingen i skolan är att
minska klasserna, särskilt i de lägre årskurserna. Forskning visar att
klasstorlek har betydelse, särskilt för yngre elever när det gäller

resultaten i skolan.
Skolan ska aktivt bidra till att utjämna människors livschanser. Samhällets insatser för en likvärdig och sammanhållen skola behöver stärkas och den tilltagande skolsegregationen motverkas. Alla kommuner
ska fördela resurser till skolan efter elevernas behov utifrån socioekonomiska kriterier. För att elever som anländer till Sverige under sin
skoltid ska kunna nå kunskapsmålen så krävs väsentligt mer resurser
än för genomsnittseleven. Staten måste bidra till finansiering så att
kommuner med många nyanlända elever kan klara att erbjuda ett bra
mottagande och undervisning för dessa. De skickligaste lärarna ska
attraheras till skolor med lägst resultat. Läxhjälp ska finnas för alla
elever. Alla skolor ska, liksom högskolor och universitet, ges i uppdrag att ha en bred rekrytering. Avgifter ska inte förekomma i grundskolan.
För att motverka den växande skolsegregationen och för att säkerställa
att barn och ungdomar med olika bakgrund och förutsättningar möts
och ges likvärdiga chanser, krävs att kommunerna som ansvariga för
skolan får möjlighet att aktivt planera när och var nya skolor ska etableras. Kommunerna ska ges ett avgörande inflytande vid nyetableringar. Det ska krävas ett samarbetsavtal med den offentliga huvudmannen för att etablera en ny fristående skola. Staten ska därtill säkra
den nationella likvärdigheten vid tillståndsprövningen av nya fristående skolor.
För att höja resultaten i skolan behöver skolan ha höga positiva förväntningar på alla elever. Genom att satsa på alla elever ökar också
förutsättningarna för att fler ska nå toppresultat i skolan. Elever med
funktionsnedsättning ska ges det stöd de behöver för att lyckas i
skolan. Den nya teknikens möjligheter att utveckla lärandet ska tas

tillvara fullt ut. Fritidshemmen ska hålla hög kvalitet och vara en integrerad del i skolan.

på arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan huvudmän,
branscher, företag och fackliga organisationer.

I skolan finns betydande skillnader i prestationer, upplevelser och preferenser mellan flickor och pojkar. Pojkar presterar i genomsnitt sämre
än flickor. Programvalen till gymnasiet är könsstereotypa – särskilt till
de yrkesförberedande programmen. Flickor är mer stressade i skolan
och mår generellt sämre i tonåren. Elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen är viktiga resurser i skolan för att stödja såväl flickor
som pojkar.

Satsningar på utbildning och forskning gör att vi bättre kan förstå den
värld vi lever i och också göra den bättre. Ett demokratiskt samhälle
behöver självständiga lärosäten och forskare som förutsättningslöst
analyserar och ifrågasätter samt värnar den fria och skapande tanken.

Det är en viktig utmaning för skolan att bryta könsnormer. Om jämställdhetsarbetet i skolan och i utbildningssystemet i övrigt ska bli
effektivt måste det bedrivas kontinuerligt enligt principen om jämställdhetsintegrering. Vi vill också aktivt verka för fler män i pedagogiska yrken i förskolan och grundskolans tidiga år.
Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som
gällde för bara några årtionden sedan. I dag krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer komplext och
kunskapsintensivt samhälle. Det blir tydligt inte minst när man studerar ungdomars långtidsarbetslöshet. Den viktigaste orsaken till att
ungdomar är långvarigt arbetslösa är bristande utbildning. Dagens och
framtidens arbetsliv och samhälle kräver gedigna kunskaper av alla.
Det är ett naturligt nästa steg att gymnasieskolan blir en del av den
obligatoriska skolutbildning i Sverige som alla ungdomar går. Alla
gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas och
ge behörighet till högre utbildning. Alla elever ska kunna välja mellan
tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett
yrke. Alla yrkesprogram ska ha en tydlig koppling till relevant bransch

Sverige ska ha en världsledande utbildningsnivå i hela befolkningen.
En växande andel av jobben kommer att kräva en högre utbildning.
Sverige behöver tillhöra de länder i världen som har högst andel med
högre utbildning. Vi har inte råd att tappa i andel välutbildade jämfört
med andra länder.
Det är också avgörande att rekryteringen till högskolan breddas. Alla
människors förmåga ska tas tillvara oavsett deras sociala eller etniska
bakgrund. Allt annat är ett orättvist slöseri för såväl samhället som den
enskilda.
För att kunna driva morgondagens forskning och innovation så behöver Sverige ett större internationellt utbyte. Införandet av studieavgifter har kraftigt reducerat antalet utomeuropeiska studenter. För att
öka utbytet med andra delar av världen, och möjliggöra för fler studenter att stanna i Sverige för att arbeta och forska, behöver en andel
av studieplatserna öppnas för utomeuropeiska studenter. Utgångspunkten ska vara att studier i Sverige är avgiftsfria.
Sverige har inte råd med en ojämställd akademi där kvinnor inte når
toppositioner. Vi vill öka jämställdheten inom akademin, inte minst vid
fördelningen av forskningsmedel. En grundförutsättning för framgångsrik forskning är forskarnas arbets-villkor. Därför vill vi se att alla

doktorander anställs från första dagen.
Högskolor och universitet ska finnas i hela landet och byggas ut ytterligare. Att forskning och utbildning bedrivs i hela landet bidrar till
tillväxt och välfärd i alla Sveriges regioner. Forskning vid alla lärosäten har en avgörande betydelse för kvaliteten i den högre utbildningen.
Vi vill ha en mångfald i högskolelandskapet där lärosäten med olika
profil ges utrymme att utvecklas. Både våra större lärosäten och de
mindre inom specialiserade områden ska hålla hög klass på såväl
avancerad utbildning som forskning.
Sverige behöver välja en väg för sin forsknings- och innovationspolitik
som främjar svenskt deltagande i den främsta internationella kunskapsutvecklingen, och ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv samtidigt som den möter hela bredden av utmaningar, regionalt, nationellt
och globalt. En långsiktig och sammanhållen forsknings- och innovationspolitik är en förutsättning för att lärosätena ska kunna bedriva ett
strategiskt arbete och satsa på nya osäkra projekt som kan leda till
vetenskapliga kunskapssprång. Forskningen i Sverige ska både erbjuda
framstående grundforskning och framtidsinriktad tillämpad forskning
som sker i nära samverkan mellan näringsliv och akademi.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den
kommande mandatperioden är därför:
• Stärk förskolan. Det är centralt att förskolan fokuserar på lärande och
fördjupat arbete med läroplanen. Barns rätt till heltid i förskola oavsett
vad deras föräldrar gör ska successiv byggas ut och allmän förskola
ska införas från två års ålder. Vårdnadsbidraget ska avskaffas och
kvaliteten i pedagogisk omsorg ska höjas. Kommuner ska ha lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

• Alla elever ska nå målen i grundskolan. Utvecklingen med sjunkande
resultat i skolan måste vändas. Som ett mål på vägen vill vi till år 2020
halvera andelen elever i grundskolan som inte är behöriga att börja på
något av gymnasiets nationella program, från i dag drygt tolv till sex
procent. Klasstorlekarna ska minska i de lägre årskurserna. Ett program för kvalitetssäkring av den svenska skolan ska tas fram. Skolornas resultat ska utvärderas varje år och det ska finnas en skyldighet att
åtgärda brister. Skolor som inte möter kvalitetskraven ska ytterst
kunna stängas. Den nya teknikens möjligheter att utveckla lärandet ska
tas tillvara fullt ut i skolan.
• Skapa en skola utan sociala klyftor. Resurser till skolor ska fördelas
efter elevernas förutsättningar och behov. Varje barn ska ha rätt till det
stöd han eller hon behöver för att nå kunskapsmålen och utvecklas
efter sina förutsättningar. Läxhjälp ska erbjudas till alla barn. Förskoleklassen för sexåringar ska göras obligatorisk.
• Investera i lärare och skolledare. Läraryrket ska utvecklas genom
kompetensutveckling och ökade karriärmöjligheter. Skolledares pedagogiska ledaruppdrag ska sättas i förgrunden. Vi vill göra lärarutbildningen attraktiv och underlätta för fler studenter med annan utbildningsbakgrund eller som redan är yrkesverksamma att skaffa sig en
lärarutbildning och arbeta som lärare i skolan.
• Alla ska ha en fullständig gymnasieexamen före 25 års ålder. Som ett
mål på vägen vill vi till år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och
24 år som inte har en gymnasieexamen eller studerar för att få det.
Gymnasieskolan ska göras obligatorisk. Gymnasiets yrkesprogram
ska göras om till yrkescollege i en nära samverkan med arbetslivet.

• Alla som vill och är behöriga ska ha möjlighet att studera på yrkeshögskolan eller högskolan. Vårt mål är att hälften av 30–34-åringarna
ska ha genomgått en minst tvåårig högre utbildning (högskola och
yrkeshögskola) år 2020. Alla gymnasieutbildningar ska ge behörighet
till högre utbildning. Högskolor och universitet ska finnas i hela landet, Yrkeshögskolan ska byggas ut och kvaliteten i den högre utbildningen ska stärkas.
• Sverige ska vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. En
strategisk samverkan mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv
ska utvecklas. Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att göra
forskarkarriär. Unga forskare ska erbjudas goda villkor och doktorander anställas från första dagen.

En bra välfärd gör att människor växer och
jobben blir fler
Sverige ska vara ett välfärdsland som bygger på sammanhållning. Alla
ska bidra och alla ska få del. Vi socialdemokrater är övertygade om att
det ger bäst förutsättningar för alla människor att växa och förverkliga
sina livsdrömmar.
Vi sätter jobben först för att också klara ekonomin och kvaliteten i
vården, skolan och omsorgen. Därför är full sysselsättning det övergripande målet för oss även inom välfärdspolitiken. Vår välfärd
bygger på att alla som kan arbeta också gör det.
Samtidigt är en bra välfärd viktig för att jobben ska bli fler. När välfär-

den fungerar och omfattar alla vågar människor mer; byta jobb, starta
företag, flytta eller börja studera. Det skapar ett positivt förändringsklimat, vilket i sin tur gynnar den ekonomiska utvecklingen i en modern globaliserad ekonomi med ett högt omvandlingstryck. Framöver
behövs därför satsningar på välfärden som underlättar för fler människor att komma i arbete och för att öka attraktiviteten i välfärdsyrkena.
Vi socialdemokrater står upp för den generella välfärden. Välfärden
ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Välfärden ska omfatta alla oavsett inkomst - och finansieras solidariskt. Alla ska både ha rättigheter och skyldigheter, och ingå på lika villkor. Om välfärden håller en
hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund så
sprider den risker, möjligheter och trygghet över livet, men också
mellan generationer. Därmed höjer den samhällets ekonomiska effektivitet. Den generella välfärden är den modell som bäst förmår öka
individens frihet genom stor social rörlighet och breda möjligheter att
träffa sina livsval efter egen vilja och förutsättningar. Det är smart.
Vi ser i dag att välfärden tyvärr inte alltid fungerar som vi förväntar
oss att den ska göra. Skattesänkningar har fått gå före en bra välfärd.
Inte minst har vi sett skrämmande kvalitetsbrister i äldreomsorgen,
men också att klyftorna mellan barn och ungdomar ökat.
Alla barn har rätt till en bra uppväxt. De ska få de bästa förutsättningarna att för-verkliga sina drömmar. Därför vill vi socialdemokrater se
en föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna möjlighet att vara
hemma med barnen, ett barnbidrag som ger barnfamiljerna bättre möjligheter att klara familjeekonomin, en förskola och skola som ger förutsättningar för alla barn att få medsig de kunskaper som behövs i livet
och en kultur- och fritidspolitik som ger alla barn tillgång till idrottsutövande och eget kulturellt skapande. Vi vill utveckla kultur- och

musikskolorna och möjliggöra att alla barn och ungdomar har möjlighet att delta. Så gör vi Sverige till ett av de allra bästa länderna att
växa upp i.
Vi behöver också ta ett gemensamt ansvar när något gått snett. Nästan
all brottslighet börjar i ungdomsåren. För en liten grupp är detta inledningen till långvarig och allvarlig kriminalitet. Det är vår övertygelse
att fler av dessa ungdomar kan fångas upp, inte minst för att bryta rekryteringen till den organiserade brottsligheten. Den egna familjen är
naturligtvis avgörande men höga krav ska också ställas på samhället.
Ur ojämlikhet, otrygghet och missbruk föds kriminalitet. Minskad
segregation, förebyggande arbete, missbrukarvård, bekämpa våld i
nära relationer, sociala investeringar och ett arbete med frivilligorganisationer är därför viktiga. Den som begått ett brott måste snabbt nås
av en reaktion. I områden med hög kriminalitet behöver vi polisiära
resurser på plats. Kommunerna kan ges bättre verktyg för att motverka
etablering av kriminella nätverk.
Barn behöver en nära relation till sina föräldrar. Därför är det viktigt
med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Dessutom förbättras
jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små.
För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor krävs en förändring i
uttaget av föräldrapenningen. Vi socialdemokrater vill att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen ska
den delas i tre lika delar.
Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka
ganska kraftigt under de närmaste årtiondena. Att vi får leva längre är
en stor framgång för vårt välfärdssamhälle. Många goda år läggs till

livet efter arbetslivet för de allra flesta. Ett aktivt och gott liv efter
pensionsåldern ska stimuleras. Samtidigt innebär en åldrande befolkning en stor utmaning för äldreomsorgen, sjukvården och vårt gemensamma pensionssystem. För att klara den ekonomiska utmaningen
behöver vi öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar. Vi vill
möjliggöra för fler att arbeta längre. Därför ska vi förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö så att fler orkar arbeta fram till pensioneringen.
Funktionshinderspolitiken är en rättighets- och jämlikhetsfråga och en
central del i välfärden. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på samma villkor som människor utan
funktionsnedsättning vad gäller delaktighet och tillgänglighet.
Kvaliteten i äldreomsorgen ska höjas samtidigt som vi möter ökade
behov av vård, omsorg och personal. Den grundläggande kvaliteten
ska vara så hög att de äldre inte blir beroende av att köpa tilläggstjänster eller av att deras anhöriga går ner i arbetstid för att hjälpa sina
föräldrar. Äldreomsorgen måste därför skifta fokus från ett vårdperspektiv där samhället ganska ensidigt bestämmer förutsättningarna.
Äldre ska ha samma rätt som alla andra att påverka sitt liv och sin
vardag.
Den svenska sjukvården rankas i dag mycket högt i internationella
jämförelser när det gäller medicinsk kvalitet. Ska svensk hälso- och
sjukvård kunna behålla den toppositionen måste den ha tillgång till
den allra senaste kunskapen, professionella medarbetare, de mest
avancerade behandlingsmetoderna, teknik och läkemedel för att kunna
bota, lindra och förebygga sjukdomar och främja hälsa. Läkemedel är
en viktig del av sjukvården och läkemedelsförsörjningen ska varaeffektiv, säker och med god tillgänglighet. Forskning och utveckling
måste vara en central och integrerad del i svensk hälso- och sjukvård

så att ny kunskap snabbt når ut och används i vården och kommer
patienten till del. Det gäller inte minst på patientsäkerhetsområdet där
vi vill se en nollvision för antalet undvikbara vårdskador.
När det gäller psykiatrin behövs gemensamma mål för flera samhällssektorer och en nationell plattform som slår fast vad som är psykiatrins
uppdrag och hur den ska utvecklas. Vi föreslår en långsiktig nationell
handlingsplan för vård och stöd.
Vård är en mänsklig rättighet. Hälso- och sjukvården ska styras demokratiskt och finansieras gemensamt och solidariskt. Det krävs ett tydligt politiskt ledarskap för att prioritera vården för de sjukaste och
sköraste. Alla ska ha rätt till sjukvård på lika villkor. Även asylsökande
och papperslösa måste få god sjukvård. Det är enbart den enskildes
vårdbehov som ska avgöra vilken vård han eller hon ska få.
En framgångsrik folkhälsopolitik förutsätter ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete vilket kräver samordning mellan olika politikområden på alla nivåer. Vi vill tillsätta en nationell kommission för
jämlik hälsa för att åtgärda de stora och växande folhälsoklyftorna i
vårt land.
Tandhälsan spelar roll för hela kroppens välmående. Tandstatusen är
en klassfråga. Vi ska ta steg mot en jämlik tandhälsa.
Köer och väntetider är besvärande för patienten och dyrt för samhället.
Bristen på exakta besked är ibland lika besvärligt som väntan i sig och
skapar missnöje med vården. Vi socialdemokrater prioriterar en god
tillgänglighet och ett gott bemötande i sjukvården. Vi vill stärka patientens ställning i vården.

Idag finns exempel på att privata företag inom välfärden tummar på
kvaliteten för att kunna göra stora vinster, till exempel genom en lägre
personaltäthet i friskolor och på privata äldreboenden. Det är oacceptabelt. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till
aktieägares vinstuttag. Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden.
För att motverka att vinstintresset sätts före kvaliteten och för att upprätthålla välfärdssektorns framtida legitimitet krävs att möjligheterna
för riskkapitalister och andra aktörer att plocka ut privata vinster, och
göra andra former av värdeöverföringar från välfärdssektorn, avsevärt
begränsas. Den främsta kvalitetsfaktorn är personalen och dess kompetens. Därför ska det ställas krav på bemanning, personalkostnader eller
andra kvalitetsrelaterade kostnader i välfärden, så att de inte kan vara
väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal
och landstingskommunal verksamhet. Sammantagna ska våra förslag
om nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden förbättra
kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som mångfald
och valfrihet garanteras.
För att ny välfärdsverksamhet ska kunna starta måste det finnas tillräckligt med underlag i form av exempelvis elever eller vårdtagare.
Lagen om valfrihet ska inte vara obligatorisk, och bör dessutom förändras så att fri etablering inte längre är möjlig. Kommuner och landsting avgör om upphandlingar och valfrihetssystem ska riktas till enbart
non profitaktörer.
Vi socialdemokrater ser kulturen som en viktig del av välfärden.
Konsten och kulturen är starka krafter som kan bidra till att skapa ett
rikare samhälle att leva i. Vi vill därför släppa loss kraften i kulturen
och stärka och utveckla den kreativitet, sprängkraft och möjligheter
som finns i konst och kultur. Det är viktigt för att kultur och även

media har ett värde i sig – som fria och oberoende aktörer, men också
för att många av framtidens jobb finns inom kulturen och de kreativa
näringarna. En grundläggande förutsättning för detta är att vi ser den
kulturella infrastrukturen som ett gemensamt ansvar. Folkbildningen
med dess bildningssträvanden, och sitt fokus på det livslånga lärandet,
ska utvecklas. I en socialdemokratisk kulturpolitik är amatörkulturen
och det professionella kulturlivet varandras förutsättningar.

sig fram till 2025 med etappvisa mål och delmål. Planen ska stimulera
innovationer i äldreomsorgen, ett hälsofrämjande arbete på alla nivåer,
en ökad tillgänglighet, åtgärda kvalitetsbrister och öka jämlikheten,
inflytandet och valfriheten för de äldre samt innehålla ett program för
generationsväxling för personalen. Personalen ska garanteras rätt till
heltid, utvecklingsmöjligheter, kompetensutveckling, bra arbetsmiljö
och bra arbetsvillkor.

Vi vill uppmuntra engagemang. Medborgare ska kunna känna delaktighet och vara medskapande istället för att reduceras till att vara
kunder och klienter. Därför vill vi skapa goda förutsättningar för
ideella föreningar, kooperativ, samfund, aktionsgrupper och andra
sammanslutningar i det civila samhället och forma framtiden i en
levande dialog med dessa.

• Ge vård efter behov. Det ska bara vara hälsotillståndet som avgör när
och hur man får del av offentligt finansierad sjukvård – aldrig privatekonomi eller olika privata försäkringar. Möjligheten att köpa sig
förtur (gräddfiler) på offentligt finansierade sjukhus ska stoppas.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den
kommande mandatperioden är därför:
• Stärk den generella välfärdsmodellen. Det krävs en sammanhållen
politik för att ta gemensamt ansvar för en hög kvalitet inom den
offentligt finansierade välfärden med väl fungerande trygghetsförsäkringar och en arbetsmarknad i full sysselsättning.
• Välfärden ska omfatta alla. Segregationen har ökat de senaste åren.
Det finns områden där välfärden är otillräcklig, både i fråga om resurser och i hur dessa används. För att skapa jämlikhet i skola, vård och
omsorg krävs särskilda insatser och lösningar.
• Säkra kvaliteten i äldreomsorgen. En långsiktig kvalitetsplan för den
svenska äldreomsorgen ska tas fram. Kvalitetsplanen behöver sträcka

• Ge vård i tid. Inför ett patientkontrakt som omfattar alla delar i hälsooch sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Vi vill
stärka patienternas möjligheter att styra när behandling ska ske. I kontraktet ska det finnas en tidsplan för remisser och eventuella behandlingar och det ska framgå vem som ska utföra behandlingarna och hur
det ska vara med återbesök och eftervård.
• Inför nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden. Partistyrelsens samlade förslag för ordning och reda i välfärden ska genomföras i syfte att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna,
samtidigt som mångfald och valfrihet garanteras.
• Ge fler tillgång till kulturskapande och kulturupplevelser. Prioritera
barns och ungas kultur i hela landet. Sociala och ekonomiska hinder
för kulturella upplevelser ska motverkas. Utveckla kultur- och musikskolan och verka för att alla barn och unga ska få möjlighet att delta.
Inför fri entré på statliga museer.

• Jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Avgörande steg ska tas så att
ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under
nästa mandatperiod. Ett sätt är att knyta en ytterligare månad inom
föräldraförsäkringen till respektive förälder.

sverige till välfärdsland. Vi ska klara klimatomställningen på samma
sätt.

Ansvar för morgondagen med en bättre
miljö i dag

En aktiv klimatpolitik är en politik för framtidens jobb och därmed för
framtidens välfärd. Investeringar i ny effektiv miljö- och klimatvänlig
teknik stärker företagens konkurrenskraft, skapar nya företag och
innebär ökad potential för handel och exportintäkter. Genom att
Sverige går före i omställningen kan våra företagare bli världsledande
i att utveckla den teknik och miljöprofil som världen efterfrågar i kampen mot klimatförändringarna.

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att
stiga i samma takt som nu kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser dessutom en pågående global kris
för den biologiska mångfalden, där en av de största artutrotningarna i
planetens historia pågår. Nätet av arter som bygger våra ekosystem är
förutsättningen för vår existens eftersom de producerar all vår mat, allt
vårt rena vatten och allt det syre vi andas. Nu krävs ett sammanhållet
globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i
framtiden.

För oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar för oss som politiker och som individer att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med rätt
styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle.

Glappet mellan vad klimatforskningen säger att vi ska göra och de
politiska åtgärder som sker internationellt växer. Vi är på väg mot en
värld med kraftigt stigande temperaturer och där förutsättningarna för
mänskligt liv kraftigt försämras.
Vårt vägval är odiskutabelt. Ökningen av växthusgaser i atmosfären
måste upphöra. Vi står inför en omställning. Från ett samhälle som
bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på det förnybara.
Vi socialdemokrater känner tillförsikt eftersom vi har genomfört stora
samhällsförändringar tidigare. Vi ledde omställningen från Fattig-

Det går dessutom att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett klimatansvar i sin egen vardag. Alla kan vi ändra hur vi
lever och vad vi handlar. Politiken har en viktig roll att ge ett tillräckligt stöd så att alla fullt ut kan göra aktiva val. Konsumenter ska få
bättre information om matens innehåll, näringsvärde och ursprung.
Det är vi i de rika industrialiserade länderna som historiskt stått för de
största utsläppen av växthusgaser och det är de fattigaste länderna som
drabbas hårdast av klimatförändringarna. Därför menar vi att grundprincipen är att den industrialiserade världen har ett historiskt ansvar
för klimatförändringarna. Vi socialdemokrater ska verka för att göra
klimatpolitiken rättvist utformad, såväl globalt som nationellt.

Att försöka klara våra utsläppsmål genom att köpa utsläppsminskningar i andra länder är kortsiktigt. Det gör vårt näringsliv mindre konkurrenskraftigt på lång sikt och hämmar omställningstrycket. Vår trovärdighet kräver att tar ansvar på hemmaplan.
Vi vill att EU ska vara en union för hållbar tillväxt och full sysselsättning. Ett väl fungerande EU bidrar till ett starkt och tryggt Sverige.
Klimat- och miljöarbetet inom EU är ett av de bästa exemplen på hur
vi gemensamt kan möta hot som inget land kan klara ensamt. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara ett land som är med och driver
EU:s aktiva klimatpolitik - inte bromsar den.
Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor
och företag att ändra beteende så att alla kan hjälpas åt att skapa en
utveckling som både är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Hit
hör miljöskatter, men också lagstiftning, utsläppsrättigheter och certifikat. Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar till arbete och företagande, stärker industrins konkurrenskraft och bidrar till en hållbar
utveckling.
En stor och viktig del av klimatarbetet behöver ske på lokal nivå. Vi
socialdemokrater tänker gå före och använda offentlig upphandling,
investeringar i miljövänlig fjärrvärme, återvinning av hushållsavfall
för biogasproduktion, en övergång till fossilfri kollektivtrafik, prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik i samhällsplaneringen samt
andra åtgärder på kommunal nivå för att ställa om Sverige.
Sverige behöver bryta sitt oljeberoende och leda omställningen till
hållbara material och bränslen. Genom samarbete mellan forskning,
näringsliv och politik kan Sverige bli ledande inom området grön
kemi.

Vår närmiljö är fylld av kemikalier. Kemikalierna spelar inte sällan en
avgörande roll för att förbättra våra liv, exempelvis som beståndsdelar
i läkemedel. Samtidigt är det av yttersta vikt att alla risker med kemikalier minimeras och kontrollen effektiviseras. Farliga kemikalier i vår
närmiljö innebär en stor hälsofara och ett hot mot vår miljö. Inte minst
viktigt är att minska miljö- och hälsoriskerna i barnens offentliga miljöer.
Miljöproblemen i både Östersjön och Västerhavet är oroande. Havsmiljön skadas av övergödning, utfiskning och oljeutsläpp. Det är inte
längre möjligt att återskapa havens ekosystem till de förhållanden som
rådde före det omfattande industriella fisket tog sin början. Men med
strategiska insatser kan vi få ekosystemen att fungera på ett tillfredsställande hållbart sätt.
Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser.
Detta är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den elintensiva industrin. Vi vill skapa jobb genom investeringar i det svenska
energisystemet. Sverige har unikt bra naturliga förutsättningar för
förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten och skog. Den
förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång
tid framöver. All svensk energi kan på sikt komma från förnybara
källor.
Kärnkraften ska successivt fasas ut, med hänsyn till sysselsättning och
välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara
källor samt energieffektivisering. Sverige är dock ett av världens mest
kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del
av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett
säkert och effektivt sätt. Den svenska industrins konkurrenskraft ska

säkras genom trygg tillgång till el och bibehållen effekt i energisystemet. Detta ska göras genom kraftfulla satsningar på förnybar energi
och energieffektivisering. Sverige ska ställa om till en hållbar energiförsörjning.
För att klara omställningen i energisystemet krävs att vi producerar
mer energieffektivt. Vi måste minska den totala förbrukningen, verka
för en effektivare energianvändning inom industrin liksom en fortsatt
omställning av transport- och bostadssektorn.
Förutsättningarna att klara både industrins konkurrenskraft och omställning inom ramen för en effektiv klimatpolitik ökar med en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken. Sedan de borgerliga partierna visat sig ovilliga att nå en överenskommelse är osäkerheten för industrin betydande. I regeringsställning kommer vi att bjuda
in till nya blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt
hållbar energiöverenskommelse. Vårt mål med en sådan överenskommelse är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra
det på internationellt konkurrenskraftiga villkor.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den
kommande mandatperioden är därför:
• Minska utsläppen av växthusgaser. Sverige ska år 2050 vara ett land
utan fossila bränslen. För att ge tydliga långsiktiga signaler vill vi införa ett klimatpolitiskt ramverk som leder till att utsläppen minskar
med minst 90 % till år 2050 jämfört med 1990. Delmål för år 2030 och
2040 liksom sektorsvisa mål ska finnas med och årliga avstämningar
av klimatmålen ska göras.

• Effektivisera transportsektorn och minska utsläppen. Kollektivtrafiken utökas, järnväg blir det naturliga valet mellan våra storstäder och
mer av godset ska transporteras på järnväg och fartyg. Styrmedel ska
användas för att ställa om fordonsflottan så att den blir fri från fossila
utsläpp. Vi vill se en miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan
som betalas av en registreringsavgift för bilar med stora utsläpp.
• Aktivt driva på för ett globalt, ambitiöst och bindande klimatavtal.
Målet måste vara att hejda temperaturökningen under 2 grader. Sverige
och EU ska gå före och minska sina utsläpp. Vi vill se en global utsläppshandel inom konkurrensutsatta energiintensiva industrier som
stålindustrin och effektiva globala instrument för tekniköverföring och
finansiering av klimatåtgärder i utvecklingsländerna.
• Klara de svenska miljömålen. Tydliga åtgärder för att klara de svenska miljömålen ska arbetas fram. Koldioxidutsläppen ska minska. Den
biologiska mångfalden ska skyddas. Nya kemikalier ska enbart tillåtas
om det är bevisat att de är ofarliga och befintliga kemikalier ska bytas
ut om det finns mindre farliga alternativ på marknaden. På motsvarande sätt ska användningen av tungmetaller minimeras. En plan för att
kraftigt minska övergödningen av haven och säkra vattenkvaliteten är
nödvändig.
• Trygga energiförsörjningen. Sverige ska ha ett överskott av el. Vi vill
se en blocköverskridande energiöverenskommelse.
• Bygg ut den förnybara energin. Vi vill främja investeringar i utbyggnad av bland annat vind, sol och biobränslen. Målet ska vara minst 30
TWh ny el från förnybara källor år 2020. Vi vill investera i energiforskning så att Sverige kan vara i fronten när det gäller att ta fram ny

och innovativ energiteknik. Ägandet i Vattenfall ska användas så att
bolaget blir ledande i energiomställningen. Hushållen ska ha möjlighet
att på ett ekonomiskt hållbart sätt producera sin egen energi genom att
de får en nettodebitering. Smarta elnät som stödjer energieffektiviseringen och klarar den ökande användningen av förnybar energi ska
byggas ut.

nya exportmarknader och sänker priserna på många konsumtionsvaror.
Globaliseringen förskjuter makt och rikedomar mellan länder och
inom länder. I länder som Kina, Indien och Brasilien lyfter sig hundratals miljoner människor ur fattigdom. I dag finns flera ekonomiska och
politiska maktcentra i världen. De globala klyftorna minskar samtidigt
som klyftorna inom många länder ökar.

• Öka energieffektiviseringen. Vi ska stimulera och uppmuntra energieffektivisering. Bostäderna från miljonprogrammet ska byggas om på
ett miljöriktigt och hållbart sätt för minskad energiförbrukning. Nya
hus ska byggas med lågenergimetoder och -förbrukning. Så kallade
vita certifikat som ställer krav på elleverantörerna att bidra till effektivisering ska införas.

Ekonomin är globalt sammanflätad. En ekonomisk störning sprider sig
blixtsnabbt över världen. Väldiga marknadskrafter kan få oöverblickbara konsekvenser. Fria fackföreningar och fackliga rättigheter är
viktiga i kampen för global rättvisa. När klimatfrågorna växer ökar
medvetenheten om att alla människor delar en gemensam miljö. Det
internationella samfundet har hittills inte lyckats att möta de utmaningar som klimatfrågan reser.

En rättvis värld är möjlig

Vi socialdemokrater vill se en ny inriktning på Sveriges utrikespolitik.
Arbetet mot klimatförändringar, opålitliga finanssystem och orättvisor
samt kampen för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och nedrustning ska bedrivas med kraft. Utrikespolitiken ska ha en bred förankring. Sverige ska vara en stark röst i världen, aktiv och drivande mot
förtryck och orättvisor, för frihet, fred och solidaritet.

Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors
frigörelse, utveckling och rätt till arbete. Vi vill utrota fattigdomen,
skapa en säkrare och ekologiskt hållbar värld, stärka demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna och folkrätten.
Världen formas av de människor som befolkar den. Kan människor
förstöra och förtrycka, så kan människor i samverkan också skapa en
bättre värld. Vi vill att globaliseringens fördelar ska komma alla till
del. Det kräver att människan sätts före marknaden. Vi vill demokratisera globaliseringen och globalisera demokratin. Större ansträngningar måste göras på att öka antalet demokratiska stater i världen.
Globaliseringen är en stark kraft i samhällsutvecklingen. Den öppnar

Sveriges säkerhetspolitik ska vara tydlig och klar. Den svenska militära alliansfriheten har tjänat och tjänar vårt land väl. Sveriges militära
alliansfrihet har inte betytt passivitet utan ett aktivt ansvarstagande för
både vår egen och andras säkerhet. Sverige ska inte vara medlem i
Nato. En modern svensk säkerhetspolitik byggs i stället på ett ökat
nordiskt samarbete, en aktiv Östersjöpolitik, ett fördjupat samarbete i
EU och ett starkare stöd till Förenta Nationerna. Sverige ska inte
förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett
EU-land eller ett nordiskt land och vi förväntar oss att dessa länder

agerar på samma sätt om Sverige drabbas.
Socialdemokratin behöver ta ett politiskt ansvar för att ställa om försvarsindustrin till en ny säkerhetspolitisk situation och modernisera
regelverket för vapenexport, bland annat genom att införa ett så kallat
demokratikriterium. Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande
kränker mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna vill ta initiativ till
större öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser genom att riksdagen informeras.
En förutsättning för Sveriges militära alliansfrihet är att vi har ett försvar som förmår att hävda vår territoriella integritet och upprätthålla
våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Den svenska försvarsmaktens organisation ska
präglas av en tydlig folklig förankring vid rekrytering och bygga på
demokratiska värderingar som öppenhet och samverkan med det civila
samhället.
I takt med att världen utvecklas måste också synen på säkerhet förändras. I dag finns andra hot än rent militära mot vår säkerhet och
trygghet. Svensk säkerhetspolitik ska, förutom att agera vid konflikter,
klara att möta cyberattacker och konfliktrisker som följer med klimatförändringar, humanitära katastrofer eller sönderfall i spåren av sociala
orättvisor. Terrorismen undgår inte heller oss i de nordiska länderna
vilket vi smärtsamt har påmints om.
I Europa har vi sett en fantastisk demokratisk utveckling de senaste
decennierna. Genom att dörren hölls öppen för nya medlemmar till
Europeiska unionen har fler tidigare kommunistdiktaturer reformerats
och demokratiserats. Utvidgningen får inte stanna av. EU ska även

bidra till fred och demokratisk utveckling i länderna som gränsar till
unionen. Vi vill också stärka EU som global aktör för utveckling, fri
och rättvis handel och försvarare av demokratin. EU:s arbetsformer
ska bli öppnare och effektivare.
Den arabiska vårens kraftfulla krav på frihet och demokrati måste få
omvärldens stöd. Det ska vara ett slut på den kontraproduktiva politiken där EU och USA höll diktatorer under armarna i utbyte mot olja
och stabilitet. Den bärande principen ska i stället vara att länder som
går mot demokrati ska ges större inflytande, tillträde till globala marknader och ekonomiskt utvecklingsstöd. EU:s värderingar ska komma
till uttryck i handling. De samarbetsavtal unionen har med länderna i
regionen ska bygga på en tydlig koppling till demokratisk utveckling
och respekt för mänskliga rättigheter, vilket innefattar kvinnors rättigheter. Europa måste också riva klyftan mellan vårt eget välstånd och
grannarnas fattigdom. Politiska reformer samt ekonomisk och social
utveckling är centrala faktorer för att skapa framtidshopp.
Tyvärr har inte den arabiska vårens krav hörsammats i Iran där de
mänskliga rättigheterna fortsatt förtrycks. Kurdernas mänskliga rättigheter måste respekteras av länderna i regionen. Dödandet i Syrien
måste få ett slut och de som begått krigsförbrytelser ska ställas till
svars. Sverige ska erkänna staten Västsahara och Marockos ockupation
måste upphöra. EU:s avtal med Marocko måste följa folkrätten.
Ett starkt engagemang för FN är en hörnsten i socialdemokratisk utrikespolitik. Förenta Nationerna utgör navet i det internationella samarbetet. Vi socialdemokrater vill att Sverige utvecklar sin FN-politik
genom att utarbeta en strategi för arbetet i FN både som enskild
nation,genom EU och i samarbete med de nordiska länderna. FN ska
stärkas och reformeras för att stå bättre rustat inför de utmaningar

organisationen har att hantera.
Ett kärnvapenkrig skulle få ohyggliga konsekvenser. Frågan om massförstörelsevapen och det hot de utgör är tyvärr mer aktuell än på länge.
Vi vill använda Sveriges trovärdighet och tyngd för att sätta nedrustningsfrågan på dagordningen.
Kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och krishantering före,
under och efter en konflikt är en förutsättning för hållbar fred och utveckling. Vi vill med kraft hävda FN-resolutioner som fördömer våldtäkt och sexualiserat våld i konflikter. Resolutionerna slår fast att dessa
handlingar utgör hot mot internationell säkerhet.
Det behövs en ny global uppgörelse mellan arbete, kapital och samhälle. Vi socialdemokrater har ett särskilt ansvar för att stödja det
internationella fackliga arbetet, och för att i alla sammanhang stå upp
för människors fri- och rättigheter på en alltmer globaliserad arbetsmarknad. Sverige har som ett litet exportberoende land särskilt stora
intressen av att främja en fri och rättvis världshandel. Genom progressiva internationella handelsavtal kan handelshinder rivas samtidigt
som löntagarnas intressen respekteras och en hållbar utveckling främjas. Samtidigt behöver det internationella finansiella systemet ett
starkare regelverk. Skatteparadis och andra avarter ska bekämpas.
Palestinier och israeler är hårt drabbade av många decenniers konflikt.
Israel har konsekvent ignorerat omvärldens uppmaningar och bryter
mot ett stort antal FN-resolutioner. Ockupationen av de palestinska
områdena måste upphöra. Alla parter måste avstå från våld och möjliggöra fredsförhandlingar. Den folkrättsligt illegala bosättningspolitiken måste omedelbart upphöra, muren på ockuperad mark måste
rivas och de palestinska flyktingarna ges rätt att återvända.

I dag står utvecklingspolitiken inför nya utmaningar och möjligheter.
Majoriteten av världens fattiga lever i medelinkomstländer. Nya aktörer kommer till och andra finansiella flöden än traditionellt bistånd
spelar allt större roll. Allt fler människor manifesterar kraftfulla krav
på frihet och demokrati. Det finns nu en större medvetenhet om att
kvinnors frigörelse för hela samhällsutvecklingen framåt.
Utvecklingspolitiken ska ytterst syfta till alla människors frigörelse
och en värld där fattigdom och maktlöshet hör till det förgångna. Vi
vill därför att det svenska biståndet ska riktas mot att minska fattigdomen och orättvisorna i världen samt bidra till en hållbar och demokratisk utveckling. Politiken ska ta sin utgångspunkt i människors egna
drivkrafter att skapa utveckling. Biståndet kan, rätt använt, vara en
katalysator för utveckling, jämlikhet och framtidstro, men också ett
sätt att bekämpa korrumperade odemokratiska styrelseskick. Styrningen av biståndet ska vara tydlig och rätt saker ska mätas och utvärderas. Jakten på kortsiktiga resultat får inte överskugga hållbarhet och
långsiktighet.
De mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, icke kulturrelaterade och individuella. Politiska, ekonomiska, sociala och kulturella frioch rättigheter förutsätter och förstärker varandra.
Vår socialdemokratiska migrationspolitik utgår från en stark solidaritet
människor emellan. Sverige ska ha en generös och reglerad invandring. Rätten till asyl är en mänsklig rättighet. Alla Sveriges kommuner
ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.
Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för
kvinnors rättigheter. Inte minst handlar det om sexuell och reproduktiv

hälsa och rättigheter, ett om-råde där Sverige både kan och bör ta
initiativ. När kvinnor förvägras sina rättigheter och att ta del i
samhällslivet på samma villkor som män så förtrycks inte bara
kvinnorna utan hela samhällsutvecklingen hålls tillbaka. Sverige ska
arbeta mot diskriminering och för kvinnors rätt till utbildning,
ekonomisk självständighet, juridiska rättigheter och möjligheter att
arbeta politiskt.

Socialdemokratins viktigaste prioriteringar inför den
kommande mandatperioden är därför:
• Hävda Sveriges militära alliansfrihet och vår förmåga till internationellt samarbete. Moderniseringen av Försvarsmakten ska fortsätta för
att stärka försvarets nationella förmåga, leva upp till våra internationella åtaganden samt bredda försvarets folkliga förankring.
• Utveckla EU inom de områden där unionen bäst kan skapa gemensamma lösningar på gemensamma problem. EU:s utvidgning bör gå
vidare. Stärk EU som global aktör för utveckling, fri och rättvis handel
och försvarare av demokratin. Unionens arbetsformer ska bli öppnare
och effektivare. Ett socialt protokoll bör läggas till EU-fördraget.
• EU ska leva upp till sina åtaganden gentemot länderna i sitt grannskap. Avtalen med länderna i regionen bör avspegla de värderingar EU
står för. EU bör bidra till ekonomisk, politisk och social utveckling
exempelvis genom att reformera jordbrukspolitiken och underlätta
handel och kontakter mellan människor.
• Arbeta för en säkrare värld. Sverige ska arbeta för ett stärkt FN och
aktivt delta i civil och militär krishantering. Sverige ska delta i fler FN-

ledda insatser. Sverige ska arbeta aktivt med nedrustningsfrågorna,
inte minst gällande kärnvapen men också frågor som rör smuggling av
lätta vapen.
• Stärk respekten för de mänskliga rättigheterna. Inte minst behövs ett
större fokus på löntagares rättigheter i en globaliserad värld. Sverige
ska driva på för en ny global överenskommelse mellan arbete, kapital
och samhälle. Sverige ska vara ett föregångsland i arbetet för kvinnors
rättigheter globalt.
• Minska fattigdomen och orättvisorna i världen och bidra till en hållbar och demokratisk utveckling. Alla politikområden ska sträva åt
samma håll för att skapa global hållbar utveckling. Utvecklingssamarbetet ska vara ambitiöst, hålla hög kvalitet och ge resultat. Svenskt
bistånd ska uppgå till en procent av BNI. Sverige ska arbeta för att fler
EU-länder åtar sig att uppfylla FN:s målsättning om 0,7 procent av
BNI i bistånd.
• Öppenhet mot omvärlden. Sverige ska ställa sig i spetsen och driva
på en progressiv global handelspolitik. En fri, rättvis och hållbar handel ska främjas. Det bidrar till ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom. Skatteparadis ska bekämpas.
• Bidra till att en hållbar fred och tvåstatslösning kan uppnås mellan
Israel och Palestina. Israel måste underordna sig internationell rätt.
Sverige ska erkänna staten Palestina och följa upp detta med etablerandet av en ambassad.
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1. Grön ideologi – solidaritet i handling
Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar
efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.
Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om
vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte
kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas
trefaldigt:
* solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
* solidaritet med kommande generationer
* solidaritet med världens alla människor.
En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och
är beroende av varandra. Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för
miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt alternativ för
alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och
som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors
vardag.
Vi vill bryta ner alla diskriminerande och ohållbara maktstrukturer i
samhället. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas
lika rätt och möjligheter att delta fullt ut i samhällsbygget. Varje
männi-ska har rätt att vara och växa till den individ som hen vill vara.
Vi är övertygade om att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet
och jämställdhet är grunder för ett rättvist samhälle. Tillsammans kan
vi skapa framtidstro och livskvalitet.
Världen och mänskligheten är mitt i en förändring. Många har redan
börjat göra medvetna val för att leva solidariskt och miljövänligt.

Människor, företag och organisationer lanserar idéer för en bättre
värld. Politikens koppling till forskning är viktig och forskningens
resultat bör tas tillvara för att utveckla lösningar på samhälls- och
klimatutmaningar. Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret
kan inte ligga på enskilda individer. Samhället är något människor
skapar tillsammans. Politiken är nyckeln till förändring och måste visa
vägen till ett hållbart samhälle.
Vi tror på mångfald, och det är en av den gröna rörelsens styrkor. Det
finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi välkomnar alla som vill
vara med i detta arbete.

2. Människan
Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta
ansvar. Den fantastiska mångfalden i människors synsätt och idéer
utgör en rikedom som driver utvecklingen framåt.
Denna rikedom behöver frihet, demokrati och trygghet för att
blomstra. Alla människor ska ha friheten att söka lycka, kunskap och
förverkligande av den egna potentialen. Yttrandefriheten och den fria
åsiktsbildningen är ovärderliga. Det goda samhället behöver byggas på
en grund av mänskliga fri- och rättigheter. Våra gemensamma angelägenheter ska hanteras med öppenhet, respekt, fri debatt och demokratiska beslut.
Historien visar att människan och mänskliga samhällen har varit
kapabla till både goda och grymma handlingar. Övergreppen har ofta
uppkommit i politiska system som förminskat eller ställt människor
mot varandra, gjort individer ofria och kvävt förmågan att tänka och
handla självständigt.

Vi tror på en demokrati med aktiva och delaktiga medborgare. Vi vill
ha ett samhälle där individen ges möjlighet att bidra efter förmåga till
samhällets utveckling och där alla har lika rättigheter. Därför måste
samhället också stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds
nya chanser att växa och utvecklas genom livet. Det skapar förutsättningar för goda livsvillkor vilket bidrar till människors utveckling och
välbefinnande. Samhället är till för alla och skapas av alla.
2.1 Frihet, integritet och demokrati
Den gröna rörelsen står för ett frihetligt perspektiv på politiken. Vi är
övertygade om att yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati
gör samhället bättre. Det är på ställen där människor och kulturer möts
och blandas, där människor är fria att tänka och tycka efter eget huvud,
och där tankar, visioner och olikheter respekteras som nya utvecklande
idéer blomstrar.
Människors frihetsutövande begränsas dels av naturens ramar och dels
av andra människors frihetsutövande. Alla människor har därför ansvar
för att inte begränsa eller inskränka andras friheter.
Alla ska åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet,
religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder. Alla former av diskriminering ska motverkas. Först
när alla människor erkänns för vilka de är, får rätt att definiera sig
själva och har tillgång till lika rättigheter kan vi uppnå välfärd för alla.
Religion kan heller aldrig vara en ursäkt för att begränsa andras friheter och rättigheter. Alla ska ha rätt att utöva sin tro, eller att avstå
från religionsutövning.
I en väl fungerande demokrati har människor möjlighet att uttrycka
sina åsikter. Miljöpartiet är ett decentralistiskt parti. Beslut ska fattas

så nära de människor som berörs som möjligt. Att ha möjlighet att
välja vilken pedagogik man vill ha i skolan eller att välja hur man vill
bli omhändertagen som gammal är en del i att flytta beslut närmare
människan. Vi vill stärka egenmakten och inflytandet över välfärden.
Demokrati betyder folkstyre. Alla bör få möjlighet att arbeta politiskt
under någon del av livet. För att underlätta detta vill vi begränsa hur
många gånger man kan ställa upp till omval till ett politiskt förtroendeuppdrag. Inom Miljöpartiet tillämpar vi en rotationsprincip. För att öka
möjligheterna för dagens unga att engagera sig och påverka vårt framtida samhälle vill vi sänka rösträttsåldern till 16 år. Olika erfarenheter
och bakgrunder är av största vikt för demokratin i alla sammanslutningar där beslut fattas och därför vill vi i alla sammanhang verka för
jämställdhet och mångfald.
En deltagande demokrati kräver lättillgänglig information, en levande
politisk debatt och möjlighet för medborgare att lyssna på sammanträden och lämna egna förslag till politiska församlingar. Människor
med funktionsnedsättningar ska ha samma möjlighet att delta i samhället som andra. Om en viss andel medborgare efterfrågar det ska
folkomröstningar hållas i viktiga frågor. I en demokrati ska ingen
födas till ett offentligt ämbete. Vi har därför svårt att se monarkins
plats i ett modernt demokratiskt samhälle och anser att den på sikt bör
avskaffas.
Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten måste värnas och stärkas.
Vi vill ha en lagstiftning som skyddar så kallade whistleblowers och
som gäller över hela arbetsmarknaden. Medborgarna ska alltid kunna
granska makten. Alla former av korruption måste motarbetas. Det
gäller inte minst inom den politiska sfären. Vi vill ha en lag om att

politiska partier och enskilda kandidater ska offentliggöra sina
bidragsgivare.
Civil olydnad har varit en viktig del av kampen för demokrati. Med
civil olydnad menas handlingar som i dag är förbjudna, men som
uppmärksammar orättvisor och samhällsproblem enligt principerna om
ickevåld, öppenhet, strävan efter dialog och beredskap att ta sitt straff.
Även fortsättningsvis kan civil olydnad vara betydelsefullt i demokratin.
Vi vill värna människors rätt till integritet och privatliv. I dag är den
rätten hotad av både statliga och kommersiella aktörer. Som individ
ska det vara lätt att få reda på vilken information myndigheter eller
företag har registrerat om ens person. Ingen otillbörlig registrering
eller övervakning baserad på politiska åsikter eller demokratisk verksamhet får förekomma.
Demokratin måste försvaras med demokratiska medel. De ökade
möjligheterna till övervakning kräver att politiken slår vakt om människors möjlighet att värna sin integritet. Vi motsätter oss alla lagar som
innebär oproportionerliga ingrepp i integriteten. Brotts- och terrorbekämpning är viktigt men ska inte ske på bekostnad av mänskliga
rättigheter.
2.2 Rättssäkerhet och trygghet
En av förutsättningarna för en väl fungerande demokrati är att människor kan känna sig trygga och säkra. Det är viktigt att man kan lita på
den offentliga makten. Detta kräver transparens och öppenhet såväl
som ett effektivt och välfungerande rättsväsen som har allmänhetens
förtroende. Det ska finnas god medborgerlig insyn i all rättskipande
och rättsvårdande verksamhet och det är viktigt att en mångfald av

bakgrunder och perspektiv finns representerade inom både polis,
åklagarväsen och domstolar. Vi vill värna det medborgerliga deltagandet i rättsprocessen, och vill därför utveckla nämndemannasystemet
genom att låta fler än de politiska partierna nominera nämndemän.
Polisen ska ges förutsättningar att arbeta såväl hjälpande och stödjande
som ordningshållande, brottsutredande och brottsförebyggande. Rättssäkerheten ska tryggas samtidigt som de rättsvårdande myndigheterna
ska ges de verktyg som krävs för att bekämpa kriminaliteten och öka
tryggheten i samhället. Rättspolitiken ska sätta brottsoffret och dennes
utsatthet i centrum. Den grova organiserade brottsligheten utgör ett hot
mot demokratin och människors frihet.
Det brottsförebyggande arbetet är grunden för ett tryggt samhälle med
låg kriminalitet. Det viktigaste brottsförebyggande arbetet sker genom
att minska marginaliseringen och utsattheten i samhället. Barn i behov
av särskilt stöd ska uppmärksammas och ges adekvat hjälp av bland
annat skola, socialtjänst och sjukvård så tidigt som möjligt. Samverkan
mellan olika aktörer som kommer i kontakt med barn och unga i riskzonen, och som kan bidra till att relevanta åtgärder sätts in, bör stärkas.
Hinder för denna samverkan bör arbetas bort.
Brottspåföljder har både ett brottsförebyggande och ett rehabiliterande
syfte. Kriminalvård ska vara human och ha som mål att den som dömts
inte ska återfalla i kriminalitet.
Alkohol och andra droger orsakar samhället enorma kostnader och
drabbade individer stort lidande. Polisens arbete ska därför fokusera på
att motverka försäljning och langning av narkotika. Den enskildas
missbruk är en sjukdom och vi vill se ett ändrat fokus från straff till
vård. Personer som lider av missbruksproblematik ska erbjudas bästa

möjliga hjälp och stöd, att komma ur sitt beroende och att få ett värdigt
liv genom sådant som sprututbytesprogram och medicinering. Målet är
ett narkotikafritt samhälle.

analys. Långsiktighet är inte bara ett synsätt inom miljöpolitiken utan
även avgörande när det gäller samhällsplanering och ekonomisk politik. Att satsa på barnen är en investering i framtiden.

2.3 Barn
En trygg barndom med goda möjligheter till lek ska vara en rättighet
för alla. Barn är aktiva medskapare av samhället och ska inte ses som
passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem.

2.4 Skola
Genom skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att lära
och utvecklas genom livet. I skolan ska varje barn lära sig att läsa,
skriva och räkna, skapa och delta i samhällsdiskussionen, samarbeta
och umgås med andra och påverka sin egen livssituation.

Samhället ska vara anpassat till olika familjekonstellationer. En familj
bygger på kärlek, trygghet och respekt, inte på föreställningar om hur
en familj ska vara.
Ekonomisk utsatthet är en riskfaktor för barns hälsa och för deras
resultat i grundskolan. Barn i familjer i ekonomisk utsatthet har också
sämre tillgång till fritidsaktiviteter. Det behövs en politik som ger
ökade resurser till de sämst ställda familjerna för att ge alla barn
trygghet och minska klyftorna i Sverige. Ekonomisk utsatthet ska inte
gå i arv.
Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer
våld, missbruk eller psykisk ohälsa. Barnets rättstrygghet måste stärkas om det finns misstankar om våld eller sexuella övergrepp.
Satsning på verksamheter som är viktiga för barn och unga kan innebära stora mänskliga och långsiktiga vinster. Skolans förmåga att se
och möta varje elev måste stärkas. Det behövs gott om platser där barn
och unga kan mötas och utöva friluftsliv, idrott och kultur.
Barn ska vara med och utforma samhället. FN:s barnkonvention ska
bli svensk lag och politiska beslut bör föregås av en barnkonsekvens-

Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den
hen vill vara. Det ska inte finnas lyckade och misslyckade elever, inte
heller bra och dåliga skolor – alla har rätt att lyckas och utvecklas i
skolan.
Elever måste sättas i centrum som de tänkande och kreativa individer
de är. En fungerande skoldemokrati är en viktig del av en bra skola.
Eleven ska vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt få
förutsättningar och möjlighet att kritiskt granska och påverka både
samhället och sin egen skolsituation.
Politikens uppgift är att skapa förutsättningar för en skola där vi kan
lita till elevens nyfikenhet och lärarens kompetens. Politikens uppgift
är inte att detaljstyra och kontrollera pedagogen i dennes arbete. Förändringsarbete i skolan måste förank- åras i samspel med skolan,
eleverna och alla som arbetar där.
Lärarna ska ge eleverna det stöd de behöver för att kunna utvecklas
utifrån sina förutsättningar. För att mötet mellan lärare och elev ska
fungera behöver skolan tillräckligt med resurser. Undervisningen ska
utformas utifrån varje elevs unika behov, oavsett om det innebär att ge

extra utmaningar eller extra stöd, och med möjlighet till individuellt
anpassad studieteknik. Läraren ska ha rätt att ordinera extra stöd till
den elev som behöver det.
Alla yrkesgrupper i skolan är viktiga. Skolans uppgift är inte bara att
ge eleverna en god utbildning och en god elevhälsa, utan också att ge
eleverna verktyg för att fungera som aktiva samhällsmedborgare.
Skolbiblioteken och IT är centrala resurser för skolans pedagogiska
arbete. Fritidshemmen kan skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet
i barns utveckling och lärande i de tidiga skolåren. En fungerande
fritidshemsverksamhet möjliggör för eleverna att få erfarenheter av att
hantera sociala situationer, träna språket och att respektera andra
Skolan ska vara tillgänglig för alla och därför ska hinder undanröjas så
att alla kan delta på sina villkor. Barn med psykisk, fysisk eller
intellektuell funktionsnedsättning, och andra barn som behöver
anpassningar och stöd, ska kunna få detta för att nå sin fulla potential.
Skolan ska skapa förutsättningar för psykisk hälsa och välmående.
Rätt stöd som sätts in i tid är både mänskligt och samhälls ekonomiskt
mer effektivt än stöd som kommer senare i livet.
Ledarskapet i skolan, från skolledare till enskild lärare, är viktigt för
att långsiktigt säkra kvalitet i undervisning och utbildning. Lärare ska
vara professionella och kunniga och ha den utbildning som krävs för
uppgiften. Olika elever lär sig på olika sätt och undervisningen ska ta
hänsyn till det. En bra skola har tydlig koppling till forskning och tar
kontinuerligt in nya forskningsrön.
Skolan ska präglas av förtroendefulla relationer och varje elev ska ges
inflytande över sin studieväg och skolmiljö. Skolan ska vara en plats
där elevernas naturliga lust att lära utvecklas. Skolan ska knyta an till

elevernas utveckling och ge återkoppling på deras arbetsinsatser och
utveckling, något som kan ske på olika sätt. Vi oroas av det ensidiga
fokuset på betyg och kontroller i skolpolitiken, och motsätter oss betyg
i än tidigare åldrar. Betyg ska användas när det finns skäl för det, till
exempel som ett av flera urvalsinstrument för fortsatta studier, och kan
aldrig vara den enda formen av återkoppling.
I dag finns ofta erfarenheter från hela världen i klassrummet, och det är
en av skolans tillgångar. Andra modersmål än svenska ska ses som
fördelar och som resurser för den enskilda elevens lärande. Ämnesundervisning på modersmålet ger alla elever en chans att utveckla de
kunskaper och förmågor som läroplanen uttrycker. Undervisningen i
skolan ska ha en global utgångspunkt och ta hänsyn till elevernas
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kompetenser.
Estetisk och skapande verksamhet är liksom motion och rörelse viktigt
för att hela människan ska utvecklas. Etiska diskussioner och övning i
kritiskt tänkande är viktiga inslag i undervisningen för att förbereda
varje elev för att delta i samhällsutvecklingen. Skolan ska vara en
reklamfri plats. Alla elever inom grund- och gymnasieskolan ska
serveras god, näringsriktig, miljövänlig och helst närodlad skolmat.
Det gäller även de som har en kosthållning baserad på etiska, religiösa
eller medicinska skäl. Skolmaten ska vara avgiftsfri.
Skolan ska arbeta aktivt för jämställdhet och lika rättigheter. Alla
elever ska få det stöd och den uppmärksamhet de individuellt behöver
oavsett könstillhörighet. Alla elever ska ha tillgång till sex- och samlevnadsundervisning med ett tydligt normkritiskt perspektiv. Stereotypa
könsroller, mobbning och diskriminering av elever och skolpersonal
ska aktivt motarbetas. Homo-, bi- och transfobi och sexism ska inte
tolereras i skolan eller någon annanstans. Diskussionen kring alla

människors lika värde ska vara en naturlig del av undervisningen
redan från skolstarten.
Miljöpartiet bejakar pedagogisk mångfald i skolan, vare sig skolans
huvudman är offentlig eller privat. Mångfalden ger elever och
föräldrar möjlighet att välja en utbildning vars pedagogiska inriktning
passar eleven. Alla skolor, oavsett huvudman, ska vara föremål för
fungerande kontroll genom en stark offentlig inspektion.
Såväl förskolan som andra barnomsorgsformer ska hålla hög kvalitet
för alla barn. Det ska finnas tillgång till barnomsorg i hela landet anpassad efter föräldrars olika arbetstider. Ett starkt pedagogiskt arbete i
förskolan ger barn en bra start och goda möjligheter i skolan. Vi vill
därför att det ska finnas god tillgång till väl utbildade pedagoger i förskolan. Alla förskolor bör tillämpa en genusmedveten pedagogik så att
barnen får möjlighet att vara sig själva och inte tvingas in i samhällets
snäva könsmallar. Alla barn ska ha lika möjligheter att utvecklas och
leva sina liv utan att hämmas av rådande könsroller. Vi vill väsentligt
sänka storleken på barngrupperna och öka vuxentätheten inom barnomsorgen.
Vi tror på folkbildningen och det livslånga lärandet. När alla får möjlighet att bidra och möjlighet att välja sin väg i livet, kan ett starkt
samhälle byggas. Därför ska alla få chansen att få slutbetyg från gymnasiet, även som vuxna. En mångfald av olika organisationsformer och
pedagogiska inriktningar i skolan är bra. Komvux, folkhögskolor och
andra frivilliga utbildningsformer, som de studieförbunden erbjuder, är
viktiga och ger möjlighet till ett livslångt lärande.
2.5 Högre utbildning och forskning
Sverige ska vara ett land där alla har möjlighet till livslångt lärande.

Vår ställning som kunskapsnation bygger på en väl utbildad befolkning och på forskning av hög kvalitet. Bildning är viktigt både för
människan och för samhället.
Vi värnar om en hög kvalitet i den högre utbildningen. Bland annat
genom en undervisningsgaranti för antalet lärarledda timmar. Yrkeshögskolan ska ge möjlighet till kvalificerade utbildningar inom
områden där behovet av arbetskraft är stort. Systemet för medelsfördelning till universitet och högskolor ska förändras och utformas så att
det säkrar en hög kvalitet i både utbildning och forskning för såväl
små som stora lärosäten.
Lärosätenas självständighet och oberoende ska utvecklas i samspel
med en stor offentlig insyn. Den akademiska friheten ska värnas och
jämställdheten måste förbättras. Lärare och forskare ska ha goda och
trygga arbetsvillkor, och studenters och doktoranders inflytande och
rättssäkerhet ska säkras.
Kunskap bidrar till förståelse för omvärlden oavsett om den är av
kommersiellt intresse eller inte. Humaniora, konst och tvärvetenskapliga ämnen stärker och utvecklas i samklang med utbildningar i teknik,
natur- och samhällsvetenskap. Grundforskning och forskningsfinansiering som inte är öronmärkt är nödvändiga förutsättningar för framtida
kommersiella genombrott och en framgångsrik spetsforskning.
Forskningen ska vara fri, men det är rimligt att en del av de pengar
som samhället satsar kan vara föremål för politiska prioriteringar och
strategiska satsningar. Detta får dock inte gå ut över grundforskningen
eller universitetens och högskolornas frihet att själva utforma sin
verksamhet. Arbetet med ökad jämställdhet, satsningen på förnybar

energi och klimatforskning, och den breddade rekryteringen till
forskarutbildningen är resultatet av medvetna politiska satsningar.
Vi anser att högskolans folkbildande verksamhet och kontakt med
samhället, den så kallade tredje uppgiften, är viktig och ska stärkas.
Forskning i samverkan med det samhälle som omger akademin, företag såväl som offentlig sektor, är viktig för kvaliteten på forskningen
och underlättar tillgängliggörandet av forskningsresultaten. Högskolan
ska ha en öppen och pådrivande roll i samhället och främja demokratin
samt tillgänglig- göra forskningens resultat. Banden mellan arbetslivet
och högskolorna ska vara starka. Arbetslivserfarenhet och andra språk
ska ses som en merit vid antagning till högskolan.
Vi eftersträvar en bred rekrytering till högre utbildning. Sverige som
kunskapsnation har mycket att vinna på om de grupper som i dag är
underrepresenterade får bättre möjligheter att studera. Tillgången på
högre utbildning ska vara god i hela landet. Regelverken ska utformas
så att de underlättar för studenter att fullfölja sina studier. Bland annat
ska studiemedlen vara tillräckligt höga, det ska finnas rimligt stöd till
studenter med barn och fungerande skyddsnät vid sjukdom. En grundläggande princip är att all högre utbildning ska vara avgiftsfri för alla
studenter.

kulturliv med många olika aktörer bidrar till en vital demokrati. Miljöpartiet de grönas kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och
ta del av kultur på jämlika villkor. Kulturen ska vara tillgänglig för
alla. Kulturpolitiken ska öppna upp generösa utrymmen för kreativitet
och skapande.
All kultur är en social konstruktion och handlar om hur vi som sociala
varelser ser på omvärlden och samspelar med den. Vi gröna ser på
kultur som en evig process som förändras i takt med allt som sker i
världen. En kultur kan aldrig vara bunden till en plats utan är ett resultat av många olika faktorer som påverkar vår identitet. Vi gröna menar
att synen på kultur aldrig får leda till att vi reducerar individen till att
främst ses som en del av ett kollektiv. De individuella variationerna är
en fundamental del av den gröna kultursynen.

Lärarnas pedagogiska roll ska värderas högt och deras pedagogiska
kompetens ständigt utvecklas. Studenter ska alltid ges möjlighet att
löpande utvärdera sin utbildning. Lärare inom såväl högre utbildning
som inom grund- och gymnasieskolan ska ges goda förutsättningar till
forskning inom ramen för sin tjänst.

I det som vi i dag kallar Sverige har det alltid rymts många olika kulturer, och det gör det också än i dag. Det är en av våra styrkor. I en och
samma individ finns alltid spår av flera kulturella referenser. När
makthavare i Sverige eller i andra länder har strävat efter kulturell
enhetlighet så har det lett till motsättningar och övergrepp. Det finns
politiska rörelser i Europa som dömer ut idén om mångkultur som
misslyckad. Men det är genomdrivandet av monokulturen som gång på
gång när den har provats i historien har misslyckats. Det har lett till
katastrofala följder. Vi bejakar att olika idéer och kulturer kan samexistera och influera varandra i ett och samma samhälle. Miljöpartiet vill
att människor alltid ska ges rätt att definiera och utöva sin egen
identitet och kultur. Därför är stöd till olika sorters kulturyttringar
viktigt.

2.6 Kultur
Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Ett dynamiskt

Kultur- och musikskolor samt skolor och studieförbund i landets kommuner är viktiga för att barn och ungdomar ska få stifta bekantskap

med olika kulturuttryck samtidigt som de utvecklar den egna kreativiteten. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur inom någon form av
kulturskola oavsett familjens ekonomiska förutsättningar.
Ett rikt kulturliv består av såväl klassiska institutioner som kulturutövande av fria grupper och individer. De statliga kulturinstitutionerna
ska ha ett tydligt uppdrag att tillgängliggöra sin verksamhet i hela
landet. Digital teknik ska användas på bästa sätt för att sprida kultur.
Miljöpartiet de gröna vill se en upphovsrättslagstiftning, anpassad till
dagens samhälle, som främjar kulturskapande i både klassiska och nya
former. Upphovsrätten ska gynna ett aktivt och deltagande skapande
och public services produktioner ska i möjligaste mån uppmuntra till
fri användning. Kopiering och fildelning för privat bruk ska inte vara
straffbart, samtidigt som upphovsmän ska ha rätt till en rimlig ersättning.
Välförsedda och offentligt finansierade bibliotek ska garantera allmänhetens tillgång till ett brett kulturutbud. I ett kunskapssamhälle där det
inte längre bara handlar om att finna utan också om att sålla information ökar behovet av att ha möjlighet att möta en utbildad bibliotekarie. Lån av böcker och andra medier ska vara avgiftsfria. Bibliotekens förekomst och kvalitet ska garanteras i lag.

det omformas så att det stärker mindre aktörer. För att garantera en
mångfald av åsikter och yttrandefrihet i samhället behöver vi ett oberoende och starkt public service samt lagar som motverkar för stora
ägarkoncentrationer.
Konsumenter ska ha möjligheter att göra fria och upplysta val. Vi vill
begränsa reklamens utbredning, särskilt bland barn och unga. Sexistisk
reklam och reklam riktad mot barn under tolv år ska vara förbjudet,
liksom reklam för spel och alkohol.
Fysisk rörelse är viktig för folkhälsan och välbefinnandet. Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Genom resurser till ungdomsoch breddidrotten, inklusive idrott för människor med funktionsnedsättning, korpidrott och motionsidrott, investerar vi i såväl livskvalitet
som folkhälsa. Det ska också finnas gott om möjligheter till spontanidrott. De pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan könen.

Kulturarvet är vårt gemensamma arv. Kulturhistorisk värdefulla byggnader, minnesmärken och andra miljöer, såväl i städerna som på landsbygden, bör bevaras och vårdas för framtiden. Betydelsefulla regionala
och lokala museer bör stödjas av samhället.

2.7 Lika rättigheter
För att alla människor ska kunna förverkliga sina drömmar om en hög
livskvalitet måste alla ha samma möjligheter. Varje individ ska kunna
skaffa sig det liv, den utbildning och det arbete hen önskar utan att
samhällsstrukturer hindrar. Socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, härkomst, funktionsnedsätning
eller ålder ska aldrig vara hinder för att människor ska kunna utvecklas. Därför måste arbetet för lika rättigheter och mot diskriminering
integreras på alla områden i samhället. Ingen ska utsättas för hatbrott
eller hatpropaganda.

Ett demokratiskt samhälle kräver saklig information, aktiv samhällsgranskning och grävande journalistik. Vi värnar presstödet och vill att

Oavsett föräldrarnas ekonomiska och sociala förutsättningar ska alla
barn ges likvärdiga möjligheter att utvecklas. Det betyder god barn-

omsorg och skola tillgängliga för alla, samt en skatte- och socialpolitik
som tillförsäkrar alla barn en god uppväxtmiljö. Vi vill förbättra villkoren för barn som i dag lever i fattigdom genom att ge deras vårdnadshavare bättre möjligheter att försörja sin familj.
Miljöpartiet de gröna är ett feministiskt parti och det har vi varit sedan
vi bildades. Vår feministiska politik har utvecklats från att se kvinnor
och män som två fasta kategorier som kompletterar varandra till att i
dag se komplexiteten i de samhällsstrukturer som låser in människor i
begränsande, socialt konstruerade könsnormer.
Vi ser att maktordningar som etnicitet, sexuell läggning, klass, och
ålder samverkar med den samhällsgenomgående könsmaktsordningen.
Detta vill vi ändra på. Indelningen i antingen kvinna eller man begränsar människor som inte entydigt kan eller vill identifiera sig som
antingen eller. Ett tredje juridiskt kön skulle kunna vara ett sätt för
transpersoner att slippa behöva pressas in i en tvåkönsmodell.
Snäva könsnormer och brist på jämställdhet begränsar människors fria
livsval. Det kan handla om kvinnor som trots goda meriter har svårare
att göra karriär inom universitet och näringsliv eller män som av omgivningens förväntningar pressas till oönskade karriärvägar. Vi anser
att alla människor ska kunna välja den väg i livet som passar dem utan
att begränsas av gamla idéer om vad kvinnor och män bör eller kan
göra. Osakliga löneskillnader ska inte förekomma och yrkens status
och lönebild ska inte vara beroende av könsmönster.
Vi ser att begränsande könsroller, osakliga löneskillnader och stereotypa föräldranormer hänger samman. En tredelad föräldraförsäkring,
där en tredjedel av dagarna öronmärks för respektive vårdnadshavare
och resten kan fördelas fritt, är ett sätt att bryta med gamla mönster

och stötta män i att ta ett mer aktivt föräldraskap. När mäns uttag av
föräldraledigheten ökar stärks dessutom kvinnors position på arbetsmarknaden. Den del av föräldraförsäkringen som i en tredelad modell
kan fördelas fritt ska även vara möjlig att överlåta till en tredje part
som är del av barnets familj.
Våld i nära relationer ska behandlas på ett snabbt, samordnat och
konsekvent sätt i ett samarbete mellan myndighet och organisationer.
Vi vill ha fler mansmottagningar och kvinnojourer och bättre förutsättningar för dessa. Vi vill också se stöd och skydd för barn och
vuxna som utsatts för psykiskt och fysiskt våld samt professionell
behandling av våldsutövarna. Samhällets institutioner ska ha beredskap och verktyg för att motverka patriarkalt våld och våldshandlingar
som utförs under påverkan av hedersföreställningar.
All diskriminering ska motverkas. Hela samhället – myndigheter,
arbetsgivare, fackföreningar och frivilligsfären genom till exempel
antidiskrimineringsbyråer – ska involveras i arbetet mot diskriminering. Det krävs också en stark lagstiftning och en stark diskrimineringsombudsman. Om samhället ska bli öppnare behövs ett effektivare
arbete mot alla former av diskriminering. Människor diskrimineras på
grund av sin etnicitet, sitt namn eller sin brytning. Det vill vi motverka. Strukturell diskriminering och rasism ska upphöra.
Alla som behöver ska erbjudas en högkvalitativ svenskundervisning.
Utländsk utbildning ska snabbt kunna valideras och vid behov kompletteras.
Alla människor, oavsett funktionsnedsättning eller förmågor, ska ha
lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Alla individer är olika,
och samhället ska inte bara vara anpassat för de som utgör normen.

Det är otillgängligheten i samhället som utgör det verkliga hindret för
att personer med funktionsnedsättning ska kunna fungera och verka
fritt. Bristande tillgänglighet är i sig en typ av diskriminering och
måste därför bli en ny diskrimineringsgrund.
Sverige har fem nationella minoriteter: samer, romer, judar, sverigefinnar och tornedalingar. Deras särskilda ställning, med egen kultur
och eget språk, måste respekteras och stärkas. Samerna utgör ett urfolk
som i enlighet med flera internationella konventioner har särskilda
rättigheter som Sverige måste garantera. Sverige bör snarast ratificera
FN:s konvention om urfolks rättigheter, ILO 169. Sverige ska arbeta
för mänskliga rättigheter nationellt och internationellt.
2.8 Äldre
Många lever ett aktivt liv mycket längre än vad tidigare generationer
har haft möjlighet till. Fler och fler får uppleva sin hundraårsdag.
Många äldre är friska allt längre vilket är en stor samhällsresurs.
Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga på många områden,
till exempel som fortsatt yrkesaktiva eller som mentorer till yngre.
Inom frivilligsektorn och föreningslivet gör många äldre stora insatser.
Alla äldre är dock inte friska och många behöver tilltagande hjälp.
Därför är det viktigt med en trygg och god äldreomsorg som utgår från
de äldres individuella behov.
Ett rikt liv kännetecknas av självbestämmande, socialt umgänge och
möjlighet till deltagande. Även som äldre ska man ha möjlighet att
uppleva samvaro, gemenskap och kunna delta i fysiska och kulturella
aktiviteter.
Rätten till bostad är grundläggande i vårt land. För äldre blir det
efterhand allt viktigare att ha en fungerande bostad och, när man så

behöver, rätt till stöd och hjälp i hemmet. En fungerande hemtjänst kan
ofta vara en förutsättning för att kunna bo kvar i sitt hem. Kommunerna behöver bli bättre på att planera så att den äldre när hen så önskar
och behöver ska kunna erbjudas äldreboende, serviceboende eller
annat lämpligt alternativ.
Alla ska kunna lita på kvaliteten och tryggheten i omsorgen, oavsett
vem som utför den. Som anhörig är det ofta smärtsamt att se när en
äldre närstående insjuknar. Då ska man kunna vara trygg med att det
finns en god omsorg med hög kvalitet och tillräcklig och utbildad
personal. De anhöriga ska känna sig sedda och deras önskemål
tillmötesgås så långt som det är möjligt. Det ska finnas äldreomsorg
med olika inriktningar. Önskemål om vårdpersonalens språkkunskaper ska tillgodoses. Frivilliga insatser i äldreomsorgen ska uppmuntras.
Äldreomsorgen står inför en stor utmaning med ett ökat antal äldre i
befolkningen, samtidigt som det sker stora pensionsavgångar bland
omsorgspersonalen. I framtiden kommer allt färre unga behöva försörja och vårda allt fler äldre. Vi vill möta den utmaningen. På samhällsekonomisk nivå är det viktigast att ge unga människor vägar in i
arbetslivet. För äldreomsorgen handlar det om åtgärder för att bli en
bra arbetsgivare.
Personaltätheten måste hålla tillräcklig nivå så att de som arbetar i
äldreomsorgen slipper hamna inför omöjliga situationer som att
ensamma behöva utföra lyft som egentligen kräver två personer. En
satsning på ökad bemanning genererar nya jobb samtidigt som
kvaliteten ökar. Maten som serveras inom äldreomsorgen ska vara
näringsrik, miljövänlig och helst närodlad.

3. Miljön
Människan har ett ansvar som sträcker sig utanför sin egen person och
längre än sin generation. Våra livsmöjligheter avgörs av hur väl vi
klarar att leva i samklang med det ekologiska systemet. Den gröna
ideologin handlar inte bara om människors förhållande till varandra,
utan ser också vårt beroende av allt det som vi har omkring oss.
Industrisamhällets framväxt har lett till välfärd och teknisk utveckling,
bättre hälsa och längre livslängd. Vi har på många sätt fått ett bättre
liv. Samtidigt går exploateringen av naturresurserna långt utöver naturens egen återställningsförmåga. Den biologiska mångfalden håller i
snabb takt på att utarmas. Växthusgasutsläpp i atmosfären, orsakade av
människan, leder till varaktiga klimatförändringar. Många olika typer
av miljögifter hotar vår hälsa och vår miljö.
Vår livsstil i Sverige och andra ekonomiskt starka länder ger upphov
till miljöeffekter långt utanför våra länders gränser. Vi måste ställa om
våra samhällen så att vi klarar att leva ett gott liv i framtiden utan att
förstöra möjligheterna för oss själva, människor i andra länder och
kommande generationer.
Denna omställning kräver en effektivare hushållning med naturresurser och en jämnare fördelning. Vi i de rika länderna måste anpassa vår
konsumtion så att våra ekologiska fotavtryck per person snarast når en
globalt hållbar nivå. För att skydda miljön ska försiktighetsprincipen
tillämpas så långt det är möjligt. Om det föreligger hot om allvarlig
eller oåterkallelig skada, får inte avsaknaden av fullständig vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp åtgärder för att
förhindra miljöförstöring.

Det finns ännu möjlighet att vända utvecklingen och undvika katastrofala miljöeffekter. Det kräver en modig miljöpolitik, en jämlik fördelning och ett solidariskt arbete för att minimera konsekvenserna av de
miljöförändringar som redan har skett och håller på att äga rum.
3.1 Naturens ramar
Naturen fungerar som ett kretslopp. Detta måste samhället ta hänsyn
till och efterlikna. All verksamhet måste hålla sig inom de ramar
naturen sätter.
Vi människor lever på en planet med begränsade resurser och det sätter
gränser för vårt handlande. Mänsklig påverkan är nu den huvudsakliga
kraft som driver stora förändringar i världens miljö. Redan i dag
överskrider vi, eller riskerar att överskrida, naturens ramar på flera
områden. Bland annat uttaget av ändliga naturresurser, utsläpp av
växthusgaser, förlust av biologisk mångfald, tillförsel av kväve och
fosfor till land och hav, förändrad markanvändning, global vattenanvändning, försurning av haven och spridning av luftpartiklar och
miljögifter. Konsekvenserna av detta kan bli katastrofala för en stor del
av mänskligheten. På sikt kan de förändra själva förutsättningen för liv
på jorden.
Många av dessa processer är starkt sammanlänkade. Om gränsvärdena
passeras på ett område så försämrar det möjligheterna att hålla sig
inom säkra nivåer på andra områden. Vi måste snabbt minimera utsläppen från förbränning av fossila bränslen, för att undvika en katastrofal temperaturhöjning och försurning av sjöar och hav. Naturskogar, våtmarker och andra utsatta vegetationstyper ska återskapas
för att öka den biologiska mångfalden, öka tillgången och kvaliteten på
sötvatten och för att minska läckaget av näringsämnen till sjöar och
hav. Detta ställer stora krav på en politik som tar hänsyn till naturen på

ett helt annat sätt än vad som sker i dag. Sverige måste ta ansvar för de
effekter vår produktion och konsumtion har på de ekologiska systemen, både här och i andra länder.
Miljöpartiet de gröna vill se ett samhälle där hushållningen med
resurser är så effektiv och rättvis att grundläggande mänskliga behov
kan tillgodoses överallt. För att klara detta måste vi minska användningen av ändliga resurser, sluta slösa med energi och material och i
ökad utsträckning återanvända och återvinna. Målet är slutna kretslopp. Det ger både en hållbar produktion av ekosystemtjänster och
stärkt motståndskraft, ofta kallad resiliens, inom mänskliga samhällen
och ekosystem. Gruvnäringen i Sverige ska bygga på långsiktig hushållning med mineraltillgångar. Miljöhänsyn ska väga tyngre än kortsiktiga exploateringsintressen.
Vi vill att det ska vara både enkelt och billigt för var och en att återanvända och reparera saker i stället för att hela tiden köpa nytt. Vi vill
se skarpa krav på producenterna att kretsloppsanpassa nya produkter
och fasa ut miljöskadliga ämnen. Vi ser att ekonomiska styrmedel och
lagstiftning behövs för att uppnå bättre hushållning med energi och
material. Vi vill verka för minskad användning av plast.
3.2 Biologisk mångfald
Det gröna engagemanget grundar sig i insikten om vår delaktighet i
och vårt beroende av det ekologiska systemet. Naturen är också en
plats för rekreation, skönhetsupplevelser och för ökat välbefinnande.
Respekten för naturens mångfald är en grundvärdering i den gröna
ideologin. Vi anser att allt levande har ett egenvärde oavsett dess nytta
för människan.

Många av jordens livsmiljöer håller på att förstöras, och många arter
av växter, svampar och djur håller på att gå förlorade. Även i Sverige
är många arter akut hotade. Överexploateringen av arter och livsmiljöer, invaderande främmande arter, miljö. gifter och klimatförändringar är de största hoten mot den biologiska mångfalden. Förlusterna
är allvarliga. De hotar att leda till kollaps av ekosystem och att vi går
miste om ekosystemtjänster, som pollinering av grödor, luft- och
vattenrening eller fiskbestånden i våra vatten.
Naturvårdsfrågorna i Sverige och inom EU måste få större tyngd.
Sveriges och EU:s skyddade arealer är för små och otillräckliga för att
kunna säkerställa den biologiska mångfalden. Skyddet av hav, skogar,
våtmarker, stränder och flera andra biotoper måste utvidgas och
skärpas. Bruk av skog, vatten och mark måste kopplas till ett ansvar
för att den biologiska mångfalden inte ska utarmas.
En stor del av världens biologiska mångfald finns i regnskogen. I dag
pågår en avskogning av de tropiska regnskogarna som både påverkar
naturen och människan. Orsakerna till avskogningen är många:
timmeruttag, gruvdrift, oljeutvinning, utbyggnad av vattenkraft, vägbyggen, anläggning av betesmark och odling. Konsumtion av exempelvis palmolja och av kött från djur uppfödda på soja från tidigare
regnskogsmark bidrar till avskogningen. Sverige måste arbeta för
gemensamma åtaganden för att stoppa utarmningen av den biologiska
mångfalden. Skydd av hotade arter och naturmiljöer är av global
betydelse och behöver därför överstatliga beslut.
Rent vatten är en förutsättning för att kunna bevara den biologiska
mångfalden. För att få sjöar, vattendrag och hav att tillfriskna krävs
omfattande åtgärder för att minska utsläpp från transporter, avlopp,
jordbruk och industri. Utsläpp av miljöstörande ämnen såsom kväve,

fosfor, läkemedelsrester, hormonstörande ämnen, tungmetaller och
nanopartiklar ska reduceras bland annat genom att industri- och hushållsavlopp separeras, avloppsnät och avloppsrening förbättras och
miljöfarliga produkter byts ut. Sverige måste verka genom internationella organisationer, i synnerhet EU, för att alla länder runt gemensamma vatten ska införa dessa åtgärder.

Sverige ska ha en pådrivande roll i internationella klimatförhandlingar
och utveckla klimatsamarbetet mellan länder, samtidigt som vi visar
solidaritet i handling genom kraftfullt stöd till fattigare länder. För att
vi ska vara trovärdiga krävs att Sveriges utsläpp av växthusgaser per
person snarast minskar till en globalt hållbar nivå.

3.3 Klimat
Den pågående och accelererande klimatförändringen äventyrar vår
framtid. Den påverkar inte bara enskilda människors liv, utan även den
globala ekonomin och överlevnaden för hela nationer. Trots vår kunskap om allt detta fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka.

För att nå klimatmålen krävs att takten i den miljötekniska utvecklingen ökar. Den totala energi- och resursförbrukande konsumtionen
måste minska till en hållbar nivå. Det behövs en politisk omställning
som underlättar en övergång till en mer hållbar livsstil. Konsumtion
som har negativ klimatpåverkan, såsom fossilt drivna transporter,
fossil energi och animalier, måste minska. Politiska insatser måste
samverka med ett medborgerligt engagemang för en mer hållbar
livsstil. En sådan livsstilsförändring kommer att se olika ut för olika
människor. Genom att resa mer miljövänligt, handla mer lokalt
producerat, äta mer vegetarisk mat, energieffektivisera hemmet och
konsumera färre prylar ökar möjligheterna att leva ett gott liv inom de
ramar miljön sätter. Vi är övertygade om att ett klimatsmart samhälle
också är ett samhälle som är bättre för människor. Politik och attitydförändringar kommer att ge utrymme för fler att värdera fri tid och
nära relationer högre än lönearbete och materiell status.

Sverige ska vara ledande i att minska den mänskliga påverkan på klimatet. Vi är ett av de länder som industrialiserades tidigt, och vi har ett
historiskt ansvar för de utsläpp som genererades när vi byggde upp
vårt välstånd. Vi orsakar fortfarande betydligt högre utsläpp per person
än vad som är globalt hållbart. Sverige har också unikt goda förutsättningar att leda omställningen till ett hållbart samhälle och visa möjligheterna till en annan utvecklingsmodell. Då får vår omställning långt
större effekt än bara våra egna utsläppsminskningar.

För att klara klimatmålen krävs ett klimatpolitiskt ramverk med
bindande tak för vår klimatpåverkan såväl i Sverige som internationellt. Kraftfulla ekonomiska styrmedel är nödvändiga. Klimatsmarta
val ska vara billigare. Klimatskadliga subventioner ska fasas ut och
klimatmålen ska styra investeringarna i infrastruktur. Gas- och
oljeborrning samt uranbrytning ska förbjudas i Sverige. Torv ska
betraktas som ett fossilt bränsle. Internationellt vill vi verka för ett
moratorium mot all nyexploatering av fossila bränslen.

Miljögifter är i dag ett allvarligt hot mot såväl människor som natur.
Försiktighetsprincipen måste gälla vid bedömning av kemikalier,
eftersom det kan ta tid innan negativa effekter blir tydliga. Barn är
särskilt känsliga för många miljögifter, och de produkter och miljöer
som barn använder och vistas i måste värnas särskilt. Prövningen och
kontrollen, såväl nationellt som inom EU:s kemi- kaliepolitik, måste
vara skarp. Särskild hänsyn måste tas till riskerna förknippade med
kombi- nationer av olika kemikalier.

För att minska mängden växthusgaser i atmosfären kan koldioxidlagring eller andra metoder för att binda växthusgaser behövas. Dessa får
dock inte bli en ursäkt för att fortsätta utsläppen. Försiktighetsprincipen ska vara vägledande så att vi inte orsakar nya miljöproblem när vi
försöker lösa gamla.
Stora förändringar kräver att människor går samman. Decentraliserad
energiproduktion, nya transportvanor och hållbara konsumtionsvanor
är några exempel på åtgärder som är en del av den omställning som vi
måste lyckas med tillsammans. En offensiv klimatpolitik måste kombineras med ett arbete för jämlika och jämställda villkor.
3.4 Jordbruk, skogsbruk och fiske
Jordbruket, skogsbruket och fisket är mycket betydelsefulla näringar i
Sverige. De behövs för att på ett hållbart sätt försörja oss med livsmedel och är viktiga för en god ekonomi och en levande landsbygd.
Därför måste de tas tillvara så att de kan vara till glädje och nytta för
människor i dag och för kommande generationer. Miljöpartiet anser att
EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska inriktas på att skydda och
främja småskalighet, biologisk mångfald och miljöhänsyn.
I en värld med ökande befolkning är det av stor vikt att bevara jordbruksmarken och dess bördighet. Markpolitiken i Sverige måste vara
långsiktig och goda jordbruksmarker ska skyddas från exploatering.
Betade ängs- och hagmarker är viktiga inslag i landskapet för att
bevara den biologiska mångfalden och kunskapen om landets kulturhistoria. Det är också viktigt att den biologiska mångfalden inte
reduceras genom ensidig odling och olämpliga jordbruksmetoder.
Användandet av genetiskt modifierade växtutsäden eller avelsdjur,
GMO, för med sig nya typer av risker. All eventuell användning av
GMO måste därför styras av försiktighetsprincipen. Jordbrukspolitiken

ska bidra till att minimera negativ miljöpåverkan. Detta ska göras
genom såväl lagstiftning, ekonomiska styrmedel och kunskapsuppbyggnad. Det är inte rimligt att de svenska kraven för miljön, klimatet
och god djurhållning slår ut svenskt jordbruk och i stället gynnar
jordbruk där miljökraven är lägre och djuren behandlas sämre. Därför
vill vi utjämna konkurrensen genom att upphandla lokalproducerat till
offentliga kök, genom tydlig ursprungsmärkning och genom ekonomiska styrmedel som missgynnar livsmedel som tillverkats under
sämre villkor än vi tillåter i Sverige.
Sverige ska ha ett livskraftigt jordbruk i hela landet med god konkurrenskraft. Uppfyllande av miljökvalitetsmålen och hänsynstagande till
djurens behov ska stå i fokus och produktionen ska bidra till en hög
självförsörjningsgrad på baslivsmedel och foder. Moderna jordbruksföretag står i dag ofta på flera ben som till exempel specialiserad livsmedelstillverkning, egen energiproduktion, gårdsbutiker, turism och
naturskydd. Miljöpartiet ser positivt på denna utveckling och verkar
för en övergång till ett ekologiskt och kretsloppsanpassat jordbruk.
Övergången till ekologisk odling ska stöttas genom jordbruksstödens
utformning, regelverk för offentlig upphandling och genom lagstiftning.
Sverige är i hög grad ett skogsland. Skogen är viktig både för den
biologiska mångfalden, som råvara för skogsprodukter och energi och
som rekreationskälla. Vi stödjer och uppmuntrar forskning och start av
företag för att utveckla nya högkvalitativa och miljövänliga produkter
ur skogen.
En levande skog har lång omloppstid och därför är den extra sårbar för
dålig skötsel och ogenomtänkt exploatering. Ansvaret att återplantera
långsiktigt med rik artvariation och för klimatanpassning måste stär-

kas, speciellt gällande inslaget av löv och tall. Vi anser att en större del
av den svenska skogen behöver präglas av artvariation som ger en
långsiktig livskraft. Därför måste skogsbruket moderniseras genom
mer av hyggesfria avverkningsmetoder och genom mindre kalhyggen
Särskilt värdefull skog ska skyddas från avverkning. Det behövs både
större sammanhängande områden och många mindre områden som
undantas från produktionsskogsbruk. För att hejda förlusten av biologisk mångfald är det också angeläget att återställa och restaurera naturvärden i redan påverkad skog.
Människan har hämtat sin näring ur havet sedan urminnes tider. Genom bland annat industrifiske, övergödning, miljögifter och exploatering av kustzoner har störningarna på dessa ekologiska system ökat på
ett ibland katastrofalt sätt. Sverige ska vara pådrivande inom EU och
globala organisationer för ett ansvarsfullt fiske som återuppbygger
utfiskade bestånd och inte tar ut mer än återväxten. Fiskerätter ska
fördelas utifrån hållbarhetskriterier. Hårda krav ska ställas på de företag som får utnyttja den gemensamma fiskresursen för kommersiell
vinning. Sverige ska arbeta internationellt för att förbudet mot kommersiell valfångst efterlevs.
Det kustnära fisket och fritidsfisket har en viktig roll både för människors rekreation och för att våra skärgårdar ska hållas levande. Vi vill
se ett starkt skydd av nyckelbiotoper i vatten och av områden som är
speciellt viktiga för havets biologiska mångfald eller för många arters
fortplantning. Ett sätt att öka skyddet är att inrätta marina reservat och
införa fiskefria områden.

3.5 Djur
Alla djur har ett egenvärde oavsett deras nyttighet för människan.
Djurens rätt att bete sig naturligt och slippa utsättas för lidande kräver
stora förändringar i djurhållningen. Människan föder upp djur bland
annat för att de ska bli mat, kläder och testare av olika produkters
farlighet. Detta innebär ett mycket stort ansvar för att djuren behandlas
väl. Skarpa djurskyddskrav ska bland annat ställas i den offentliga
upphandlingen. Vi vill förbjuda att djur hålls endast för pälsändamål.
Ambitionerna i djurskyddslagstiftningen speglas inte fullt ut i verkligheten, och lagens efterlevnad måste förbättras. Djuren ska ha rätt och
möjlighet till ett naturligt beteende och då måste djurhållningen
anpassas till det. Kontrollerna ska förbättras. Vi vill införa en djuretisk
ombudsman och öka möjligheterna för djurskyddsorganisationerna att
föra talan i djurskyddsmål. Vi vill stärka arbetet mot avel som kan
medföra lidande för djuren. Djurskyddslagen ska tillämpas fullt ut
även i livsmedelsindustrin. Det måste avsättas tillräckliga resurser för
att kunna göra täta och effektiva kontroller av såväl djurhållning som
transporter och slakt.
För att komma längre i djurskyddsstandard måste Sverige arbeta aktivt
inom EU för att höga standarder ska gälla inom hela unionen, och för
att enskilda medlemsländer ska få gå före. Sverige ska verka för att
bindande regler om djurskydd utarbetas också inom FN och WTO.
Sverige ska arbeta aktivt för att bekämpa tjuvjakt och handel med
utrotningshotade arter. Internationella handelsavtal ska inkludera
djurskyddsfrågan för att undvika att billig import av mat från länder
med sämre djurskydd ökar. Djurförsök ska successivt tas bort och
ersättas av djurfria metoder. De som jobbar med djur måste ha god
kunskap om djurs beteenden. Ökad forskning på alternativ till

djurförsök kan göra Sverige till en ledande nation på området. Så
länge djurförsök finns kvar ska kontrollen av dem förbättras.
Det är viktigt att det ekologiska perspektivet sätts i fokus vid jakt och
att naturvårdsintressen får företräde. Även djurskyddsaspekter ska
beaktas. Jaktformer som utsätter djur för onödigt lidande ska inte vara
tillåtna. Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra
stora rovdjuren: varg, lo, björn och järv. Rovdjurens existens i Sverige
ska inte enbart ses som överlevnad utan rovdjuren måste även ges
möjlighet att återfå något av sin ekologiska funktion i ekosystemet.

4. Ekonomin

Den ekonomiska politiken ska sträva efter jämlikhet. Det är en viktig
grund för samhällens och människors välbefinnande. Jämlikhet handlar inte om likhet utan om att ge alla goda möjligheter utifrån olika
förutsättningar. I samhällen med ökande ojämlikhet bryts framtidstron
ner och den sociala oron ökar.
4.1 Ekonomins ramar
Ekonomi är läran om hushållning med knappa resurser. Men i dag
beter sig mänskligheten som om jordens resurser är oändliga. Det är
ett kortsiktigt perspektiv som måste överges. Det är dags att tänka
långsiktigt.

Om mänskligheten ska klara vår tids utmaningar i form av klimatförändringar, resursbegränsning och växande ekonomiska klyftor behövs
det en ny ekonomisk politik. En sådan måste utgå ifrån allt det goda vi
kan skapa i jämlika samhällen som verkar inom naturens begränsningar, utifrån de livsviktiga funktioner som upprätthålls av ekosystemen.

Människors möjligheter att själva styra sina liv och att förverkliga sina
idéer ger ekonomin dess styrka och förändringskraft. Sveriges välstånd
och välfärd är beroende av kunniga och arbetande människor och av
ett mångsidigt och tekniskt högt utvecklat näringsliv stöttat av en fungerande välfärdssektor. Vi vill främja utbildning och arbete som ger
människor mer makt över sina liv.

Vi måste ställa om till en ekonomi som tar långsiktiga hänsyn till miljön och människors välbefinnande. Ständig ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse är inte möjlig på en planet med begränsade resurser.
Det är politikens ansvar att forma marknadens förutsättningar så att
resurser används i överensstämmelse med villkoren för ett hållbart
samhälle.

Alla aktörer i ekonomin har ett ansvar att ta etiska, sociala och ekologiska hänsyn. Samhällets lagar och spelregler ska uppmuntra detta.
Långsiktighet och balans ska prioriteras före kortsiktiga vinstintressen.
Etiskt företagande och arbete ska premieras. De ekonomiska klyftorna
ska minska.

När det ekonomiska systemet krockar med det ekologiska systemet är
det ekonomin som måste anpassas. Det handlar om några självklara
principer. Det som är bra för människor och miljö ska vara billigt, det
som är dåligt ska vara dyrt och det som är alltför skadligt ska förbjudas.

De verkliga kostnaderna för att utvinna råvaror och för att framställa
och distribuera produkter ska återspeglas i priset på marknaden. Detta
bygger på principen om att det är förorenaren som ska betala. Kostnader som drabbar miljön eller annan part ska inkluderas i priset genom
skatter, avgifter eller andra lämpliga instrument. Detta är en särskilt

viktig princip i klimatpolitiken, där alla varor och tjänsters klimatpåverkan också ska synas i priset.

och penningpolitik dämpa effekter av konjunkturvariationer och verka
för stabila priser och låg arbetslöshet.

Marknaden erbjuder allt mer komplicerade produkter och tjänster. Vi
vill ha ett starkt skydd för konsumenterna genom god konsumentvägledning, tydlig märkning av varor och tjänster och en relevant konsumentutbildning i skolan.

4.2 Ekonomisk utveckling
Människan är kreativ och skapande. Det är människans uppfinningsrikedom som har lagt grunden för de senaste seklernas snabba ekonomiska utveckling. Den har gjort att allt fler människor i vår värld har
kunnat få sina grundläggande behov tillgodosedda, och leva i trygghet
och välstånd. Samtidigt har den ekonomiska utvecklingen byggt på en
tillväxt som i stor utsträckning kunnat genereras genom ökad resursförbrukning, och som har lett till ökade utsläpp av växthusgaser
och minskad biologisk mångfald.

Det finansiella systemets uppgift är att stödja den reala ekonomin genom att kanalisera sparande och investeringar och att tillhandahålla
betalningstjänster och riskspridning. Girighet, överskuldsättning och
spekulation ska motverkas. En alltför hög privat skuldsättning är en
risk för individen och för samhällsekonomin. Vi kan inte bygga en
fungerande långsiktig ekonomi på en ständigt växande skuldsättningsnivå. Samhället måste motverka det överdrivna risktagande som dominerat finansmarknaderna. Vi vill se en skatt på vissa finansiella transaktioner. En uppdelning av bankernas verksamhet mellan traditionell
affärsverksamhet och mer spekulativ investmentverksamhet bör
övervägas.
Sverige ska ha en ekonomi som är öppen mot omvärlden och verka för
frihandel på rättvisa villkor.
Omställningen av vår ekonomi kräver nya konsumtionsmönster och
stora investeringar i ny miljövänlig teknik, infrastruktur, bostäder,
energiförsörjning och matproduktion. Vi vill se stabila och långsiktiga
spelregler för företag och hushåll för att underlätta detta.
Staten ska genom lagstiftning och övervakning se till att sunda villkor
råder på marknaden. Staten ska också genom en förebyggande finans-

En ständig jakt på ekonomisk tillväxt utan hänsyn till vad den består
av riskerar att leda till långsiktiga miljömässiga och sociala problem,
att männ- iskor slits ut och att förutsättningarna för en långsiktigt
hållbar välfärd raseras. Vi måste därför ställa om våra samhällen och
ekonomiska system utifrån nya ekonomiska realiteter där all ekonomisk utveckling måste ske inom de ramar som naturen och människors
välbefinnande och livskvalitet sätter. Det är möjligt, men kräver såväl
tekniska som sociala innovationer. Ofta hänger dessa samman. Ny
teknik gör det enklare att leva på ett sätt som är bättre för miljön. Vi
kommer fortsätta att finna smartare och effektivare sätt att tillverka
produkter och utvinna energi. Genom ekonomiska styrmedel och
marknadsregleringar ska vi använda den ekonomiska utvecklingskraften för att möta miljö- och resursutmaningarna.
Livsstilsförändringar krävs för att miljövinsterna av teknisk utveckling
inte ska omintetgöras av ökad konsumtion. Vårt sätt att leva, som
individer och tillsammans som samhälle, kommer att förändras. Vår

livsstil och konsumtion måste hålla sig inom det som är långsiktigt och
globalt hållbart.
Det här är en utmaning som är större än de som mänskligheten mött i
historien, men erfarenhet- erna av det vi har åstadkommit kan användas för att klara den. Vi har i vårt land en tradition av att prioritera reformer som ger en annan utveckling än den som kortsiktigt kan mätas i
växande bruttonationalprodukt, (BNP), såsom lagstadgad semester,
arbetsskydd och föräldraledighet. Vi är övertygade om att ett hållbart
samhälle för både människor och miljö även framöver kräver att vi har
modet att fatta politiska beslut, även om värdet av dem inte enkelt kan
räknas hem genom traditionell tillväxt.
I grunden behöver vårt sätt att mäta ekonomin och värdera framsteg
förändras. Vi behöver andra mått på vad som är en god utveckling än
traditionell BNP-tillväxt, som bara mäter hur mycket vi producerar
och konsumerar. Det handlar om mått som i stället fokuserar på hur
människor och miljö mår. Det är uppenbart att ett system inte är
hållbart när det som är långsiktigt katastrofalt för såväl samhälle som
ekonomi kan vara kortsiktigt lönsamt.
Genom nya mått på välfärd och förändrade prio- riteringar kan vi
bygga en ekonomi som gör sig fri från beroendet av ständig tillväxt.
En del i det arbetet är att verka för en solidarisk fördelning av resurser,
som ger ökad ekonomisk trygghet i osäkra tider. Möjlighet till såväl
arbete och försörjning som ett hållbart arbetsliv med gott utrymme för
tid fri från lönearbete är en viktig del.
Den offentliga sektorn är för sin finansiering i dag alltför tillväxtberoende då den till stor del består av verksamheter med begränsade möjligheter till egen produktivitetsutveckling. Vi kommer sannolikt också

behöva nya skattebaser och är beredda att genom skatt öka den offentliga konsumtionen på bekostnad av den privata när det är nödvändigt
för att trygga välfärden och samhällstryggheten.
4.3 Näringsliv
Sveriges näringsliv bygger till stor del sin konkurrenskraft på ett högt
kunskapsinnehåll, kompetenta medarbetare, välfungerande trygghetssystem och en väl utbyggd infrastruktur. På många områden ligger
Sverige i forskningsfronten och flera svenska företag är världsledande.
I näringslivet pågår en ständig omställning. En del företag och arbetstillfällen försvinner, medan nya kommer till. Många svenska företag
har kommit långt inom miljöteknik och när det gäller att presentera
hållbara lösningar. För att understödja detta vill vi göra framtidsinvesteringar i utbildning, forskning, kompetensförsörjning och kommersialisering av innovationer. Ett ansvarstagande och kreativt
näringsliv och entreprenörskap är viktigt för att utveckla svensk ekonomi och möta de utmaningar som världen står inför.
Vi vill stärka möjligheterna för människor med goda idéer att starta
och driva företag. På så vis kan många nya jobb växa fram. Samhället
bör stödja framväxten och utvecklingen av dessa mindre företag. Hjälp
med rådgivning och kapitalförsörjning i tidigt skede i företagandet är
jämte lägre arbetsgivaravgifter och slopat eller minskat sjuklöneansvar
viktiga reformer för ökat företagande.
Steget från idé och innovation till prototyp, produkt och kommersialisering måste bli kortare. En viktig del av framtiden för svenskt
näringsliv ligger i den gröna omställningen, som ställer nya krav på
kompetens och arbetssätt. Vi ser positivt på öppen källkod och öppen
hårdvara som ett sätt att stimulera kreativitet, företagande och jobb-

skapande. Näringslivet ska ges långsiktiga spelregler som skapar
stabila förutsättningar för investeringar. Företagare ska kunna känna
trygghet i att energieffektivisering och miljöanpassning kommer att
löna sig i längden. Vi vill underlätta för svenskt näringsliv att ställa om
sin produktion till att bli långsiktigt hållbar och fortsatt konkurrenskraftig.
Vi vill se nya företagsformer inom den sociala ekonomin. Kooperativ
och lokala företagsfonder är ett sätt att låta närsamhället ta del i den
framväxande ekonomin. Vi vill också främja nya bolagsformer där
syftet inte bara handlar om ekonomiska mål utan också om att gynna
allmänna intressen. Könskvotering till bolagsstyrelser behövs för att
uppnå jämställdhet.
Det allmänna och näringslivet har i grunden olika roller. I vissa fall
kan det dock finnas skäl för staten eller en kommun att äga och driva
affärsverksamheter. I de företag där det allmänna är hel- eller delägare
ska ägarskapet vara aktivt och inflytandet användas för att främja
exempelvis hållbarhet och jämställdhet. Statliga pensionsfonder ska
ställa etik- och miljökrav på de företag de investerar i.
Onödig byråkrati ska undvikas genom ett aktivt regelförenklingsarbete. Monopol- och kartellbildningar ska motverkas för att skapa
fungerande marknader. Vi vill se stora satsningar på järnväg, bostäder,
energieffektivisering och förnybar energi som kommer att förbättra
förutsättningarna för svensk industri att leverera gröna varor och
tjänster och vara globalt konkurrenskraftig.
4.4 Arbetsmarknad
Arbetsmarknadspolitiken ska verka för en väl fungerande arbetsmarknad i hela landet. I det arbetet spelar utbildningspolitiken och den

ekonomiska politiken en viktig roll. Arbetsmarknaden behöver bli
bättre på att matcha arbetsgivare och arbetstagare.
Vi värnar den svenska modellen där arbetsmarknadens parter gemensamt förhandlar fram vad som ska gälla på arbetsmarknaden genom
kollektivavtal. Modellen bygger på att en hög andel av arbetstagarna är
fackföreningsanslutna, och den fackliga organiseringen bör uppmuntras. Vår politik ska ge alla människor möjlighet att efter sina förutsättningar genom arbete bidra till samhället.
Vi vill värna en fungerande arbetsrätt och ge arbetstagare inflytande
över både arbetets innehåll och arbetstiden. Arbetstagare ska ha goda
utvecklingsmöjligheter och känna sig delaktiga, trygga och respekterade. Alla har rätt till friskvård och en god fysisk och psykosocial
arbetsmiljö.
Arbetstagare har i dag väldigt olika arbetsvillkor och arbetstider, och
skillnaderna ökar. På den del av arbetsmarknaden där arbetstagarna
ofta har svag anknytning och få rättigheter är inflytandet mycket litet.
Där finns de som alltid behöver vara tillgängliga och som förväntas att
utan ersättning arbeta mer än vad avtalen anger. Vi kan se att detta
sliter ut många, och att en del, däribland många unga, ställs helt utan
möjlighet att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Deras arbetsvillkor
måste förbättras.
Diskriminering drabbar inte bara individen, utan är också kostsam för
samhället. Den strukturella diskrimineringen finns på alla områden i
arbetslivet, när det gäller lön, anställningsformer och arbetstid. Jämställda löner och ekonomisk självständighet är viktigt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Det är också viktigt att åstadkomma rimliga arbetsvillkor och trygga anställningsformer i det som i dag

är kvinnodominerade branscher. Anställda inom offentligt finansierad
verksamhet ska ha rätt till heltid med möjligheten att gå ner till deltid.
Sverige är ett av världens mest jämställda länder men har fortfarande
en könssegregerad arbets- marknad. Vi måste aktivt arbeta för att
människor ska välja yrken fritt oavsett könsnormer för att bryta denna
segregering.
Kvinnor arbetar oftare deltid och obetalt i hemmet med barnomsorg
eller vård av föräldrar. Offentligt finansierad barnomsorg och äldrevård är därför viktigt för jämställdheten och kvinnors makt över sina
liv och sin tid. Barnomsorg ska finnas tillgänglig även för de barn vars
vårdnadshavare arbetar kvällar, helger eller nätter.
Medan många i dag har osäkra arbetsförhållanden eller helt stängs ute
från möjligheten till arbete och egen försörjning, finns det många andra som arbetar så mycket att det leder till stress och förslitning. Balansen mellan arbete och fritid är för många en fråga om livskvalitet.
Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan
arbete och fritid. En viktig reform är att sänka arbetstiden. I ett första
steg har vi som målsättning att sänka normalarbetstiden till 35 timmar
per vecka. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta
fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda
arbetsvillkor.
4.5 Energi
De senaste seklerna av ekonomisk utveckling har möjliggjorts genom
tillgången på billig energi i form av kol och olja som har orsakat stora
utsläpp av växthusgaser. Klimat- och miljöförändringarna och de nya
formerna för utvinning av fossil gas och olja innebär att världen står

inför enorma utmaningar och behov av internationella överenskommelser för att sluta utvinna fossila energislag. Övergången till en
långsiktigt hållbar ekonomi handlar i stor utsträckning om hur en
omställ- ning av energisystemet och ekonomin kring denna ser ut.
Med en framtidsinriktad energipolitik är det möjligt att klara energiförsörjningen helt utan fossila bränslen och kärnkraft. En sådan energi.
politik vilar på tre ben: dels måste vi använda energin mycket effektivare än vad som sker i Sverige i dag, dels ska vi minska våra krav på
energikrävande standard och dels måste produktionen av förnybar
energi öka så att andelen blir hundra procent.
Energislöseriet är i dag omfattande. Det finns stora potentialer att utnyttja energin effektivare i fordon, lokaler och bostäder och industri,
och det är dessutom lönsamt.
Möjligheterna att använda förnybar energi är i Sverige mycket goda.
Vi lever i ett land med naturliga förutsättningar för att utveckla vindkraft, vågkraft och solenergi. Bara en liten del av potentialen är än så
länge utnyttjad. Sverige ska vara en viktig producent av biobränsle,
både för uppvärmning och för att framställa drivmedel till fordon.
Miljökrav på utformning och lokalisering ska ställas även på förnybar
energi.
Vattenkraften är enligt vårt sätt att se det färdig- utbyggd och därför
ska de sista orörda älvarna och strömmande vattnen skyddas. Däremot
vill vi främja ombyggnad och effektivisering av befintliga vattenkraftverk samtidigt som ökade miljökrav säkrar fiskens möjlighet till vandring.

Kärnkraft bygger på ytterst miljöstörande brytning av uran, en ändlig
naturresurs, och leder till att radioaktivt avfall överlämnas till kommande generationer att hantera. Kärnkraften innebär också stora risker
vid såväl uranbrytning som drift av reaktorerna och transporter av
bränsle och avfall. Den civila kärnkraften möjliggör dessutom produktion av kärnvapen. Kärnkraften hör därför inte hemma i ett hållbart
samhälle. Vi motsätter oss byggandet av nya reaktorer i Sverige, eller
effekthöjning i befintliga, och vill i stället påbörja avvecklingen av
kärnkraften omedelbart.
Politik behövs för att främja den gröna energi- omställningen. Hit hör
ekonomiska styrmedel som energi- och koldioxidskatter, men också
investeringar i energieffektivisering, bland annat genom upprustning
av miljonprogrammets bostadsom- råden och skolor. Samhället ska
stödja energirådgivning till företag och enskilda. Det behövs både
planeringsmål, förenklade regelverk och ekonomiskt stöd för att främja de förnybara energislagen, utveckla smarta elnät och stimulera fler
människor till att producera sin egen värme och el.
Världens beroende av olja, kol och gas är destruktivt för miljön. Det
bidrar dessutom till en instabil världsekonomi med stora prisvariationer och till betydande konflikt - och säkerhetsrisker. Gör vi inte en
omställning nu under ordnade former kommer resursbristen att tvinga
fram en förändring senare, men till betydligt högre kostnad för både
enskilda medborgare, företag och hela nationer.
4.6 Transporter
Ett väl fungerande transportsystem är nödvändigt för att människor
och gods ska kunna förflytta sig och transporteras på ett smidigt, säkert
och samtidigt miljöanpassat sätt. Transportsektorn är i dag Sveriges

största användare av fossila bränslen och såväl struktur- som teknikförändringar är därför nödvändiga för att nå långsiktig hållbarhet.
Vi vill minska behovet av transporter. Det kan bland annat göras genom god samhällsplanering som för bostäder, arbetsplatser och service
närmare varandra, och genom digital kommunikation, distansarbete
och klimatsmarta logistiksystem. De transporter som ändå behöver
utföras ska ske med trafikslag, fordon och drivmedel som har liten
miljöpåverkan samtidigt som en hög trafikstandard och trafiksäkerhet
upprätthålls. Klimatskadliga investeringar som ökar privatbilism och
lastbilstrafik ska väljas bort till förmån för ökade järnvägsinvesteringar.
Bilen är ett transportmedel som har inneburit ökad rörlighet för många.
Bilen kommer att finnas kvar och tjäna människor i deras vardag under
överskådlig tid. Bilismens problem behöver lösas. Biltrafikens problem är inte bara trafikolyckorna och klimatpåverkan. Privatbilism är
ofta ett ineffektivt sätt att transportera människor, särskilt i storstäderna. Den kräver stort utrymme och hög energianvändning. Biltrafiken
bidrar också till övergödning, försurning, störda ekosystem och marknära ozon. Barn drabbas särskilt hårt av lokala bilavgaser i städerna,
där biltrafiken också kräver mycket utrymme och för med sig stora
problem med buller.
En del av de problemen kan lösas med övergång till andra drivmedel,
men även tillgången till biodrivmedel är och kommer att vara begränsad.
När det gäller persontransporter i stads- och tätortsmiljö vill vi att
samhället ska prioritera en väl utbyggd kollektivtrafik och gång- och
cykeltrafik. I stadsmiljö kan detta ersätta en stor del av biltrafiken. Vi

ser gärna att spårtrafiken ökar. För att främja en sådan utveckling vill
vi anpassa både regelverk och infrastruktur till de prioriterade trafikslagens behov och förutsättningar. Exempel på sådan infrastruktur är
smidiga kollektivtrafiksystem, cykelbanor, laddstolpar och hyr- och
lånesystem för bilar och cyklar. Nödvändiga biltransporter ska ske
med förnybara bränslen.
Olika delar av Sverige har olika förutsättningar för såväl person- som
godstransporter, och Miljöpartiet inser behovet av delvis olika lösningar för stad och land. På landsbygden kommer i många fall bilen
fortfarande att vara huvudalternativet för lokala transporter, och därför
ska det finnas bränslesnålare bilar och också en väl utbyggd infrastruktur för förnybara bränslen. Vi vill även se en utbyggnad av gång- och
cykelvägar mellan tätorter på landsbygden. God närservice, informationsteknik, samåkningssystem, bilpooler och flexibla kollektivtrafiklösningar är viktiga komplement.
För långväga persontransporter är järnvägen det miljövänliga huvudalternativet. De olika tågbolagen måste samordna taxor, biljettbeställning och tidtabeller för att bli mer konsumentvänliga. Det gäller även
de europeiska tågbolagen. Vi vill att det ska vara lätt att resa med tåg
över hela Europa. Man ska kunna lita på järnvägen. Därför måste spåren underhållas och förseningar minimeras.
Flyget är i dag ett av våra sämsta resalternativ för miljön, sett till utsläpp per person och kilometer. Samtidigt finns få alternativ för de
långväga resorna. Det är för oss självklart att flyget ska bära sina
miljökostnader fullt ut. Flygbolagen ska betala	

för flygbränslets negativa	

 miljöpåverkan genom bränsle- och koldioxidskatter. Flygplatser
ska inte subventioneras med offentliga medel. Inom landet och Europa
vill vi bygga ut snabba tågförbindelser som ska erbjuda billigare och

bekvämare resor än flyget. Digitala lösningar kan också erbjuda alternativ till många arbetsresor som idag görs med flyg.
Sverige har en lång kust med väl fungerande hamnar som ger goda
förutsättningar att förbättra energieffektiviteten genom att kombinera
land och sjötransporter. Godstransporter ska så långt som möjligt utföras med miljöanpassade och energieffektiva transportmedel. Vi vill
bygga ut och utveckla järnväg, sjöfart och kombiterminaler så att
godstransporter på väg kan minska.
För att stimulera den här utvecklingen inom transportområdet behövs
många olika slags styrmedel. Samhället måste själv styra och stå för
utbyggnad av infrastruktursystemen. Kollektivtrafiken och järnvägsnätet behöver byggas ut kraftigt och förbättras för både personer och
gods i hela landet. Järnvägssystemet behöver ses över och till vissa
delar återregleras för att få ett optimalt och långsiktigt fungerande
transportsystem. Villkoren för att bedriva attraktiv trafik i dessa system
ska vara goda.
Lagar och ekonomiska styrmedel ska användas för att främja fordon
och drivmedel som klarar klimat- och hälsomålen. De ekonomiska
styrmedlen bör vara en kombination av åtgärder som gör mer miljövänliga alternativ billigare och de miljöskadliga dyrare att använda.

5. Välfärden
Välfärden ska ge människan frihet och trygghet. Vi är som starkast när
vi vet att vi lovat att ta hand om varandra när vi är som bräckligast.
Därför vill vi ha goda välfärdsinstitutioner som tillhandahåller vård
och omsorg när vi behöver det och trygghetssystem som stöder den
som är sjuk eller utan arbete. Välfärden är något som vi alla såväl
finansierar som formar.

Historien om hur den moderna välfärdsstaten växte fram är också en
berättelse om frihet. I början av 1900-talet handlade människors kamp
om demokrati, fackliga rättigheter, rimliga arbetsvillkor och ekonomisk trygghet. Från den tiden bär vi med oss insikten att verklig frihet
förutsätter en fungerande välfärd.
Nu är utmaningen att bygga frihet och trygghet för dagens och morgondagens förhållanden. Välfärdsstatens trygghetssystem måste vara
inkluderande, generella och robusta. Alla har rätt till ekonomisk trygghet. Samhällets tjänster ska hålla en hög kvalitet och vara tillgängliga
för alla. Ett jämlikt samhälle är tryggare för alla invånare. Därför vill
vi motverka ekonomisk ojämlikhet. Även den som är arbetslös eller
sjuk ska kunna vara delaktig i samhället.
Det är rimligt att den som har det gott ställt ekonomiskt bidrar mer till
det gemensamma trygghetssystemet än den som har ett mindre ekonomiskt utrymme. Alla kommer någon gång under livet att behöva välfärdens tjänster och det ger trygghet att veta att sjukvård, skola, äldreomsorg, barnomsorg, sjukförsäkring och annan samhällsservice fungerar bra.
5.1 Livskvalitet
Välfärd handlar inte bara om trygghet utan även om livskvalitet. En
förutsättning för vår välfärd är en bra miljö med tillgång till ren luft
och rent vatten, något som vi ofta tar för givet. För en god livskvalitet
krävs att vi kan tillfredsställa våra grundläggande behov. Det kan
handla om att ha ett boende vi trivs med, råd att köpa god och hälsosam mat samt förutsättningar för att hålla oss friska och vara delaktiga
i samhället. För många innebär välfärd bland annat en fungerande
kollektivtrafik och möjlighet att lätt och säkert kunna cykla till jobbet.

För andra kan det vara att yrkesarbeta mindre för att i stället få tid att
ägna sig åt frivilligarbete eller åt sina fritidsintressen.
Genom att betona livskvalitet sätter man människors behov och önskemål i centrum. Därför vill Miljöpartiet sänka arbetstiden till 35 timmar
per vecka i ett första steg. Att värna människors behov av god miljö,
gemenskap, uppskattning, meningsfullhet och självförverkligande
leder till bättre folkhälsa och tillfredsställelse i vardagen.
Sambandet mellan människors materiella livsvillkor och lycka är
starkt för människor som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. Men för människor som redan har en god materiell levnadsstandard är det ofta inte längre ytterligare förbättringar i ekonomiska
villkor och konsumtionsmöjligheter som ger ökad lycka och välbefinnande. Samhällets utveckling måste styras av bredare mål och mått
på livskvalitet snarare än traditionell ekonomisk tillväxt. Miljöpartiet
de gröna vill ge sådana mått en central plats i politiken. Det kan till
exempel handla om miljö och hållbarhet, utbildning och kultur, rättstrygghet och lika rätt, fördelning och solidariskt ansvarstagande.
För många människor i Sverige är i dag tiden den största bristvaran.
Många som har blivit rikare på pengar, har samtidigt blivit fattigare på
tid. Att kunna ta ut en större del av välstånd, till exempel löneökningar,
som kortare arbetstid ska därför underlättas.
Ett ökat fokus på livskvalitet som politiskt mål förtar inte behovet av
att värna och förbättra de materiella villkoren för människor som har
det svårt både i vårt eget land och andra länder. Dessa strävanden kan
gå hand i hand genom en politik för jämnare fördelning av människors
konsumtionsmöjligheter, både nationellt och internationellt.

5.2 Landsbygden
Ett fungerande samhälle bygger på välfärd, utveck- ling och högkvalificerade jobb i hela landet. Den snabba urbaniseringen innebär utmaningar för både stad och landsbygd. En levande landsbygd erbjuder
attraktiva livsmiljöer med närhet till friluftsliv och rekreation. I en tid
av omställning spelar landsbygden en avgörande roll för utvecklingen
av ett hållbart samhälle genom bland annat satsningar på förnybar
energi och lokal matproduktion.
Miljöpartiet har en decentralistisk grundsyn som bland annat tar sig
uttryck i att vi vill att regioner och kommuner ges ett ökat ansvar och
inflytande över de politiska beslut som berör regionen och kommunen.
Beslut bör tas så nära medborgarna som möjligt.
Samhällsfunktioner som polis, arbetsförmedling och försäkringskassa
ska vara till för Sveriges alla invånare och finnas tillgängliga över hela
landet. Statliga regelverk ska fungera lika bra för små kommuner som
för stora tillväxtkommuner. Ett väl fungerande skattesystem ska ge
likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva kommunal service i
hela landet.
En utbyggd och välfungerande infrastruktur är nödvändig för att hela
Sverige ska leva. Kollektivtrafik i allmänhet och tågtrafik i synnerhet
krävs för att vi ska kunna arbeta och bo även på landsbygden. Post och
telekommunikation, inklusive fast telefoni, av god kvalitet och till
rimligt pris behöver också finnas tillgänglig över hela Sverige. Detta
ska vara samhällets ansvar. Bredbandsutbyggnad är av avgörande betydelse för en levande landsbygd.

Det civila samhället spelar en viktig roll för att hela landet ska leva.
Föreningsliv och idéburna organisationer bidrar till socialt hållbara
samhällen och stärkt livskvalitet hos unga och gamla.
Vi vill att hela Sverige ska få ta del av ett rikt och levande kulturutbud
och ha en god tillgång till utbildning. Kultur bidrar till landsbygdens
attraktionskraft och främjar inflyttning och besöksnäring. Därför satsar
vi på regional kulturverksamhet som till exempel museer och folkbibliotek. Byskolor, folkhögskolor, regionala högskolor och distansutbildningar är viktiga för möjligheten till utbildning i hela landet.
Distansarbete och kultur på distans måste också vara lättillgängliga
alternativ, genom bland annat utbyggt, snabbt bredband.
Det finns tiotusentals blomstrande småföretag runt om på landsbygden.
Småföretag ska ha lägre arbetsgivaravgift och mindre sjuklöneansvar
än större företag. Samhället ska kunna bistå med kreditgarantier till
landsbygdsföretagare.
Investeringar i natur- och kulturmiljövård samt utveckling av modern
ekoturism kan ge många gröna jobb. Även energisektorn är en näring
av stor vikt för landsbygden. Energieffektivisering, utbyggnad av
förnybara energikällor och ny energiteknik kan bidra till ett blomstrande regionalt näringsliv. Vi ser positivt på lokalt ägande varför det
måste finnas tillgång till kapital.
Skogsbruket och jordbruket är inte bara viktiga för landsbygden utan
för hela Sveriges överlevnad. Därför vill vi prioritera åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur, och stimulera forskning inom miljö,
jord- och skogsbruk och ekologisk produktion. Vi värnar också de
näringar och arbetstillfällen som våra nationella minoriteter bidrar
med.

Många på landsbygden är beroende av bilen, även med en utbyggd
kollektivtrafik. Det är en ödesfråga för landsbygden att samhället
lyckas bryta beroendet av bensin och diesel. Plötsligt stigande oljepriser eller sämre tillgång på olja kommer annars att drabba landsbygden hårt. En del av de nya gröna bränslena kommer också att tillverkas
på den svenska landsbygden. Redan i dag förser landsbygden Sverige
med stora mängder av vår förnybara energi, och det finns fortsatt goda
förutsättningar för att bygga ut en lönsam och nödvändig energiproduktion. Klimatomställningen ger på så sätt både trygghet för och arbete på landsbygden.
5.3 Staden
Levande och väl fungerande städer erbjuder goda livsmiljöer med
korta avstånd och mångfald i näringsliv, arbetsmarknad, kultur och
utbildning. Den snabba urbaniseringen innebär stora utmaningar för
många städer, men där finns också goda möjligheter att utveckla
gemensamma, effektiva lösningar för många att leva tillsammans.
För att möta framtiden och miljöutmaningarna behövs omfattande
investeringar i energieffektivisering av befintlig bebyggelse, i kollektivtrafik, klimatanpassning och bättre förvaltning av ekosystemtjänster.
Stadsplaneringen ska genomsyras av en helhetssyn som sätter människans och miljöns långsiktiga välmående i centrum. Människor ska ges
möjlighet att på ett enkelt och konstruktivt sätt påverka stadens utveckling. Nyproduktion av bostäder ska ses som ett verktyg för att
minska segregationen – i dag genomförs i stället nyproduktionen ofta
på ett sätt som ökar klyftorna mellan olika delar av staden. Den offentliga miljön kring gator och torg ska underlätta möten och kulturella

upplevelser. Den gröna staden är en mänsklig, miljövänlig och levande stad med livskvalitet och lika rättigheter för alla.
Planering av nya områden ska i första hand ske på redan exploaterad
mark. Byggnation ska ske på ett yteffektivt, resurseffektivt och klimatsmart sätt. Bostäder ska byggas där kollektivtrafiken är väl utbyggd
och blandas med arbetsplatser, rekreationsområden, idrott, service,
kultur, förskolor och skolor.
En vision om nollutsläppsstäder behövs där tekniska system stöder
hållbara livsmönster. Det måste finnas en balans mellan produktion
och konsumtion av både energi, mat och produkter. Urban odling och
småskalig och lokal elproduktion är viktiga delar i detta. Stadens tak är
en stor outnyttjad resurs.
Närhet och blandning är viktiga principer för staden. En stadsstruktur
där arbete, bostäder och handel blandas och samsas i samma områden
ger en levande och trygg stadsmiljö samtidigt som den kan minska
behoven av transporter. I många svenska städer och samhällen är
förtätning en utvecklingspotential, inte minst för att förstärka nyttan av
järnvägsinfrastrukturen. Grönytor är viktiga för både miljön och
människors hälsa, fysisk såväl som psykisk. Grönytor måste därför
vara en naturlig del av staden.
En god stadsplanering underlättar för stadens invånare att göra ekologiskt hållbara val. Människor ska med lätthet kunna röra sig till fots
och med cykel och ha tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. Att
bo i staden ska innebära en frihet från att behöva bil. Sophanteringen
ska ske på ett sätt som är så bra som möjligt för miljön och återvinning
och återanvändning ska främjas.

För att skydda människor, hus och samhällsviktiga funktioner mot de
översvämningar som skyfall och ihållande regn kan ge upphov till
behöver tätorterna mer grönska och öppet vatten.
5.4 Förorter och miljonprogram
Vi vet av att varje centrum i varje stad, nära eller långt från stadskärnan, har potential att ge en god boendemiljö, trygga uppväxtvillkor
och livskvalitet. I dag är det inte alltid så. Bostadsområden, särskilt
sådana byggda under det så kallade miljonprogrammet, har tillåtits att
förfalla och närservice har utarmats.
Det har lett till negativa och nedbrytande attityder gentemot flera
stadsdelar och förorter, som har spätt på segregationen. Vi vill ändra på
detta genom en bra välfärd, en klok bostadspolitik där hyresrätten
värnas och upplåtelseformer blandas samt genom investeringar.
Miljonprogrammet står inför en stor klimatupprustning. Denna ska ses
som en samhällelig investering, och inte enbart bäras genom hyreshöjningar i områden där många har låg inkomst. När vi gör investeringen ska vi också erbjuda vägar till yrkesutbildning och arbete och se
till att bygga områdena på ett sådant sätt att goda mötesplatser för barn
och vuxna skapas. De boende ska inte bara involveras i upprustningen,
utan i stor utsträckning planera och genomföra den.
Ekonomin utanför stadskärnorna byggs ofta upp av småföretag. Satsningar som gör det billigare och enklare att starta företag och att anställa är därför satsningar som kommer förorter till del.
Vi vill främja ett starkt föreningsliv och självorganisering i varje
stadscentrum. Det görs bland annat genom tillgång till kultur, som

folkbibliotek och möteslokaler. Vi tror också att det finns ett behov av
nya folkhögskolor i Sverige, inte minst i miljonprogrammets områden.
Det ska inte finnas några områden i Sverige där de boende upplever att
man måste flytta för att få en chans. Alla ska ha rätt att trivas och utvecklas där man bor.
5.5 Hälso- och sjukvård
Sverige ska ha en hälsofrämjande, jämlik och modern hälso- och
sjukvård. Vården ska hålla god kvalitet, vara tillgänglig, fördelas efter
behov och vara solidariskt finansierad. Tandvården ska ha samma
villkor som övrig vård och ska därför vara en del av den offentligt
finansierade vården och ingå i ett gemensamt högkostnadsskydd.
I dag är tillgången till vård ojämnt fördelad. För oss i Miljöpartiet de
gröna är det självklart att ett genus- och jämlikhetsperspektiv ska
genomsyra all vård och omsorg. Likvärdig vård oberoende av kön och
socioekonomiska faktorer borde vara en självklarhet. Kvinnor får ofta
vänta längre på viktiga behandlingar och har sämre tillgång till speciellt dyra behandlingsmetoder. Detta kan exempelvis göras genom
högre grad av uppsökande verksamhet inom primärvården. Primärvården ska utvecklas och är basen i vården. Papperslösa och asylsökande
ska ha rätt till vård. Sjukvården bör vara avgiftsfri för barn upp till 18
års ålder.
Patientens självbestämmande och delaktighet är en allt viktigare del av
hälso- och sjukvården. Patienten ska ha rätt till insyn i och inflytande
över sin journal. Digitala tjänster inom vården ska utvecklas. Vi vill att
vården ska ha en helhetssyn på patienten där man tar hänsyn till både
kroppsliga och psykiska symtom samt patientens livssituation. Målet

ska alltid vara att i första hand behandla sjukdomsorsak och inte symtom.
De svårast sjuka ska få vård snabbt. Vårdgarantier bör därför utgå från
medicinska behov och ersättningarna i sjukvården baseras på patienternas vårdtyngd, så att inte friska människor prioriteras framför kroniskt sjuka. Alla har rätt till en individ- uell vård med en tvärprofessionellt utformad vårdplan utifrån olika perspektiv. Vi vill se en utvecklad
vård i livets slutskede med god omvårdnad och tillräcklig smärtlindring, i en miljö som är bra både för patienten och för hens anhöriga.
Sveriges befolkning blir allt äldre. Den demografiska utvecklingen
ställer nya krav på vården och kommer att tvinga fram en ökad samordning mellan olika vårdformer, till exempel mellan primärvård och
äldreomsorg.
Vi menar att en långsiktig satsning på folkhälsa med fokus på människors livsvillkor är lika viktig som sjukvården för att främja god hälsa.
Vi vill därför se ett nationellt folkhälsoprogram och stödja kommuner
och landsting i deras hälsofrämjande arbete. Köerna i vården ska
minska och tillgängligheten ska öka.
Miljöpartiet vill också att arbetet med att använda alternativ till läkemedel, exempelvis motion på recept och psykoterapi, fortsätter att
utvecklas då läkemedelskonsumtionen i dag är ett problem både för
patientsäkerheten och miljön. Det är även viktigt att uppmuntra ett
internationellt perspektiv i hälso- och läkemedelsfrågor, som till
exempel antibiotikaresistens.
Personer med beroende- och missbruksproblematik har precis som alla
andra invånare i Sverige rätt till bästa möjliga vård. Det ska finnas god

tillgång till behandling mot beroende och missbruk i hela landet.
Missbrukspolitiken bör utgå från de metoder som forskningen visat
vara mest effektiva för att lindra skadeverkningarna av missbruk och
beroende, både för samhället och för individen. Förebyggande arbete
ska premieras. Alla som har behov av det ska i ett tidigt skede erbjudas
verksam behandling för att kunna bryta sitt missbruk.
En av grundprinciperna i vården är att ingen patient ska komma till
skada. Sjukvårdens utförare behöver fortsätta arbetet med att förbättra
patientsäkerheten. Personal inom vården ska precis som i all annan
offentligfinansierad verksamhet ha meddelarfrihet och meddelarskydd,
för att de tryggt ska kunna uppmärksamma brister i vården. Vi vill
uppmuntra att sjuksköterskor, psykologer, sjukgymnaster och andra
legitimerade yrkeskategorier får möjlighet att ta ökat ansvar för sina
patienter, så att deras kompetens utnyttjas bättre. Vid besök i vården
ska alla som har behov av det garanteras kvalificerad tolk. Patientnämndernas och patientföreningarnas roll i förbättringar av vården bör
utvecklas och stärkas.
Den psykiska ohälsan växer, och leder till stort lidande. Miljöpartiet
ser att vi i Sverige måste arbeta långt mer målinriktat med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. För barn och unga krävs det
en aktiv samverkan mellan elevhälsa, föräldrar, primärvård, ungdomsmottagning och psykiatri. Till skillnad från kroppsliga sjukdomar är
psykisk ohälsa ofta stigmatiserande och många skäms för att söka
vård. Detta bör motverkas genom attitydförändringar och genom att
erbjuda behandling av god kvalitet i ett tidigt skede. Den psykiatriska
och psykologiska kompetensen i primärvården ska vara stark och
kvalitetssäkrad.

God sexualundervisning i skolan, tillgängliga ungdomsmottagningar
och tillgång till preventivmedel ska säkra en god sexuell och reproduktiv hälsa. Sverige ska arbeta aktivt globalt för möjlighet till familjeplanering, sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa. Miljöpartiet
värnar kvinnors rätt till abort.
Vi är positiva till att människor tar ett större ansvar för sin vård och
vill att sjukvården är lyhörd för vilka vägar individen söker finna för
bättre hälsa. Det är viktigt att behandlande läkare har kunskap om hela
patientens sjukdomsbild och behandling för att kunna ge en patientsäker vård. För att öka kunskapen och förståelsen för komplementär
medicin bör sjukvårdspersonal inom den offentliga vården ha möjlighet till utbildning om komplementär behandling. Vi vill stärka patientens rättigheter och satsa mer på hälsofrämjande vård. Den offentligt finansierade sjukvården ska dock inte uppmuntra eller stödja en
patient att använda sig av metoder som saknar vetenskapligt stöd.
Den vård som bedrivs av ideella krafter bör tillvaratas och uppmuntras. Landstingens möjligheter att skriva direktavtal med idéburna organisationer ska vara goda. Patientföreningar och andra ideella organisationer bör ses som tillgångar för vården och stöttas i bred bemärkelse.
Också enskilda patienter har kunskaper, erfarenheter och förmågor
som kan användas för planering, utförande och utvärdering av vården.
5.6 Bostad
Alla har rätt till en bostad. I Sverige är tillgången till bostäder ojämnt
fördelad mellan människor och över landet. Vissa kommuner har brist
medan andra präglas av överskott. Men frågan om bostadsbrist handlar
inte bara om brist på ett antal bostäder på ett givet ställe. Minst lika
viktigt är att det finns bostäder för alla oavsett socioekonomisk situa-

tion eller eventuella funktionsnedsättningar. Miljöpartiets bostadspolitik ska motverka segregation och främja lika rättigheter.
En fungerande bostadspolitik måste omfatta åtgärder på såväl nationell
som lokal nivå. Vi behöver se till att det byggs bostäder som efterfrågas av unga, studenter, äldre, stora familjer och låginkomsttagare.
För oss i Miljöpartiet är bostadspolitik samhällsbyggnad. Genom att
bygga med resurseffektiv teknik kan man skapa moderna och attraktiva bostads- områden. Vi vill utnyttja marken bättre genom att bygga
både på bredden och höjden och på ytor som i dag inte används optimalt. Vi vill premiera mångfald, vilket minskar risken för boendesegregation och skapar ett mer levande samhälle. Kultur- och naturvärden
ska värnas och lyftas fram.
Olika boendeformer bör blandas och finnas tillgängliga i alla områden. Den höga ombildningstakten från hyresrätt till bostadsrätt i storstads- områdena har ställt till stora problem. Nya modeller för hyressättning har också inneburit svårigheter för människor att finna en
bostad. Därför är det särskilt viktigt att värna hyresrätten och en reglering av hyresmarknaden.
Villkoren för upprustning av äldre bostadsområden ska vara goda. Den
inre miljön är viktig att uppmärksamma, exempelvis inomhusmiljön i
bostäder och på arbetsplatser. Ett bostadsområde är mer än bara lägenheten man bor i och det är även viktigt med en kreativ utemiljö, där det
finns plats för lek, gemenskap och rekreation. Det är särskilt viktigt att
miljonprogrammets bostäder och skolor blir upprustade.
Det befintliga beståndet av bostäder kan utnyttjas mycket mer effektivt
genom att vi underlättar flyttkedjor och skapar en tryggare andrahands-

marknad. Byggmarknaden måste fungera på ett tillfredställande sätt.
Vi vill främja konkurrensen i byggsektorn genom att ge små och
medelstora byggföretag goda förutsättningar att delta. Marknadens
spelregler måste dessutom vara tydliga och likvärdiga och präglas av
långsiktighet. Satsningar på kollektivtrafik är en viktig faktor för att
göra fler områden mer attraktiva att bo och leva i.
5.7 Ekonomisk trygghet
Alla har rätt till grundläggande ekonomisk trygghet. Samhällets
skyddsnät måste förbättras så att ingen faller igenom. Vår vision är att
alla som saknar inkomst ska vara garanterade ett stöd som går att leva
på, oavsett vilken inkomst man har haft tidigare och oavsett orsaken
till att man saknar inkomst. Samhällets ekonomiska trygghetssystem
omfördelar inkomster mellan olika perioder i en människas liv. Det
fungerar när man av olika skäl, som till exempel funktionsnedsättning,
sjukdom eller arbetslöshet, för en kortare eller längre tid inte kan
försörja sig själv. Ett trygghetssystem som ger alla stöd och hjälp ger
också alla modet att våga göra nya saker genom livet. Det ökar också
benägenheten att bidra och känna ansvar för samhällets gemensamma
utmaningar.
För barnfamiljer behövs både generella stöd som barnbidrag och föräldraförsäkring och behovsinriktade stöd som bostadsbidrag och
underhållsstöd. Det är viktigt att behovsprövningar inte blir integritetskränkande. För Miljöpartiet de gröna är det särskilt angeläget att värna
barn i ekonomiskt utsatta familjer.
Studiemedelssystemet ska ge möjlighet för alla unga att bedriva högre
studier oavsett föräldrarnas ekonomi. Det ska också främja ett livslångt lärande för äldre studenter. De sociala trygghetssystemen måste

fungera också för studenter som blir sjuka eller får barn. Studenter ska
kunna studera utan att behöva arbeta under studietiden.
Vi värnar en god allmän pension. Under de senaste decennierna har
medellivslängden ökat markant. För de flesta innebär ett längre liv
också fler år i god hälsa och i realiteten också fler år då man kan och
ofta vill vara kvar i arbete. Detta är dock inte en entydig utveckling,
skillnaderna på arbetsmarknaden är stora. I många arbeten når den
reella genomsnittliga pensionsåldern inte ens upp till 65 år, och arbetstagare upplever försämrad hälsa redan innan pensionen. Politik för ett
mänskligt arbetsliv är därför samhällsekonomiskt viktigt. Pensionsåldern bör vara mer flexibel, och rätten att ha kvar sitt arbete även efter
67 års ålder bör stärkas. Regelverken i dagens pensionssystem, såsom
bromsen, premiepensionen och skattenivån, behöver analyseras så att
pensionssystemet är långsiktigt hållbart och främjar jämställdhet och
jämlikhet. Pensionsmedlen ska placeras etiskt och långsiktigt hållbart.
Vi verkar för en gemensam arbetslivstrygghet för människor i yrkesverksam ålder. Vi vill se en samlad allmän försäkring som gäller vid
både sjukdom och arbetslöshet, med harmoniserade villkor så långt
som det är möjligt. För att undvika att individer med en sammansatt
problembild bollas runt mellan många olika myndigheter ska den
samlade försäkringen administreras av en myndighet enligt principen
”En dörr in”.
Alla som är beredda att ta arbete och efter sina förutsättningar bidra till
sin försörjning ska ha del av en arbetslivstrygghet. Samhället ska aktivt stödja individens möjligheter till arbete exempelvis genom åtgärder för rehabilitering och utbildning. Försäkringen ska vara bred, ha
låga trösklar för inträde, och i tillämpliga delar även omfatta studenter
och egna företagare.

Människor som på grund av svårare sjukdom eller funktionsnedsättning långvarigt eller livslångt inte kan försörja sig själva ska ha rätt till
ekonomisk och personellt stöd från samhället. Vi värnar assistansreformen som möjliggör ett tillgängligt liv för den som har en funktionsnedsättning. Prövning av om någon är assistansberättigad får inte
kränka den enskilde, och systemet behöver en långsiktigt trygg finansiering.
5.8 Välfärdens utformning
Välfärdstjänster inom vård, skola och omsorg ska erbjudas alla människor på lika villkor och efter behov. Vid fördelning av samhällets resurser till olika områden ska hänsyn tas till att behoven kan se olika ut.
Det kan till exempel ske genom olika former av socioekonomisk viktning. Vid utformningen av välfärdens tjänster ska resurserna användas
så att tjänsterna har hög kvalitet och utförs med höga sociala, ekologiska och ekonomiska krav. Välfärdens verksamheter får inte hanteras
som vilken marknad som helst. Vi är inte konsumenter i förhållande
till välfärden, vi är medborgare.
Under senare år har människor fått ett ökat inflytande över välfärdstjänsterna genom olika slags valfrihetsreformer. Miljöpartiet ser att
kommersi- aliseringen av välfärden motverkar den mångfald som var
avsikten med reformerna. Vi tar allvarligt på problemen i skolor och
vårdinrättningar där vinstintresset leder till besparingar som drabbat
elever och patienter. Vi är också oroade att verklig kvalitetsutveckling
hindras till förmån för fokus på rapporterbara prestationer och mätpunkter som kan räknas om i pengar i ersättningssystemen. Vi vill
därför få bort de kommersiellt inriktade aktörerna och i stället främja
idéburna verksamheter inom välfärdssektorn. Det som är viktigt är
kvaliteten på välfärden, att skattemedel används till den verksamhet de
är avsedda för samt att de som arbetar inom välfärden har en god

arbetsmiljö. Vi tar även ställning för brukarinflytande och insyn oavsett driftsform.
All offentligfinansierad välfärd oavsett utförare ska hålla hög kvalitet.
Vid upphandlingar av tjänster ska kvalitet vara högt värderat. I upphandlingar ska krav ställas vad gäller miljö, sociala villkor samt
arbetsmiljö. Kvaliteten ska ständigt följas upp med olika slags verktyg.
All verksamhet ska vara underställd tillsyn av en offentlig myndighet
som ytterst ska kunna stoppa verksamhet som inte håller måttet. Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen ska gälla alla offentligt finansierade välfärdstjänster.
Vi vill stärka människors möjlighet att på riktigt välja en välfärd som
passar dem, men också ge alla förutsättningar att bidra genom egna
initiativ. Att involvera medborgarna i utformandet och leveransen av
välfärdstjänster leder till bättre resultat, högre kvalitet, ökad självkänsla för individen och sänkta kostnader för det offentliga. Verklig valfrihet kräver att information om valmöjligheterna är bra och lättillgänglig. Det kräver också att möjligheten att inte välja finns: den som inte
gör ett aktivt val ska ges ett fullgott, högkvalitativt alternativ.
Alla utförare inom välfärden ska ha som främsta motiv att bedriva en
högkvalitativ verksamhet, och drivas av ett socialt och samhälleligt
engagemang. Syftet med verksamheten ska inte vara att dela ut vinst,
vilket också ska framgå av stadgar eller bolagsordning. Eventuell vinst
ska återinvesteras i verksamheten. Upplägg som innebär för hög skuldsättning eller orimligt höga ränteutbetalningar, eventuellt också via så
kallade skatteparadis, ska stoppas. Verksamheternas ekonomi ska
redovisas öppet. Vid offentliga upphandlingar ska miljö- och kvalitetsaspekterna viktas betydligt tyngre än i dag.

Storskaliga strukturer inom privat och offentlig verksamhet kan lätt bli
alltför centralstyrda vilket kan hämma kreativiteten och arbetsglädjen.
Därför vill vi verka för decentralisering och stärka arbetstagarnas
inflytande på sin arbetsplats. Universitetssjukhus ska fortsatt drivas i
offentlig regi.
Människornas engagemang och obetalda insatser inom ramen för det
som brukar kallas den informella ekonomin, frivilligsektorn eller det
civila samhället har en stor, på vissa områden mycket stor, betydelse
för vår gemensamma välfärd. Politiken bör på olika vis synliggöra,
stödja och uppmuntra sådana insatser. Vi vill främja sociala företag,
andra alternativa driftsformer och idéburna organisationer. Frivilligsektorn är till stor del självorganiserad och kan, främst på det lokala
planet, stödja och bidra till ökad stabilitet i olika initiativ. Offentliga
organ ska aktivt ta del av frivilligsektorns förslag och erbjuda organisatoriskt stöd till frivilligcentraler.

6. Världen
Människan har alltid strävat efter att själv få styra sitt liv och sina
samhällen. Människor har i modern tid frigjort sig från kolonialismens
bojor, solidaritetsarbete har bidragit till att befria länder från apartheid
och rasförtryck och folkliga resningar har sänt diktatorer på flykt. I
Sverige har det inte ens gått hundra år sedan allmän och lika rösträtt
infördes.
Många har fått det bättre. Välståndet breder ut sig, medellivslängden
ökar och barnadödligheten minskar. Materiellt sett håller många
människor i det som tidigare beskrivits som utvecklingsländer på att
resa sig ur fattigdomen. Samtidigt möter vi nya utmaningar i form av
överutnyttjade naturresurser och miljöhot. Svält och förtryck är
fortfarande en realitet för många. Merparten av världens fattiga och

mest utsatta är kvinnor och barn och det är också kvinnor och barn
som drabbas hårdast vid naturkatastrofer eller väpnade konflikter.
Den gröna rörelsen strävar efter att alltid lägga ett globalt perspektiv
på politiken. Miljöpartiet de gröna strävar efter en värld i balans där
solidaritet och respekt för mänskliga rättigheter kombineras med
hållbar utveckling och klimaträttvisa över hela jordklotet. Inom den
gröna rörelsen finns ett brett stöd för uppfattningen att vi måste stärka
det internationella samarbetet kring miljö, fred och utveckling och
samtidigt finna sätt att demokratisera den globala ekonomin.
Vår viktigaste uppgift är att rätt och rättvist förvalta våra gemensamma
naturresurser. När den biologiska mångfalden minskar och klimatförändr- ingarna ökar kommer det främst drabba människor som lever i
fattigdom. Redan i dag är kampen om naturresurser en av orsakerna
till krig och våldsamma konflikter. Den gröna rörelsens uppgift är
att finna vägar så att fler människor i världen kan ta del av välstånd,
samtidigt som vi möter klimat- och miljöutmaningarna.
6.1 Internationellt samarbete
Principen om rättvist resurs- och miljöutrymme ska ligga till grund för
arbetet med att säkra en värld i fred och välstånd. Världens resurser
fördelas och utnyttjas i dag orättvist. På resan in i det tjugoförsta
århundradet måste Sverige och andra rika länder kraftigt minska sina
ekologiska fotavtryck. Jordens fattiga måste få ta en större del av utrymmet för att kunna lyfta sina länder till en anständig levnadsnivå,
utan att behöva kopiera de rika ländernas misstag.
Miljöpartiet de gröna vill se ett starkt internationellt samarbete med
FN som central aktör för fred och mänskliga rättigheter. Vi arbetar för
ett FN som har handlingskraft att fullfölja sina uppgifter. De rika

resursstarka ländernas dominans i FN-systemet måste brytas och de
ekonomiskt svaga länderna måste ges en starkare röst. Beslutsfattandet i FN ska reformeras, särskilt i säkerhetsrådet vars sammansättning behöver förändras. Systemet med allmän vetorätt för vissa länder
bör omprövas. Samtidigt vill vi öka transparensen och ge icke-statliga
organisationer större tyngd i FN-systemet.
6.2 Europeiska unionen
Miljöpartiet de gröna förespråkar decentralisering. Det innebär att vi
vill att beslut ska fattas så nära de människor som berörs av besluten
som möjligt. Makt ska utövas av dem som påverkas av den. Denna
övertygelse har gett oss en grundläggande skepsis mot centralstyrning
och beslut som flyttar makt längre ifrån människor.
Vi är varma anhängare av internationellt samarbete. Vi vill se Europa
som en del av en värld av demokratier där människor rör sig fritt över
gränserna, och där folk och länder handlar och samarbetar med varandra. Vi är positiva till mellanstatliga samarbeten där länder deltar
frivilligt i besluten. I frågor av global karaktär finns starka skäl som
talar för också överstatliga beslut. Det gäller bland annat gränsöverskridande miljöfrågor och skydd av grundläggande mänskliga rättigheter. I dag är EU ett viktigt forum för detta i vår del av världen.
Vi gröna arbetar aktivt för att förändra och förbättra EU:s politik. Det
krävs radikala förändringar för att unionens politik för miljö och
resurshantering ska rymmas inom de gränser som miljön sätter. De
obegränsade globala kapitalrörelserna måste kontrolleras. Mänskliga
rättigheter, fredlig konflikthantering och en konfliktförebyggande politik behöver sättas i första rummet för EU:s bistånds- och utrikespolitik.
Vi accepterar inte att EU militariseras. EU:s utrikespolitik värnar i
alltför stor utsträckning snäva europeiska intressen, och bör i stället

inriktas på fattigdomsbekämpning, demokratibyggande och miljöarbete. Sverige har i alltför hög grad anpassat sin utrikespolitik till de
stora EU-länderna, och den gemensamma utrikespolitiken får inte bli
en ursäkt för en passiv svensk politik i FN:s generalförsamling.
Vi arbetar för att motverka EU:s demokratiska brister. I dag bestämmer
EU över många områden som unionen inte borde hantera, som skulle
hant- eras bättre regionalt, nationellt eller lokalt. Det folkliga inflytandet är alltför begränsat och möjligheterna att utkräva ansvar måste
stärkas. Medborgarna ska garanteras insyn och kunna påverka besluten. Offentlighetsprincip och meddelarfrihet efter svensk modell bör
gälla även i EU. Inflytande ska inte avgöras av vilka ekonomiska resurser man har, och därför ska lobbyismen regleras och ekonomiska
intressens makt balanseras av aktiva folkrörelser och möjlighet till
insyn och påverkan i alla EU:s institutioner.
Medlemsländerna måste få rätt att gå före med hårdare lagstiftning till
skydd för miljö och hälsa även om det strider mot EU:s inre marknad.
Handelshinder gentemot fattiga länder ska rivas så att handelspolitiken
kan bli ett effektivt verktyg för fattiga länder att utveckla sina ekonomier utifrån sina förutsättningar. Samtidigt ska de inte lockas till överexploatering av egna naturresurser. Vi vill införa hårda miljökrav och
sociala krav i handelspolitiken som kan bidra till förbättringar långt
utanför EU:s gränser. EU:s jordbrukspolitik ska inte bidra till att dumpa priser på marknaderna i utvecklingsländer.
EU måste föra en mer aktiv miljöpolitik. Vi ser gärna överstatliga
beslut angående miljöskyddande åtgärder så som hantering av gränsöverskridande miljöföroreningar, skydd för hotade arter och biotoper
samt minimiregler och -skatter för att stärka miljöskyddet och minska
klimatpåverkande utsläpp.

EU måste ta sitt ansvar för utvecklingen i världen genom att gå i spetsen för att det ska bli en internationell klimatöverenskommelse som
minskar utsläppen av växthusgaser till en nivå som behövs för att
stabilisera temperaturökningen på en ickeskadlig nivå.
EU-budgeten används ofta ineffektivt och till fel saker. Det är inte
rimligt att EU lägger stora resurser på fossil- och kemikalieberoende
jordbruk, kärnkraft och motorvägsbyggen i ekonomiskt starka delar av
EU, medan ekologiskt jordbruk, hållbar infrastruktur och förnybar
energi får stryka på foten. Budgeten måste utformas så att den inte går
till åtgärder som skadar klimatet.
Europarådet är det främsta organet för att skydda och utveckla de
mänskliga rättigheterna i Europa. EU har varit en mycket positiv kraft
för utvecklingen i ansökarländerna, bland annat genom att villkora
medlemskapet med reformer. Samtidigt ser vi nu hur diskriminering
tilltar mot migranter och minoriteter inom EU, inte minst mot judar,
musl- imer och romer. EU måste få bättre verktyg att ta itu med brott
mot de mänskliga rättigheterna inom unionen, och sanktionssystemet
behöver utvecklas.
EU:s flyktingpolitik har rest höga murar mot omvärlden. Varje år dör
människor i försök att ta sig in över unionens yttre gränser. Politiken
måste änd- ras. Vi anser att människor ska få en reell möjlighet att fly
till EU och få en seriös prövning av sina asylskäl. Ingen människa är
illegal. Det måste skapas fler lagliga vägar för människor att invandra
till unionen. Flyktingar ska inte skickas runt inom unionen utan i
stället ges en seriös prövning av sina asylskäl där de befinner sig.
Den politiska oförmågan att hantera den ekonomiska krisen och
växande klyftor, som förvärrats av det ogenomtänkta prestigeprojektet
med en gemensam valuta, har under 2010-talet lett till att nya mot-

sättningar växt fram mellan människor och länder i Europa. Utvecklingen är mycket oroande. Vi arbetar kraftfullt mot rasism och fascism.
Utifrån vår decentralistiska grundsyn är vi ett EU- kritiskt parti och
därför arbetar vi för att förändra unionen. Miljöpartiet de gröna motsätter sig en utveckling mot en europeisk federation. Vi stöder tanken
att EU ska utvecklas till ett mer flexibelt samarbete där varje medlemsland inom rimliga gränser kan välja vilka delar de vill delta i. Det är
samtidigt viktigt att det inte blir så att en grupp länder bygger upp en
egen statsbildning eller mycket långtgående samarbete inom EU:s
ramar, som i praktiken tvingar andra länder att följa efter. Frågan om
EU:s framtid innebär komplicerade avvägningar och det är viktigt att
utvecklingen sker med respekt för att helheten ska fungera. Vi vill att
medlemsländernas egna parlament ska ges reell möjlighet att kontrollera att EU inte fattar beslut utanför sina befogenheter. Centralstyrning ska minska och de enskilda ländernas frihet öka. Sverige ska stå
fritt från EMU och inte införa euron. Vi anser att varje land i Europa
ska få gå med i EU om landet uppfyller grundläggande krav i fråga om
demokrati och mänskliga rättigheter.
6.3 Nordiskt samarbete
Vi vill värna det unika samarbetet i vårt närom- råde, mellan de nordiska staterna. Miljöpartiet ska vara starkt pådrivande i att riva ned gränshinder även i Norden, förbättra den skandinaviska språkförståelsen och
nationella minoriteters rättigheter samt förbättra den gemensamma
arbetsmarknaden. Miljöpartiet ska arbeta för ett ambitiöst och koordinerat klimatarbete i Norden. Detta gör vi genom att sätta den gröna
agendan.

6.4 Fred och säkerhet
Många av världens konflikter växer ur fattigdom, brist på demokrati
och mänskliga rättigheter samt ur kamp om begränsade naturresurser.
Världen omkring oss förändras. Några av de hot som har ökat och
tillkommit är klimathot, vatten- och energibrist, terrorism och hot mot
IT- och andra kommunikationssystem. När miljömässiga, säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen kolliderar behövs nya internationella
regelverk. Politiken ska ligga steget före och förhindra att katastrofer
inträffar.
Samhället förlitar sig i dag i alltför hög grad på en storskalig och
högteknologisk infrastruktur som är sårbar för oförutsedda störningar.
Därför förordar vi att fler alternativa och lokala lösningar skapas som
komplement för ett mer robust samhälle. System som med fördel kan
bygga på enkel teknik. Sverige som land och även lokalsamhällena
måste bli mer självförsörjande och mindre sårbara. Klimatförändringarna riskerar att slå hårt mot den globala livsmedelsförsörjningen. I det
internationella arbetet med att säkerställa globalt tryggad livsmedelsförsörjning ska Sverige vara ledande.
Ökande medeltemperatur, mer nederbörd och oftare återkommande
extremväder som skyfall och värmeböljor kräver ett arbete med klimatanpassning för att minska samhällets sårbarhet. Det kan bland
annat handla om att förebygga och mildra översvämningar. Vi behöver
samordna arbetet med klimatanpassningen och satsa resurser för att på
allvar sätta igång med arbetet.
En varaktigt hållbar fred förutsätter samhällsförhållanden och livsvillkor som allmänt uppfattas som acceptabla och rättvisa. De berörda
människor- nas delaktighet i samhället och i fredsprocessen är därför
en viktig framgångsfaktor. Kvinnors deltagande i fredsprocesser, vid

fredsförhandlingar och i försoningsarbete är avgörande. Alltför ofta
stängs kvinnor ute vilket gör att deras erfarenheter inte tas tillvara,
trots att kvinnor och barn blir särskilt utsatta vid väpnad konflikt.
Exempel visar att när kvinnor engagerar sig för fred blir denna stabilare och mer långsiktig.
Vi vill se en politik som sätter mänsklig säkerhet före territoriell. Fred
är inte bara målet utan vägen dit. Mänskligheten har utvecklat mängder av verktyg för att kunna hantera konflikter och bekämpa orättvisor
genom ickevåld. Sådana initiativ behöver stödjas och utvecklas, bland
annat genom förebyggande diplomati och fredsbyggande insatser av
det civila samhällets organisationer. Militära insatser kan dock rättfärdigas då förebyggande åtgärder misslyckats och det är det enda
medlet för att förhindra ytterligare kränkningar av de mänskliga rättigheterna och lidande. En förutsättning är att det sker i självförsvar eller
med FN-mandat.
Miljöpartiet de gröna värnar om den militära alliansfriheten och är
därför mot anslutning till NATO. Sverige ska i sin säkerhetspolitik
aktivt delta i uppbyggnaden av ett internationellt samarbete i frågor
som rör nedrustning, ickevåldsfördrag och demilitariserade zoner. Vi
ska också själva ha en beredskap på hemmaplan för att kunna möta de
olika slags hot som säkerhetspolitiken identifierar. Vår militära beredskap ska syfta till att kunna genomföra internationella insatser och att
bibehålla kunskap om nya hot i framtiden skulle riktas mot Sverige.
Deltagande i det militära försvarets verksamheter ska bygga på frivillighet.
För att kunna möta hoten mot vårt samhälle måste vi bredda och utveckla den nationella säkerhetspolitiken så att den bättre motsvarar
framtidens kriser. Ingen nation kan hota sig till säkerhet eller kriga sig

till fred. Sverige ska ta initiativ till internationell nedrustning och bör
gå före och nedrusta utifrån aktuella och politiskt förankrade hotbildsbedömningar. Vi ska satsa på att investera i förebyggande och fredsfrämjande insatser, samt aktörer som arbetar med fredlig konflikthantering

robust. Företags skatteflykt ska stoppas. Förutsättningar för handel ska
utformas med utjämning av resurser som ledstjärna. Världshandelsorganisationen WTO, Internationella valutafonden IMF och Världsbanken ska reformeras och demokratiseras. Rika länders exportsubventioner, exempelvis av jordbruksprodukter från EU, ska upphöra.

Sverige ska bidra till militär nedrustning i världen. Miljöpartiet de
grönas mål är därför en avvecklad vapenexport. Uthyrningen av
svensk mark till NATO och andra utländska militärstyrkor för krigsövningar ska också upphöra. Export av vapen och annan krigsmateriel till
diktaturer, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller där grova
och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer ska
avskaffas. Vi vill se en avveckling av kärnvapen och andra massförstörelsevapen.

Sverige ska ställa krav på att importerade varor är tillverkade med
hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden för
anställda i tillverkningsländerna. Organisationer som verkar för rättvis handel och för att utveckla kontrollsystem som understödjer detta
ska stödjas. Miljöpartiet ser en fri och oövervakad tillgång till internet
som ett viktigt medel för att stärka människors egenmakt i alla länder.

Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt och globalt problem. Våldtäkt blir också ett allt vanligare vapen i väpnade konflikter. Fredsarbete
och internationella insatser måste ha kunskap och resurser att säkerställa kvinnors säkerhet.
6.5 Global utveckling och rättvisa
Miljöpartiet de gröna sätter folkrätten och de mänskliga rättigheterna i
centrum. Inrikes- och utrikespolitik måste vila på samma värdegrund.
De rättigheter som vi arbetar för i vår del av världen är universella. På
en enda jord med begränsade resurser är vi beroende av varandra och
har ett gemensamt ansvar. Det kräver en utjämning och en rättvis fördelning av jordens resurser. Fattiga människors ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter ska respekteras.
Svängningar i världsekonomin drabbar fattiga länders strävanden efter
utveckling. Sverige ska därför arbeta för att göra världsekonomin mer

Miljöpartiet de gröna verkar för en solidarisk utvecklingspolitik. Det
betyder att vi vill att utvecklingssamarbete och skuldavskrivningar ska
präglas av respekt och lyhördhet för mottagarländernas behov. Ländernas och lokalsamhällenas egen kultur och demokratiskt fattade beslut
måste ligga till grund för utvecklingen, inte givarlandets behov av att
gynna sin egen exportindustri. I många fall är solidariskt bistånd
mellan folk och icke-statliga organisationer effektivare än stöd direkt
till regeringar. Organisationer som arbetar för demokrati, mänskliga
rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling bör ges stöd genom
svenskt utvecklingssamarbete.
Sveriges utvecklingspolitik ska vara samstämmig. Med det menar vi
att Sverige inte kan ge stöd till miljöförstörande verksamheter samtidigt som vi verkar för en hållbar utveckling. Sveriges insatser för fred
är inte heller trovärdiga när vi samtidigt exporterar vapen till diktaturer
och länder i fattigdom. Målet om en rättvis och hållbar global utveckling måste gå före kortsiktiga ekonomiska intressen. Starka myndigheter och institutioner är nödvändiga för att utveckling ska få fart. Därför

kan bistånd direkt till staters budgetar vara det bästa sättet att stödja
utvecklingen för fattiga människor.
Sverige är globalt sett ett mycket rikt land. Därför är det rimligt att
minst en procent av Sveriges bruttonationalinkomst, BNI, avsätts till
internationellt bistånd. Därutöver ska Sverige bidra med kraftfulla
klimatinsatser för att betala den ”klimatskuld” som Sverige med sina
stora historiska utsläpp av växthusgaser har skapat.
6.6 Migration
Miljöpartiet de gröna har en vision om en värld utan gränser, där alla
människor kan flytta, och ingen tvingas fly. Vi tror inte på länders rätt
att välja sina invånare, vi tror på människors rätt att välja var de vill
bo. Vi ska möta människor med möjligheter, inte murar. Alla ska
kunna leva, arbeta och förverkliga sina drömmar där de önskar. Fri
rörlighet borde vara en mänsklig rättighet.
Människor har alltid och kommer alltid att röra på sig. En del åker
utomlands för att studera eller arbeta, andra för att de har funnit kärleken. Vissa flyttar tillbaka, andra inte. Ofta är flytten inte frivillig utan
en följd av konflikt, förföljelse eller andra omständigheter som har
gjort det omöjligt för en att bo kvar i sitt hem. Redan i dag ser vi hur
klimatförändringarna tvingar människor att fly på grund av extrem
torka, översvämningar och oväder.
I en allt mer globaliserad värld är människans rörelsemönster mer
komplicerat än någonsin. Allt oftare flyttar människor inte enbart från
sitt hemland till ett annat land, utan också fram och tillbaka mellan
länder. Cirkulär migration har flera positiva effekter för individ, samhälle och ekonomi, men ställer också ökade krav på stater att bättre
underlätta migrationsprocesser.

Vi vill att Sverige ska vara ett land som är öppet för arbetskraftsinvandring. Möjligheten att kunna söka sig till ett annat land för att
arbeta är en grundläggande frihet och en vinst för både avsändar- och
mottagarlandet. Ett öppet regelverk ställer samtidigt krav på nationella
regleringar och internationella samarbeten för att motverka diskriminering, dåliga arbetsvillkor och oseriösa arbetsgivare. Människor som
arbetskraftsinvandrar ska ha lika goda förutsättningar på arbetsmarknaden som andra personer i Sverige.
När ansökningar om uppehållstillstånd behandlas ska anknytning och
hälsa väga tyngre än det gör i dag. Det behöver bli enklare att söka
uppehållstillstånd direkt ifrån Sverige, i stället för att männ- iskor ska
tvingas åka tillbaka till det gamla hemlandet, vilket kan vara förenat
med livsfara. Sverige ska vara en fristad från förföljelse, tortyr och
krig.
Medmänsklighet och solidaritet är universellt. Alla ska omfattas av de
mänskliga rättigheterna och flyktingar ska garanteras en rättssäker
asylprocess i Sverige. Den som får avslag på sin asylansökan ska inte
hållas i förvar, utan i första hand få hjälp att frivilligt återvända till sitt
hemland. Tvångsavvisningar ska användas oerhört restriktivt.
Människor som kommer till Sverige ska snabbt få kontakt med skola,
vård och arbetsmarknad. Tidigare erfarenheter, vare sig det är utländsk
utbildning, arbetslivserfarenhet eller språkkunskaper, ska också kunna
tillgodoräknas i Sverige. Staten och kommunerna har ett gemensamt
ansvar för att människor som kommer till Sverige ska få en bra start i
landet. Alla kommuner ska ha ett gene- röst och likvärdigt flyktingmottagande.

Livet som papperslös i Sverige är kantat av rädsla, oro och osäkerhet
inför framtiden. Många människor lever sina liv utan tillgång till
grundläggande samhällsfunktioner, rättigheter och tryggheter. Livet
som papperslös i Sverige får aldrig vara ett liv som rättslös.
Sverige präglas i dag av en rasism som i första hand skadar marginaliserade samhällsgrupper. I längden faller dock alla offer för begränsande fördomar, stereotyper och normer. Främlingsfientlighet och rasism
är oförenligt med ett samhälle där alla får leva och verka på lika villkor. Arbetet mot fysiska gränser går hand i hand med arbetet mot de
sociala gränserna som begränsar människors frihet.
Vi är stolta över att vara det mest öppna partiet när det gäller migration. I ett Europa där främlingsfientliga krafter når nya framgångar vill
vi att Sverige ska gå före i arbetet för en värld utan gräns- er. Vi vill ha
ett samhälle där ingen tvingas leva som papperslös, ett Sverige där
ingen familj är splittrad, och en värld där alla kan röra sig fritt.
Miljöpartiet de gröna vill att alla människor ska välkomnas i ett samhällsbygge med öppenhet, solidaritet och medmänsklighet som grund.
Att vi är öppna för omvärlden och alla människors olikheter är en
förutsättning för det gröna samhället. Vi är övertygade om att ett nytt
Sverige är möjligt. Ett Sverige där det är vår gemensamma framtid
som förenar oss, snarare än etnicitet, födelseort eller religiös tillhörighet.

7. Stigfinnarna
Vi i Miljöpartiet de gröna har tagit på oss dubbla roller. Vi är både
stigfinnare och ett politiskt parti i traditionell mening. Vi är både före
vår tid och mitt i den. Det är en stor utmaning. Vi får inte vara så långt

före att vi tappar kontakten med dem som kommer efter, stigen får inte
växa igen.
Samtidigt vet vi att ingen tid finns att förlora. Vi vågar vara steget före.
Vi är stigfinnarna i svensk politik – ett alternativ för framtidstro och
livsbejakelse.
Världen är full av komplexa samband och ömsesidiga beroenden. Att
tro att vi begriper hela vår värld vore naivt. Därför ska vi inte betrakta
oss som naturens härskare. Vi kan inte veta hur mycket eller hur lite vi
har förstått.
Vi hämtar vår kraft i en insikt om att varje enskild handling påverkar
vår omvärld och framtid. Det ger oss stora möjligheter, men även ett
stort ansvar. Att inte respektera naturens villkor drabbar i längden alla
jordens invånare – även oss själva.
Det krävs kunskap, tålamod och envishet för att rubba ingrodda tankemönster. Tiden för eftertanke får inte drunkna i en ocean av ytlig information.
Den gröna vägen handlar inte om ”vi och dom”. Den handlar inte
heller om egoism. Den handlar om att se till helheten. Därför söker vi
samarbete och förståelse för att förverkliga vår gröna vision. Miljöpartiet de gröna är inget självändamål, utan den gröna rörelsens parlamentariska gren. Prestige får inte hindra oss från att förutsättningslöst
stanna upp, reflektera och ifrågasätta även våra egna idéer, strukturer
och metoder.
Det myllrar av liv under varje liten sten på vår planet. Vi är en del av
något oändligt mycket större. Denna insikt frammanar ödmjukhet, men

också handling. Kanske är det just när vi själva förmår njuta av livet
och naturen som vi påminns om vad det är vi kämpar för.
Omtänksamma och engagerade människor förändrar världen. Varje
utveckling tar sin början i den enskilda människans övertygelse och
engagemang. Du gör skillnad!
www.mp.se miljöpariet de gröna

Arbetstidsförkortningt till 30 timmar/vecka
En del miljöpartister vill sänka arbetstiden från 8 timmar till 6 timmar
måndag-fredag, från 40 till 30 timmar i veckan = sänkning 25%.
I åldrar 20-64 år är medelinkomsten cirka 25 000 kr per månad =
300 000 kr per år. Sänkning av arbetstiden medför sänkning av lönen
från 25 000 till cirka 19 000 kr per månad och från 300 000 till
225 000 kr per år. Den som har månadslön 20 000 kr per månad får
lönen sänkt till 15 000 kr per månad. Hälften av alla löntagare sänkning till mindre än 19 000.
Eftersom lönerna sjunker får staten och kommunerna mindre inkomstskatt. Cirka 5 miljoner personer i åldrarna 20-64 år och inkomstsänkning 75 000 kr per år betalar lågt räknat vardera 25 000 mindre i inkomstskatt, tillsammans 125 miljarder kr.
Inkomsttagarna får minska sin konsumtion med cirka 50 000 kr vardera och momsen minskar med cirka 50 miljarder kr. Inkomstkattesänkning och momssänkning tillsammans lågt räknat 175 miljarder kr per
år.

Förmodligen har de nya inte den utbildning som behövs, kan inte få
den lön föregångarna haft, de betalar skatt, som inte anges här. Det blir
nödvändigt med arbetskraftsinvandring och utbildning för det, med
kostnader och övergångstid.
Produktionen minskar, exporten minskar. Inhemska konsumtionen
minskar med behov att minska produktionen, med följd minskade
skatteinkomster för stat och kommuner. Indirekta skatter och företagsskatter påverkas. Pensionerna måste troligen minskas med lägre skatter
från dem och mindre moms.
För att få ihop till en nyanställd med heltid måste det vara tre personer i företaget, och sex personer om man ska kunna anställa två nya.
Har företaget flera olika funktioner, t ex kontor och produktion måste
det vara tre på kontoret för att kunna anställa en till där. Vill man ha
samma proportioner mellan kontor och produktion måste det vara
minst tre i produktionen för att kunna anställa en till där.
Om proportionen är en på kontoret och två i produktionen måste det
vara sex i produktionen för att där kunna anställa två nya. Alltså i
företaget nio personer för att kunna anställa tre nya.

De offentliga utgifterna måste minska med det och offentlig service
(skolor, sjukhus o s v) måste minskas med per år cirka 20 000 kr per
person, eller cirka 35 000 kr per inkomsttagare i åldrarna 20-64 år.

Om man vill sänka veckorbetstiden med bara två timmar måste
det på kontoret vara 19 personer för att där kunna anställa en ny, och i
produktionen minst 19 personer för att där anställa en ny.

Minskningen av arbetstiden motsvarar cirka 1,25 miljoner årsarbeten
vid veckotid 40 timmar och cirka 1,7 miljoner vid veckotid 30 timmar
Det ska ersättas med arbetslösa, som måste vara 1,7 miljoner tillräckligt utbildade.

Är proportionen dubbelt så många i produktionen som på kontoret
måste det vara 38 personer i produktionen för att där kunna anställa
två nya. I det här senare fallet måste det vara 57 personer i företaget
för att kunna anställa tre nya. Och så vidare.

Arbetstidsförkortning till 35 timmar/vecka
Miljöpartiet vill sänka arbetstiden från 8 timmar till 7 timmar måndagfredag, från 40 till 35 timmar i veckan = sänkning 12,5%.
I åldrar 20-64 år är medelinkomsten cirka 25 000 kr per månad =
300 000 kr per år. Sänkning av arbetstiden medför sänkning av lönen
från 25 000 till cirka 22 000 kr per månad och från 300 000 till
262 500 kr per år. Den som har månadslön 20 000 kr per månad får
lönen sänkt till 17 500 kr per månad. Hälften av alla löntagare sänkning till mindre än 22 000.
Eftersom lönerna sjunker får staten och kommunerna mindre inkomstskatt. Cirka 5 miljoner personer i åldrarna 20-64 år och inkomstsänkning 37 50000 kr per år betalar lågt räknat vardera 12 500 mindre i inkomstskatt, tillsammans 62,5 miljarder kr.
Inkomsttagarna får minska sin konsumtion med cirka 25 000 kr vardera och momsen minskar med cirka 25 miljarder kr. Inkomstkattesänkning och momssänkning tillsammans lågt räknat 87,5 miljarder kr per
år.
De offentliga utgifterna måste minska med det och offentlig service
(skolor, sjukhus o s v) måste minskas med per år cirka 10 000 kr per
person, eller cirka 17 500 kr per inkomsttagare i åldrarna 20-64 år.
Minskningen av arbetstiden motsvarar cirka 0,625 miljoner årsarbeten
vid veckotid 40 timmar och cirka 0,7 miljoner vid veckotid 35 timmar
Det ska ersättas med arbetslösa, som måste vara 0,7 miljoner tillräckligt utbildade.

Förmodligen har de nya inte den utbildning som behövs, kan inte få
den lön föregångarna haft, de betalar skatt, som inte anges här. Det
blir nödvändigt med arbetskraftsinvandring och utbildning för det,
med kostnader och övergångstid.
Produktionen minskar, exporten minskar. Inhemska konsumtionen
minskar med behov att minska produktionen, med följd minskade
skatteinkomster för stat och kommuner. Indirekta skatter och företagsskatter påverkas. Pensionerna måste troligen minskas med lägre skatter
från dem och mindre moms.
För att få ihop till en nyanställd med heltid 35 timmar måste det
vara 7 personer i företaget, och 14 personer om man ska kunna anställa
två nya.
Har företaget flera olika funktioner, t ex kontor och produktion måste
det vara 7 på kontoret för att kunna anställa en till där. Vill man ha
samma proportioner mellan kontor och produktion måste det vara
minst 7 i produktionen för att kunna anställa en till där.
Om proportionen är en på kontoret och två i produktionen måste det
vara 14 i produktionen för att där kunna anställa två nya. Alltså i
företaget 21 personer för att kunna anställa tre nya.
Om man vill sänka veckorbetstiden med bara två timmar måste
det på kontoret vara 19 personer för att där kunna anställa en ny, och i
produktionen minst 19 personer för att där anställa en ny.
Är proportionen dubbelt så många i produktionen som på kontoret
måste det vara 38 personer i produktionen för att där kunna anställa
två nya. I det här senare fallet måste det vara 57 personer i företaget
för att kunna anställa tre nya. Och så vidare.

Från vänsterpartiets hemsida Vänsterpartiet 22 april 2013:

Vänsterpartiet. Vår politik
Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi är
en sammanslutning av tusentals människor som arbetar tillsammans
för det målet över hela Sverige på många olika sätt: på torget, i bostadsområdena, i kommunen och riksdagen.
Allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och
kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor. Det är
därför vi med stolthet kallar oss för ett socialistiskt och feministiskt
parti.
Vi arbetar mot rasismen på nätet. Vi tar kampen för trygga arbeten. I
varje kommun där vi får inflytande satsar vi för att få bort ungdomsarbetslösheten och ser till att skattepengarna går till välfärden istället
för till riskkapitalbolag.
Vi finns överallt där det finns människor som arbetar för rättvisa. Vi
vill inte bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också.
Välfärd istället för vinster
Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden. Vi tycker att varje
skattekrona ska användas där den behövs bäst. Det betyder att vi gärna
betalar skatt till verksamhet, men inte till riskkapitalbolag med bankkonton på Jersey.
Jobb åt alla
Vänsterpartiet tycker att ökad sysselsättning ska vara målet för den
ekonomiska politiken. Vi vill sätta fler i arbete. Vi vill investera där

behoven finns. Det betyder mer pengar till välfärd, infrastruktur och
klimatsatsningar.
Klimatet är vår tids ödesfråga
Vänsterpartiet tar klimatkrisen på allvar. Vi menar att vi måste agera
mot utsläppen nu, för imorgon kan det vara försent. Vi vill skärpa
utsläppsmålen och se till att Sverige tar ett större ansvar.
Rättvisa och feminism
Vänsterpartiet är den viktigaste feministiska kraften i riksdagen. Vi är
trötta på att kvinnor ska göra hela hemarbetet och dessutom få sämre
löner och karriärer. Vi tycker att kvinnor ska ha hela lönen och halva
makten.
Euron är en dålig idé
Vänsterpartiet är den hårdaste motståndarna till eurosamarbetet. Vi
varnade redan från början för de problem som vi nu kan se när Europas ekonomier krisar. Det finns fortfarande partier som tror att det vore
bra för Sverige att införa euron som valuta. Det tror inte vi.
Alla människor är lika mycket värda
Vänsterpartiet står för en generös och human flyktingpolitik. Vi vägrar
anpassa oss till rasism och främlingsfientlighet. Vi tror att alla människor har rätt till liv i fred och frihet, och att alla som lever här i Sverige
är lika mycket värda.
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Inledning
Vänsterpartiet arbetar för är att hela landet ska leva och vi presenterar
här en politik för att möjliggöra detta. Landsbygden har många tillgångar, inte enbart mark och råvaror utan också i form av natur och
kulturlandskap där det finns möjlighet att skapa attraktiva boendemiljöer. Vår övergripande strategi bygger på långsiktighet, en utvecklad
samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligt ansvar för
staten att grundläggande samhällsservice finns i hela landet.
Viktigt för en positiv utveckling av landsbygden är en aktiv, långsiktig
regionalpolitik som ger kommunerna likvärdiga möjligheter och
garanterar service och infrastruktur i hela landet. Dessutom måste den
kreativitet och handlingskraft som finns bland landsbygdens människor tas tillvara. Det handlar förstås om maktoch fördelning av resurser, men det handlar också om att mobilisera den utvecklingskraft som
finns i hela landet. Landsbygdsbefolkningen måste ges förutsättningarna att utveckla sina bygder och få möjligheter att påverka i lokala
och regionala utvecklingsfrågor. Politikens uppgift är att skapa dessa
förutsättningar.
Vänsterpartiets turism-, jordbruks-, miljö- och klimatpolitik är intimt
förbunden med utvecklingsmöjligheter för den svenska lands- och
skogsbygden. Ökad användning av bioenergi, förädling av skogsråvara, turism, jordbruk och livsmedelsproduktion skapar tillsammans med
infrastruktursatsningar förutsättningar för en hållbar utveckling av den
svenska landsbygden.

Ny strategi
Trots att det ibland gjorts ambitiösa ekonomiska satsningar på olika
regioner, har det allt för ofta handlat om kortsiktiga satsningar eller
rena ”brandkårsutryckningar”. Det har saknats en sammanhållen politik för utveckling av hela Sverige. Olika myndigheter och sektorer har
tillåtits agera utifrån egna kortsiktiga intressen utan att konsekvenser
för helheten har beaktats.

Kommuner, landsting och regioner har inte getts likvärdiga möjligheter att erbjuda samhällsservice. Satsningarna på infrastruktur, från fiber
till järnväg har varit för små. Avsaknaden av sammanhållen och offensiv landsbygdspolitik har ökat urbaniseringen och inneburit att skillnaderna mellan olika regioner i Sverige växer. Idag minskar befolkningen successivt i mer än två tredjedelar av landets kommuner och
framtida generationsväxling på arbetsmarknaden kommer att innebära
än större problem för många landsbygdskommuner om inte ett övergripande ansvar tas.
Om vi inte för alltid ska cementera de idag ökande regionala skillnaderna måste denna utveckling brytas. Vänsterpartiets presenterar här
en politik som betydligt förbättrar förutsättningarna för att hålla ihop
Sverige.

Skattepolitik för hela Sverige
Alla kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar att
erbjuda sina medborgare bra välfärdstjänster och service. Vänsterpartiets vill ha en skattepolitik som gynnar hela landet.
Vänsterpartiet vill:
- Höja utjämningsgraden i kommunala skatteutjämningssystemet så att
systemet når de regionalpolitiska målsättningarna fullt ut.
- Att det ska vara möjligt att ge riktade statliga stöd utanför utjämnings systemet, t.ex. till utflyttningskommuner, landsbygd och storstäders förortsområden.

Infrastruktur för hela Sverige
En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att skapa goda
livsmiljöer med tillfredställande näringslivsutveckling på platser som
människor väljer att flytta till och väljer att stanna kvar på.

För att bryta dagens utveckling mot en landsbygd med allt sämre
fungerande infrastrukturnät vill Vänsterpartiet genomföra en omfördelning och en utökning av infrastrukturanslagen. Om Sverige dessutom ska få ett ekologiskt hållbart transportsystem spelar utvecklingen
av järnvägen en extra viktig roll. För att skapa möjligheter till klimatsmarta transporter måste en överflyttning från väg till järnväg ske.
Därför satsar Vänsterpartiet stora resurser på järnvägen för framtiden.
För landsbygdens överlevnad och utveckling är likaså en fortsatt utbyggnad av bredbands- och fibernätet en grundbult.
Vänsterpartiet vill:
- Ha ett väsentligt utökat banunderhåll i hela landet.
- Specifikt utöka resurserna för underhållet av lågtrafikerade banor och
kapillärspår eftersom dessa är av särskild vikt för landsbygden.
- Öka investeringarna i Norrbottniabanan och investera i järnväg
Kaunisvaara Svappavara.
- Under en 10-årsperiod satsa på en upprustning av inlandsbanan med
tvärbanor.
- När det gäller vägar prioritera underhåll av vägars bärighet och
tjälsäkringen av befintliga vägar.
- Satsa på färjetrafiken till Gotland.
- Arbeta för en fungerande kollektivtrafik på landsbygden då detta är
speciellt viktig för den yngsta och den äldsta landsbygdsbefolkningen,
men även för att utveckla besöksnäringen.
- Öka stödet till bredband- och fiberutbyggnaden till landsbygden i
hela Sverige.
- Att regeringen ska ta ett större ansvar för en bättre samordning av
alla aktörer som jobbar med bredbands- och fiberutbyggnad.

Inflytande, engagemang och mångfald
För att ta tillvara den kunskap och det engagemang som finns hos
landsbygdens invånare är det viktigt att ha former för samhällsplanering där människor kommer till tals och deras engagemang tas tillvara.
Det kan handla om att arbeta tillsammans med företag och lokalt
föreningsliv, men också om att föra över beslutsrätt från myndigheter
och länsstyrelser till kommunerna. Även mångfald är en viktig faktor
för tillväxt. Mångfald ger dynamik, lockar till sig människor och
ökar möjligheterna för en kreativitet som kan resultera i en större
bredd inom kultur och näringsliv. För landsbygdsutvecklare är det
därför viktigt att sträva efter ett välkomnande samhällsklimat, mötesplatser och lika behandling.
Vänsterpartiet vill:
- Att människors erfarenheter i samhällsplaneringen bättre tas tillvara
och att kommuner och regioner ges beslutsrätt över regionala utvecklingspengar.
- Kvalitetssäkra rådgivnings- och beslutsprocesser för företagsstöd, så
att de ger alla samma möjligheter oavsett kön, etnicitet etc.

Det nordiska samarbetet
Det nordiska samarbetet är viktigt för en fungerande landsbygdspolitik
i Sverige. Idag när problemen inom den europeiska unionen hopar sig
allt mer är det lätt att se skäl för att stärka det nordiska samarbetet.
Men om samarbetet ska utvecklas behövs en ny strategi för framtiden.
Vänsterpartiet vill också betona hur viktigt nordiska rådet och nordiska
ministerrådet är för det nordiska samarbetet. Råden kritiseras ofta för
att vara ineffektiva, men vi menar att det viktigaste måste vara att se
potentialen hos de båda råden så att arbetet kan stärkas och effektiviseras.

Vänsterpartiet vill:
- Skapa en gemensam nordisk infrastrukturpolitik för att möjliggöra
byggandet av gemensamt finansierade, ägda och drivna vägar, järnvägar, flygplatser och bredband/fiber för ny teknik. Detta skulle gynna
de gemensamma gränstrakterna, framför allt i ländernas norra regioner.
- Etablera ett djupare samarbete mellan de nordiska ländernas utbildningsväsen. Vi avsätter resurser för att regionala högskolor ska kunna
söka medel för nordiskt sam-arbete kring landsbygdsutveckling, något
som på sikt kan bidra till att bygga upp nya näringar och stärka befintliga småföretag i de regioner med störst utvecklingsbehov.
- Underlätta för arbetstagare som arbetar i ett Nordiskt land men bor i
ett annat. Tydliga socialförsäkrings- och skatteavtal mellan de Nordiska länderna ska tas fram.
- Låta utreda möjligheten att skapa en nordisk kompetensbank för de
lokala banker som finns i norden. Detta för att stärka landsbygdsutvecklingen,finansiering av nya jobb och företag samt för att öka
bankkonkurrensen.
- Att nordiska rådet tar fram en ur miljösynpunkt hållbar nordisk livsmedelsstrategi. När rapporter larmar om att jordens matproduktion inte
kommer att räcka till anser vi att det är slöseri att inte mer effektivt
använda våra gemensamma nordiska marker för livsmedelproduktion.
Tillsammans har Norden goda förutsättningar att bli mer självförsörjande av livsmedel och därmed minska beroendet av import.

Små företag – en motor för landbygden
Små och medelstora företag är viktiga för att hela Sverige ska leva. Vi
vill förbättra möjligheterna för små företag på landsbygden att växa
och föreslår några grundläggande förändringar som leder till bättre
förutsättningar för småföretagarna.

Vänsterpartiet vill:
- Slopa sjuklöneansvaret för småföretag.
- Införa ett socialförsäkringssystem för företagare så de kan åtnjuta
samma trygghet vid sjukdom och föräldraledighet som anställda.
- Stärka möjligheterna att bedriva företagsamhet i hela landet genom
att utöka riskkapitalmöjligheter och med fler etableringar av lokala
sparbanker.
- Förändra Lagen om offentlig upphandling (LOU) genom att öppna
för större möjligheter att upphandla ekologiskt hållbart och när-/lokalproducerat med krav på bra djurskydd.
- Införa kreditering på skattekonto för satsning på forskning och
utveckling i små och medelstora företag.
- Underlätta generationsskiftet och behålla arbetstillfällena och servicen genom en särskild satsning för stöd och information för företagare då det gäller att växla över företaget till nya generationer.
- Att statliga myndigheter och företag ges i uppdrag att i sina upphandlingar gynna sociala företag.

Fortsättningen: se Landsbygdspolitisk plattform

Statsbudgetens uppläggning
Från regeringens hemsida:
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Sammanfattning
Den 20 september 2012 lämnade regeringen budgetpropositionen för
år 2013 (prop. 2012/13:1) till riksdagen. Budgetpropositionen
innehåller regeringens förslag till statsbudget för 2013, finansplan och
skattefrågor m.m.
_______________________________________________________
För beställning av budgetpropositionen för 2013 kontakta:
Riksdagens tryckeriexpedition,
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 58 10
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se

2013 års ekonomiska vårproposition
Se avsnittet “Vårpropositionen 2013 och andra partiers
vårmotioner.”

Debatt med anledning av vårpropositionen Måndag 15 april 2013
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Protokoll

(Protokollet är inte indelat i stycken, vilket gör det svårläsligt)

anf.1 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Vårpropositionen Ansvar för jobb och trygghet
överlämnas härmed till riksdagen. Ännu en ekonomisk-politisk
proposition överlämnas med en mörk fond av krisen i Europa som
bakgrund. Eurozonen är inne i en besvärlig ekonomisk period som
tynger utvecklingen i Sverige. I eurozonen har skuldsättningen ökat.
Offentliga skulder har gått från i storleksordningen 65 procent av bnp
till 95 procent av bnp under krisåren. Det kommer att tynga den
ekonomiska politiken under åren framöver, och det kommer att göra
att många länder genomgår en besvärlig process av nedskärningar och
skattehöjningar. Banksystemen i eurozonen är för stora, för svaga och
för riskfyllda. I land efter land kommer återhämtningen att hämmas av
att banker inte kan spela den roll för att finansiera investeringar för
framtiden som man normalt sett ser. Konkurrenskraften i eurozonen är
för svag, både inom eurozonen där länderna i Sydeuropa ligger 20-30
procent högre än Tyskland i kostnadsläge och i förhållande till övriga
världen. När Asien, Afrika och Latinamerika accelererar står Europa
och stampar. Arbetsmarknaden i Europa fungerar dåligt och har
försämrats under krisen. Arbetslösheten har ökat från 8 till 12 procent.
Sysselsättningen har fallit, utanförskapet har vuxit och reallönerna har
stått och stampat. Arbetslöshet, banker och skulder kommer att tynga
den europeiska utvecklingen åren framöver. Förra året föll bnp i
eurozonen, i år faller bnp i eurozonen och nästa år står tillväxten och
stampar. Detta är den bakgrund och den fond som ska prägla svensk
ekonomi. Men man ska vara medveten om att riskerna inte är
passerade. Vi vet att Grekland kämpar med att få de skattebetalningar
som man har räknat med att komma in. Vi vet att Spanien pressas av
att banksystemet har stora svagheter och att huspriser fortsätter att
ligga lågt. Vi vet att valet i Italien har gjort att man har landat i en
politisk situation som är mycket svårhanterlig. Vi vet att Portugal har
fått underkänt i konstitutionsdomstolen för betydande delar av sitt

besparingspaket och nu måste leta efter nya nedskärningar och nya
skattehöjningar. Detta är en kris som kan komma tillbaka precis som
den gjorde 2010 med Irland, som den gjorde 2011 med Grekland och
som den gjorde 2012 med Spanien. Krisen sliter i Sverige, den pressar
Sverige och den trycker Sverige. Detta är bakgrunden till den
ekonomiska politiken, som vi har att hantera. Tillväxten i Sverige i år
och nästa år blir trög, långsam och segdragen. Det dröjer innan
arbetslösheten börjar minska. Det dröjer innan vi får upp ångan i
exporten. Det dröjer innan investeringarna åter driver tillväxten. I detta
läge tar regeringen ansvar för Sverige. Vi har lagt en offensiv
tillväxtpolitik. Vi har satsat på forskning och utveckling. Vi har gjort
en bred satsning på infrastruktur. Vi har sänkt bolagsskatten. Vi ser nu
hur andra länder kopierar vår politik när bolagsskatten sänks i
Storbritannien, Danmark och Finland. Vi har kunnat satsa på framtiden
när andra har skurit ned och höjt skatterna. Sverige står starkt i krisen.
Offentliga finanser i Sverige är starkare än i eurozonen, starkare än i
EU, starkare än i USA och starkare än i Japan. Vår offentliga sektors
skulder är lägre och har ökat mindre än i praktiskt taget alla
jämförbara länder. Uthålligheten i våra offentliga finanser är bättre än i
våra grannländer och hos våra konkurrenter. Också när det gäller
sysselsättning, tillväxt, arbetslöshet och reallöner har Sverige klarat
krisen bättre sammantaget än de allra flesta länder. Sverige står starkt.
Sverige står starkare än våra konkurrenter. Vi har förmåga och resurser
att fortsätta att förstärka Sverige när andra får backa och skära ned.
Sverige står också starkt när det gäller att möta framtidsutmaningar.
Den viktigaste utmaningen för Sverige är att skapa förutsättningar för
nya jobb i växande företag. Det är den centrala arbetsuppgiften för
Sverige i dag och för åren framöver. Vi förstärker konkurrenskraften.
Vi sänker bolagsskatten i budgeten. Vi lägger fram en proposition om
riskkapitalavdrag, vi presenterar förslag om forskningsavdrag och vi
presenterar förslag om bättre och rättvisare regler i 3:12-systemet. Det

är viktigt att vidga vägarna in på arbetsmarknaden. Det är därför vi nu
jobbar med förslag om yrkesintroduktion. Vi har mycket att lära av
länder som Tyskland, Österrike och Belgien, framför allt när det gäller
det sätt på vilket unga människor där kommer in på arbetsmarknaden.
Därför har vi nu planer på att tillsammans med fack och arbetsgivare
finna vägar till en yrkesintroduktion som tar ned trösklar och vidgar
vägarna till jobb. Det handlar om att vi är beredda att sänka
arbetsgivaravgifter. Vi är beredda att tillföra resurser för handledning
och utbildning. Vi tror att vi tillsammans på den svenska
arbetsmarknaden kan hitta nya vägar in för unga människor i
arbetslivet. Vi vill förstärka unga människors förutsättningar för en
trygg start i arbetslivet genom att satsa på och prioritera en djupare och
tyngre kunskapsgrund. Det handlar om att förbättra villkoren för lärare
med fler utvecklingssteg och bättre karriärvägar. Det handlar om att
öka undervisningstiden främst i svåra ämnen som matematik. Det
handlar om att vi nu genomför ett matematiklyft. Det handlar om att vi
förbättrar yrkesutbildning, bland annat genom att förbättra villkoren
för lärlingssystem. Vi vill förstärka arbetslinjen. Från den 1 juli i år om riksdagen fattar beslut om den proposition som nu ligger på dess
bord - kommer de som har försörjningsstöd att få behålla mer om de
börjar arbeta. Det handlar om 2 000, 3 000 eller 4 000 kronor i
månaden för dem som går tillbaka och arbetar. Det är en viktig
drivkraft för fler i arbete. Det handlar om att vi ska titta på om vi kan
genomföra ett jobbskatteavdrag som innebär att vi får en förutsättning
att göra det mer lönsamt att arbeta - naturligtvis villkorat med att vi
bedömer i augusti att det i så fall finns pengar. Denna bedömning
återstår att göra. Om Sverige ska stå säkert också framöver handlar det
om att vi måste värna ansvarstagande. Våra utgångspunkter är att vi
kommer att säkra starka offentliga finanser. Vi kommer att säkra att vi
ska ha säkerhetsmarginaler för en djupare, längre och mer besvärlig
utveckling. Men vi ska också kunna tillföra energi, tillväxt och kraft

till svensk ekonomi. Sverige är ett av få länder som har förutsättningar
att stötta, förstärka och ge kraft åt tillväxten. I budgetpropositionen var
detta mycket tydligt. När andra höjer skatterna sänker vi dem. När
andra stramar åt satsar vi på välfärden. När andra backar förstärker vi
framtidsinvesteringar i infrastruktur och forskning. Det är så man
tillför energi, kraft, tillväxt och efterfrågan så att vi skyddar Sverige i
en besvärlig tid. I vårpropositionen förstärks bilden. Sammantaget är
det nu åtgärder på 25 miljarder kronor som går in under 2013. Det
handlar om 7 000 platser i yrkesvux, 3 000 praktikplatser, mer
arbetsmarknadsutbildning, fler utbildningsplatser och mer
investeringar i underhåll av järnvägen. Det är så vi tillför energi, det är
så vi tillför kraft och det är så vi tillför tillväxt och efterfrågan till
svensk ekonomi därför att vi har kraften och styrkan att göra det. I
budgetpropositionen för 2014 kommer vi att ytterligare förstärka
denna inriktning. Det handlar om tre huvudvägar. För det första
kommer jobbpolitiken att förstärkas. Arbetsmarknadens funktionssätt
ska fortsätta att förbättras. Matchningen ska fungera bättre, fler ska
lämna utanförskap och ungas chanser i arbetslivet ska förbättras. För
det andra måste kunskapspolitiken förstärkas. Det kan handla om
undervisningstid, lärare och yrkesutbildningar. I budgetpropositionen
kommer vi med förslag som ytterligare understryker kunskapslinjen i
vår ekonomiska politik. För det tredje handlar det om förslag för
trygghet och sammanhållning. Det kan handla om att vi vidtar åtgärder
för att förbättra tillgänglighet och kvalitet i vård och omsorg. Det kan
handla om att vi återkommer med förslag både på skattesidan och i
ersättningssystemen för att de som har de sämsta villkoren ska få det
något bättre. Det är så man tillför energi, kraft, tillväxt och efterfrågan.
Det kan vi göra eftersom vi står starka. Vi har den kraften. Vi har
förutsättningarna att skydda Sverige i den värsta ekonomiska krisen
sedan depressionen. Herr talman! Det är nu 517 dagar kvar till
riksdagsvalet. Valrörelsen, valdebatten och valdagen är högtidsstunder

i vår demokrati. Skiljelinjerna i politiken börjar bli alltmer klara och
allt tydligare. Det mår i grund och botten demokratin väl av. På den
ena sidan står en väl förberedd och samspelt Allians för Sverige. Vi har
tagit Sverige genom den svåraste ekonomiska krisen sedan
depressionen i bättre skick än de flesta andra länder. Vi kommer att
fortsätta säkra starka offentliga finanser nu och i framtiden. Vi kommer
att fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta nu och framtiden. Vi
kommer att göra det fortsatt enklare och mer attraktivt att anställa nu
och framtiden. Vi fortsätter att sätta kunskapen i skolan som vår första
prioritering nu och i framtiden. Det här är vår politik: En förstärkt
konkurrenskraft, bättre företagsklimat och bättre villkor för företagen
genom satsningar på infrastruktur och forskning. Samtidigt är det vår
uppgift att värna sammanhållningen i vårt samhälle genom satsningar
på dem som har de tuffaste förhållandena och satsningar på välfärd
som går till alla. Ansvar, arbete och kunskap är Allians för Sveriges
budskap under den här mandatperioden och nästa. Mot Allians för
Sverige står riksdagens rödgröna partier. De vill inte lämna besked till
väljarna om hur Sverige ska regeras. De vill inte lämna besked om hur
politiken ska utformas. De vill inte presentera ett gemensamt
valmanifest. De vill inte svara på hur framtidens utmaningar ska
mötas. Dessa hur, hur och hur kommer att upprepas varje dag fram till
valdagen eftersom väljarna har rätt att få svar. Hur ska man regera?
Hur ska politiken utformas? Hur ska man möta framtidsutmaningarna?
Det är dock tydligt att de rödgröna partierna är överens om
skatteförslag som kommer att slå mot jobb och tillväxt. De är överens
om att skatterna ska höjas. De ska höjas med 30 miljarder enligt
Socialdemokraterna och Miljöpartiet och ännu mycket mer enligt
Vänsterpartiet. Men de är inte överens om vilka skatter som ska höjas.
Frågan blir naturligtvis i vilken utsträckning Socialdemokraterna
kommer att acceptera Miljöpartiets bensinskattehöjningar. Och frågan
blir naturligtvis i vilken utsträckning Miljöpartiet kommer att

acceptera Socialdemokraternas jobbskattehöjningar. Man kan se att de
är överens om en sak, och det är att den centrala utmaningen är att
bygga ut bidragspolitiken. Det är lätt att se en kompromiss där höjda
jobbskatter och höjda bensinskatter förenas i en skattepolitik som slår
hårt mot alla dem i Sverige som sätter sig i bilen för att åka till arbetet.
Bidragspolitiken är det område där de är allra mest överens. De vill
höja a-kassan, höja sjukpenningen, vidga förtidspensionen, höja
barnbidragen, höja bidragsförskotten och höja bostadsbidragen. De är
överens om höjda skatter och höjda bidrag, sämre för dem som jobbar
och bättre för dem som inte jobbar. Det är här den huvudsakliga
skiljelinjen går i vårpropositionen, i budgetpropositionen och i
valdebatten. Det här är huvudfrågorna i valet 2014: Ska vi höja skatter
för alla som sätter sig i bilen och åker till arbetet, eller ska vi göra det
mer lönsamt att jobba? Ska vi höja skatter för företag som anställer,
eller ska det bli fler jobb i växande företag? Ska vi höja bidragen så att
det lönar sig sämre att arbeta, eller ska vi pressa tillbaka
utanförskapet? Allians för Sverige har ett tydligt svar. Vi står för
ansvar för Sverige, vi står för arbete för Sverige och vi står för
kunskap för Sverige. Det är budskapet i vårpropositionen, det är
budskapet i budgetpropositionen och det kommer att vara vårt
gemensamma budskap till väljarna i valrörelsen 2014. (Applåder)
anf.2 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! I dag är det en av höjdpunkterna för en finansminister.
Han får komma hit till riksdagen med sin ekonomiska politik. Det är
en högtidsdag när han kan proklamera de resultat som han har uppnått
och vilka nya mått och steg som ska vidtas för att svara upp mot
medborgarnas förväntningar och de egna ambitionerna. Det gör nu
finansministern för 14:e gången. 13 gånger tidigare har Anders Borg
kommit hit med en ekonomisk vårproposition eller en höstbudget.

Politiken har alltså haft tid att verka i nästan sju år. Hur ser resultaten
ut? Jo, vi har högre arbetslöshet och mer otrygghet. Nu är över 400
000 människor arbetslösa i vårt land. Det är väsentligt fler än när
Anders Borg tillträdde. Vi ser också att arbetslösheten fördjupas. Man
är arbetslös allt längre. Nu är det 70 000 som har varit arbetslösa i
minst två år. Det är nästan en tredubbling från när Anders Borg
tillträdde. Han har också placerat över 30 000 personer i fas 3. Det är
en åtgärd som få lämnar för jobb eller studier. Och i skolan sjunker
kunskapsresultaten för sjätte året i rad. Trots det förefaller
huvudinriktningen i Anders Borgs politik vara helt oförändrad. Den
14:e ser ut som de andra 13 ungefär. Jag vill därför börja med två
mycket grundläggande frågor. Är finansministern verkligen nöjd med
resultaten av de 13 vår- och höstbudgetar som han har lämnat så här
långt? Tycker han verkligen att det går enligt plan?

presterat bäst under krisen. Vi ska inte glömma att vi går igenom den
värsta krisen sedan depressionen, men till och med i år och nästa år har
Sverige starkare tillväxt än övriga Europa. Om övriga Europa har 1
procent nästa år och vi har 2 procent, har Sverige då högre eller lägre
tillväxt än övriga Europa? De frågor som Socialdemokraterna vägrar
att svara på är: Om vi nu har ett problem med ungdomsarbetslöshet,
vad blir då bättre med höjda arbetsgivaravgifter för unga? Om Sverige
har ett problem med långtidsarbetslöshet, vad blir då bättre med höjda
skatter och höjda bidrag? Om Sverige behöver bättre förutsättningar
för jobb, vad blir då bättre av att man höjer bolagsskatt och
arbetsgivaravgift för företagen? Den socialdemokratiska politiken har
bara ett sätt att hantera svensk ekonomi, och det är att trycka ut
människor från arbetsmarknaden. Det är inte en politik som leder till
bättre sysselsättning och lägre arbetslöshet. (Applåder)

anf.3 Finansminister Anders Borg (M):

anf.4 Fredrik Olovsson (S):

Herr talman! Socialdemokraternas grundläggande valstrategi tycks
vara att hävda att Sverige är Europas krisland. Med det är en bild som
väljarna inte kommer att acceptera och tro är korrekt. Arbetslösheten
har ökat mer i 18 länder. Det är Sverige och en handfull länder till som
har klarat av en ökad sysselsättning under de här åren. Sverige har en
av de lägsta långtidsarbetslöshetsnivåerna både för unga och för
vuxna. När det gäller arbetskraftsdeltagande ligger Sverige i topp. När
det gäller reallöner får vi höra att det är Tyskland vi ska titta på. Där
har reallönerna fallit under de senaste tio åren, och de har ökat i
Sverige. Tittar vi på skulden ligger vi på 40 procent och euroländerna
på 95. På punkt efter punkt visar det sig att Sverige tillhör dem som

Herr talman! Anders Borg jämför sig gärna med de absolut sämsta.
Man kommer ju lite bättre ut i jämförelsen då, så jag förstår att det är
taktiken. Men när vi jämför oss med länder som vi brukar jämföra oss
med kommer vi inte lika väl ut. Förr hade vi en arbetslöshet i Sverige
som var lägre än i Finland, Tyskland och Belgien. Nu är den högre hos
oss än där. Vi kan se ryggtavlan på ganska många andra EU-länder
också. Vi är sämst i Norden. Vi har högre arbetslöshet än Holland,
Luxemburg och Österrike, för att lägga till några till. Dessutom är det
väl ungefär tiotalet länder som har lyckats bättre med
sysselsättningsutvecklingen eller ligger ungefär i samma härad som vi.
Många av dem är dessutom mer exportberoende än Sverige, om nu det

skulle vara ett kriterium, till exempel Belgien, Holland, Österrike och
Danmark. Anders Borgs problem är verkligheten. Din politik biter inte
på arbetslösheten. Dina åtgärder fungerar inte. Är det inte dags att
tänka några nya tankar när den gamla politiken inte funkar?
anf.5 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Ja, Fredrik Olovsson, arbetslösheten i Sverige har alltså
utvecklats bättre sedan krisen började än i 18 andra europeiska länder.
Sysselsättningen ligger i topp 4 eller topp 5 bland jämförbara
europeiska länder. När det gäller långtidsarbetslöshet är vi bland de
bästa, vi har en av de bästa utvecklingarna av offentliga finanser, och
vi har högre tillväxt än de allra flesta av de gamla EU-länderna. Vad är
det som Fredrik Olovsson är så upprörd över? Ja, det är att det finns
länder, som Tyskland, som har klarat sig bättre. Men är det det som är
det socialdemokratiska receptet, att man ska rösta fram Angela Merkel
som kansler i Tyskland som tack för att hon gjort ett bra jobb? Det är
samma politik i Sverige och Tyskland som fungerar - en politik som
prioriterar ansvar, arbete och sammanhållning. Socialdemokratisk
politik fungerar inte i Europa. Vår politik fungerar både här och i
övriga Europa. (Applåder)
anf.6 Per Bolund (MP):
Herr talman! Trots att Anders Borg försöker jämföra sig med rätt
länder är det ganska uppenbart att regeringen har misslyckats med att
ge jobb åt våra unga. Ungdomsarbetslösheten är, oavsett hur man
försöker slingra sig, högre i Sverige än i jämförbara länder som våra
grannländer Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Nederländerna.

Alla de har klart lägre ungdomsarbetslöshet än vad Sverige har. Även
den så farliga långtidsarbetslösheten bland unga har stigit kraftigt.
Moderaterna och Anders Borg lovade ju att prioritera jobben när ni
tillträdde i regeringsställning för snart sju år sedan. Under tiden från
2007 fram till 2012 har antalet långtidsarbetslösa unga ökat från 13
000 personer till 22 000 personer. Även Anders Borg måste väl medge
att det är ett stort misslyckande. Nu ser vi hur regeringspartierna har
mycket olika strategier för att möta det här. Folkpartiet och Centern
vill bekämpa ungdomsarbetslösheten genom att sänka lönerna för våra
unga. Moderaterna har i stället velat satsa på en jobbpakt med LO,
som finansministern nämnde men som vad vi kan se tycks gå om intet.
Regeringens misslyckande med ungdomsarbetslösheten har blivit ett
allvarligt samhällsproblem. Då är frågan, Anders Borg, vilka nya
möjligheter du ser framöver. Vi ser att småföretagen är en nyckelaktör
när det gäller att ge jobb generellt, men inte minst när det gäller att ge
Sveriges unga jobb. Vi ser att det är inom småföretagen som de nya
jobben växer till. Där har de skapats under de senaste decennierna, och
allt pekar på att det är inom småföretagen som jobben kommer att
komma också framöver. Jag vill fråga Anders Borg om han delar den
bedömningen och om han därmed är villig att ställa sig bakom
Miljöpartiets förslag och satsa på till exempel sänkta
arbetsgivaravgifter för småföretag och helt avskaffa sjuklöneansvaret
för de mindre företagen i Sverige.
anf.7 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Låt oss titta på långtidsarbetslösheten bland unga.
Finland har lägre långtidsarbetslöshet än Sverige. I Danmark, Holland,

Österrike, Cypern, Luxemburg, Tyskland, Storbritannien, Polen,
Portugal, Frankrike, Tjeckien, Malta, Belgien, Spanien, Lettland,
Litauen, Slovenien, Ungern, Estland, Rumänien, Grekland, Irland,
Italien, Bulgarien och Slovakien är den högre. Är det ett misslyckande
för Sverige att vi tillsammans med Finland har den lägsta
långtidsarbetslösheten både i Europa och bland industriländerna? Är
det så vi ska beskriva Sverige, att vi är i bottenlaget, när vi alltså klarar
oss bättre än de allra flesta andra europeiska länder? Det Per Bolund
inte vill svara på är vilken politik han tänker sitta i regeringen med.
Om ni vinner valet och Per Bolund vill göra anspråk på att vara
finansminister blir frågan: Tänker du då gå med på
Socialdemokraternas jobbskattehöjningar för att köpa den posten? Hur
blir det med Socialdemokraternas bidragspolitik? Tänker du acceptera
att man kör ut människor från arbetsmarknaden till förtidspensionering
på det sätt som man gjorde tidigare? Och hur är det med
bensinskatten? Kommer ni att driva igenom kraftigt höjda
bensinskatter, eller kommer ni att lägga er platt för
Socialdemokraterna? Hur blir det? Är det inte så att det blir
bidragspolitik som finansieras med höjda bensinskatter och höjda
jobbskatter till priset av stigande långtidsarbetslöshet, högre
arbetslöshet för unga och sämre sysselsättning i Sverige? När ska vi få
reda på hur ni tänker regera Sverige när ni nu gör anspråk på
regeringsmakten och vi har 517 dagar kvar till valet? (Applåder)
anf.8 Per Bolund (MP):
Herr talman! Det var ett elegant sätt att inte svara på de frågor som jag
ställde som var tydliga och som jag tror att alla åhörare kunde höra.

Anders Borg kanske inte hörde dem, så jag får kanske repetera dem
sedan. Tvärtemot det som Anders Borg försöker måla upp står
Miljöpartiet för en offensiv och näringslivsvänlig företagspolitik. För
oss är det självklart att ryggraden i Sveriges ekonomi är företagen,
framför allt de små och medelstora företagen som växer. Jag tyckte att
Anders Borg var inne på det i sitt anförande när han sade att det är
viktigt att skapa nya jobb i växande företag. De orden känner vi igen
oss i, och därför tycker vi att man måste föra en politik som leder fram
till det resultatet. Jag tror att de 22 000 unga som har varit
långtidsarbetslösa under Anders Borgs tid, och som alltså har ökat från
13 000, inte gläds åt att Sverige ser bättre ut i jämförelse med många
andra länder. Det de nu vill veta är vilka lösningar regeringen kommer
att komma med. Vad kommer man att svara med? Nu kommer
regeringen tvärtom med förslag om månadsuppgifter för småföretagen
som kommer att lägga på ytterligare en miljard i administrativ börda
på företagen. Den blev uppskjuten den här gången, men den står
fortfarande på Finansdepartementets lista. Kommer man att komma
med ytterligare åtgärder för att försämra konkurrenskraften för
Sveriges småföretag?
anf.9 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Per Bolund och de rödgröna partierna jobbar i en bransch
som handlar om att svartmåla Sverige. När vi har bättre
långtidsarbetslöshetssiffror för unga än vad många andra länder har
bortser man från det och hävdar att Sverige tillhör bottenligan. När det
gäller det här med konkurrenskraft för företagen måste jag fråga: Hur
rimmar det med 15 miljarder i höjda skatter på hela vår fordonsflotta?

Bensinskatten ska höjas, lastbilsskatt ska införas, flygskatt ska införas.
Blir företagsklimatet i Sverige bättre av en skattechock på det här
området? Det kan rimligen inte vara så att vi får mer efterfrågan och
starkare tillväxtförutsättningar i Sverige genom att höja alla dessa
skatter. Hur blir det med Socialdemokraternas jobbskatter? Lovar du
att ni inte kommer att pantsätta er i en regering för att genomföra höjda
arbetsgivaravgifter och höjd moms? Och hur blir det med
bidragspolitiken? När får vi besked? Är det verkligen bidrag som ska
prioriteras framför miljön, Per Bolund? (Applåder)
anf.10 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Finansministern! Jag vill börja med att fråga om
finansministern efter mitt inlägg kan förklara var i den här budgeten
som jag hittar beräkningen för kostnaden för vård av illegala
invandrare. Men jag kommer till det sedan. Den 1 juli kommer Sverige
förmodligen att få en världsunik - i alla fall unik för västvärlden lagstiftning. Då kommer nämligen människor som vistas i Sverige
utan erfordrat tillstånd och som gömmer sig undan myndigheterna och
inte respekterar avvisningsbeslut att belönas med subventionerad
sjukvård, tandvård och medicin. Att gå till tandläkaren i dag kan bli en
ganska dyr historia för många av oss. Ibland rör det sig om många
tusenlappar. För den som vistas olovligen i riket och därmed också
begår ett brott stannar summan på 50 kronor per besök. Hur kommer
det sig? Jo, de svenska skattebetalarna subventionerar resten av
kostnaden. Samma sak gäller för sjukbesök och för medicin. Den som
vistas olovligen i landet ska alltså belönas. Mina frågor till statsrådet
Borg är således följande: Vad är ditt budskap till de pensionärer som i

dag nätt och jämnt har råd med mediciner? Vad är ditt budskap till dem
vars högkostnadsskydd du försämrat och vars mediciner du gjort
dyrare samtidigt som du nu belönar dem som bryter mot rikets lag och
som du ger nästintill gratis medicin? Sedan vill jag också veta vilka
kostnadsberäkningar du har gjort, för jag hittar inte det, men det kan
också bero på att vi bara har haft några timmar på oss att läsa detta.
anf.11 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Sven-Olof Sällström och jag har olika syn på invandring.
Jag tror att invandring är bra för Sverige. Det är bra för Sverige att det
kommer hit människor och arbetar. Ju fler av dem som kommer hit
som försörjer sig själva och som bidrar med skattepengar till vår
gemensamma välfärd desto bättre. Men vi har också en del av vår
invandringspolitik som handlar om att vi ska ställa upp och hjälpa
människor i nöd. Det handlar i grund och botten om att vi inte ska gå
förbi människor som har hamnat i en besvärlig situation på grund av
att det är ett krig eller en konflikt i deras hemland. Nu har vi en
uppgörelse med Miljöpartiet som rör betydande delar av
flyktingpolitiken. En del av det handlar om att ge bättre förutsättningar
för dem som lever här och är så kallade gömda flyktingar. De ska få
vård och omsorg. Det sker utifrån att det helt enkelt är rimligt att
förbättra villkoren för människor som lever under besvärliga
omständigheter. När man sedan fått sitt beslut prövat ska det så
småningom verkställas, men vi ska naturligtvis försöka driva politiken
med en grundläggande utgångspunkt i humanitet. Det är inte så att
Sverige inte har möjligheter att göra sådant som förbättrar för
pensionärerna. Vi kommer att göra breda satsningar på vård och

omsorg i budgeten när vi kommer tillbaka i höst. Vi kommer med stor
sannolikhet att kunna sänka skatten för pensionärer, detta samtidigt
som andra länder får skära ned på pensionerna, höja pensionsåldern
och försämra villkoren i vård och omsorg. Vi ska ha en
invandringspolitik som vilar på två ben. Det ena är att det är bra att
människor jobbar i Sverige. Det andra är att vi ska ställa upp och
hjälpa människor i nöd.
anf.12 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Anders Borg berättar hur bra och berikande det är för
Sverige att vi har folk som kommer hit och jobbar. Det kan jag hålla
med om ifall de kommer enligt den reglerade invandring vi har och
jobbar för avtalsenliga löner. Vi har dock ett problem. I Sverige får
man nämligen inte tala om allt. Vi sverigedemokrater har av både
finansministern och statsministern beskyllts för att ha orealistiska
beräkningar på vad invandringen kostar. De har dömt ut beräkningarna
utan att på något sätt förklara vad som är fel, varför man inte kan räkna
på det sättet och vad den egentliga siffran är. Alla undrar vad den
egentliga siffran är. Vi väntar på den. I helgen fick vi lite kött på benen
när det uppmärksammades att Norges statistiska centralbyrå har räknat
på det. Där får man - hör och häpna - räkna på det och dessutom
publicera resultatet. Det visar sig att icke-västliga invandrare kostar
det norska samhället i genomsnitt 4,1 miljoner under deras livstid netto, det vill säga efter det att eventuella skatteinbetalningar gjorts.
När kommer en sådan beräkning från regeringens sida?

anf.13 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Det är bra att det kommer människor till Sverige. Vi är
långt ifrån ett tätbefolkat land. Vi kan naturligtvis bli bättre på att se
till att de människor som kommer hit snabbt kommer in på
arbetsmarknaden. Vi måste förbättra sfi så att de får bättre stöd för att
lära sig svenska. Vi måste förbättra utbildningssystemet så att de som
kommer hit och inte har möjlighet att fullt ut gå i svensk skola får mer
undervisningstid. Vi måste förbättra förutsättningarna för att de
kommer i arbete. Vi måste göra både kraven och stöden tydligare när
de är på väg in i det svenska samhället. Det är en del av
invandringspolitiken. Den andra delen handlar om att vi ska ställa upp
och hjälpa människor i nöd. Det är givetvis förknippat med en del
kostnader på kort sikt, men det är väl självklart att ett av världens
rikaste länder, med en av de bästa arbetsmarknadsutvecklingarna och
bästa offentliga finanserna, ska ställa upp och hjälpa människor i nöd.
Det skjuts på människor med luftvärnskanoner och stridsflygplan i
Syrien och andra länder, och då ska Sverige ställa upp. Då kan vi inte
säga att det handlar om vad det kostar. (Applåder)
anf.14 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Anders Borg ägnar en tredjedel av sin talartid åt att
recensera Europa, en tredjedel av tiden ägnar han åt sin egen politik
och en tredjedel åt oppositionens politik. Jag kan konstatera att det
nästan verkar som om Anders Borg önskar att han var i opposition, för
han beter sig så i den här debatten. Jag kan också konstatera att Anders
Borg är erkänt dålig på ekonomiska prognoser och ännu sämre på att
hantera arbetslösheten. Vi kan nu se att regeringen sedan i höstas fått

göra om alla sina prognoser och får räkna med 130 000 fler arbetslösa
de kommande åren. Det ska läggas till de 80 000 fler arbetslösa som
tillkommit sedan 2006. För att lösa problemet med 130 000 fler
arbetslösa lägger Anders Borg en liten skärva med utbildningsplatser,
12 000 fler platser. Det är dessutom utbildningsplatser som han
tidigare dragit in. Vi är nu ett långtidsarbetslöshetens land. En kvarts
miljon människor räknar Arbetsförmedlingen med som utsatta på
arbetsmarknaden, det vill säga de har mycket svårt att få jobb eller
riskerar att slås ut permanent. Långtidsarbetslösheten i Sverige har
ökat med 80 procent sedan Anders Borg tillträdde. Andelen som varit
arbetslösa två år eller längre har ökat med hela 180 procent. Nästan en
femtedel av de arbetslösa har varit arbetslösa över två år. Då ska vi
komma ihåg att det är mycket svårt att försörja sig som arbetslös
eftersom regeringen sänkt ersättningarna och försvårat för människor
att vara med i den gemensamma arbetslöshetsförsäkringen. Varför har
det blivit så här? Jag skulle vilja påstå att en av de stora anledningarna
är att regeringen inte ser arbetslösheten som ett samhällsekonomiskt
problem utan som en fråga om individens attityder samt anspråk på
löner och arbetsvillkor. Regeringen har lagt ungefär 1 procent av bnp
på arbetsmarknadspolitiska insatser. Under 90-talskrisen lade vi 3
procent. Det är en medveten strategi från regeringens sida för att se till
att människor står till arbetsmarknadens förfogande och för att hålla
lönerna nere.
anf.15 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! När jag förberedde replikskiftet med Ulla Andersson
kunde jag inte låta bli att ta med Social Progress Index. Det är ett antal

amerikanska forskare som utvärderat samhällen, inte bara utifrån bnp
utan också utifrån hur de fungerar. De har tittat på grundläggande
mänskliga behov av hälsovård och personlig säkerhet. De har tittat på
grunderna för att uppleva välbefinnande. De har tittat på vilka
möjligheter det finns för människor att utvecklas. Det visar sig att det
svartmålade Sverige, som tillhör bottenlaget om man får tro
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, har den högsta
rankningen. Hur kan vi, om allting går åt pipan i Sverige med
arbetslöshet och vad det nu är, fortfarande anses ha det bästa, mest
inkluderande och socialt mest inriktade samhällssystemet av alla? Vad
är det som är så fel med att Sverige kan ta ansvar för offentliga
finanser, jobb och tillväxt? Ulla Andersson tar upp
långtidsarbetslösheten. Det väcker de grundläggande frågorna. Om
man är bekymrad över långtidsarbetslösheten, varför ska man då
bygga ut vartenda bidragssystem så att fler människor fastnar i
utanförskap? Om man är bekymrad över långtidsarbetslösheten, varför
ska man då göra det svårare för människor att komma tillbaka genom
att höja skatterna? Om man är bekymrad över långtidsarbetslösheten
bland unga, varför ska man då höja arbetsgivaravgiften för unga? Det
finns ingenting i de rödgrönas politik med höjda bidrag och höjda
skatter som leder till att vi kommer ned i arbetslöshet. Det är alldeles
uppenbart att blandningen av stora skattehöjningar och stora
bidragshöjningar i det nuvarande konjunkturklimatet vore fullständigt
förödande. Sverige behöver inte höjda skatter, för vi har en kris i
världsekonomin. Sverige behöver inte höjda bidrag, för vi behöver ha
fler människor på arbetsmarknaden, inte driva in människor i
utanförskap. (Applåder)

anf.16 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Om Anders Borg lade ned lika mycket tid på att hantera
problemen med arbetslösheten som han lägger ned på att recensera
oppositionens politik skulle det här landet se bra mycket bättre ut. Vi
har en kvarts miljon långtidsarbetslösa, Anders Borg. Jag tycker att de
är värda din uppmärksamhet. Jag tycker att du borde ha ett ansvar när
du har ändrat alla prognoser och räknar med 130 000 fler arbetslösa.
Men du gör ingenting i den budget vi nu diskuterar. Sedan har du
mage att stå och recensera oppositionens politik. Det är du som är
finansminister, Anders Borg. Det är du som är orsaken till att vi i dag
har 80 000 fler arbetslösa och troligtvis kommer att ha nästan en kvarts
miljon fler inom något år. Det är ett grundläggande problem. Du har
halverat arbetsmarknadsutbildningarna. 732 av 100 000 unga får en
arbetsmarknadsutbildning. Hur ska människor kunna skola om sig och
utbilda sig när ni drar ned på deras möjligheter? Sverige lägger en
liten, liten andel på arbetsmarknadspolitiska insatser, och det har lett
till att långtidsarbetslösheten ökat så oerhört kraftigt. Vi är numera ett
långtidsarbetslöshetens land.
anf.17 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Ulla Andersson och de rödgröna vill inte bli recenserade.
De vill gå till val utan att berätta hur de ska regera Sverige. De vill gå
till val utan att människor ska veta om det blir höjd bensinskatt, höjda
jobbskatter och höjda bidrag. De vill gå till val utan att berätta hur
någon av de utmaningar Sverige står inför ska hanteras. Det förstår
jag, för det är helt obegripligt hur den politiken ska hänga ihop. Man
får 15 miljarder i bensinskattehöjningar med Miljöpartiet. Man får

Socialdemokraternas företagsskattehöjningar på jobben. Man får
Vänsterpartiets förmögenhets- och fastighetsskatt. Och man får den
eniga politiken, att bygga ut vartenda bidragssystem som finns. Hur
ska det kunna pressa tillbaka långtidsarbetslösheten? Om färre
arbetsgivare vill anställa, om vi bygger ut vartenda
transfereringssystem så att det lönar sig mindre att jobba, hur ska det
leda till lägre långtidsarbetslöshet? Det är en obegriplig politik den
rödgröna oppositionen står för. Det är ett demokratiskt krav att man
gemensamt redovisar hur man vill regera Sverige och vilken politik
man tänker genomföra. (Applåder)
anf.18 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Det är förstås jobben som är nyckeln till frihet, välstånd
och framtidstro. Ingenting är så kostsamt för samhället som att ställa
tusentals och åter tusentals människor vid sidan av. Ingenting är så
nedbrytande för den enskilde som att inte bli tagen i anspråk, att inte
känna att man behövs, att förlora sin inkomst och att förlora sin
framtidstro. Värst av allt är det förstås när det drabbar unga människor.
Därför är det obegripligt att regeringen fortsätter att låta unga
arbetslösa vänta på åtgärder för jobb. Inte heller nu i vårbudgeten
klarar regeringen att lägga fram förslag som vi socialdemokrater hade
redan i höstas, om yrkesintroduktion enligt Löfvenmodellen med
utbildning och handledarstöd. Det är förslag som vi presenterade redan
i höstas. Den modellen liknar mycket de framgångsrika modeller som
finns i andra länder. Men regeringen lägger inte fram något förslag,
utan fortsätter att vänta. Arbetslösheten bidrar nu också till att
regeringen inte längre klarar överskottsmålet i de offentliga finanserna.

Vi hade en diskussion redan i höstas om att det såg ut som att
regeringen inte skulle klara överskottsmålet. Nu hamnar man ännu
längre ifrån. Det konjunkturjusterade sparandet, det bakåtblickande
tioårsgenomsnittet och sjuårsindikatorn ger alla samma besked,
nämligen att regeringen inte når överskottsmålet över tid. Det handlar
inte om att det skulle vara fel att ha underskott ett särskilt år, vilket
finansministern försöker låtsas ibland - så är det inte - utan det är den
sammantagna bedömningen över en längre tidsperiod som visar att
man inte klarar målet. Det stora problemet för regeringen och därför
också för Sverige är att den grundläggande idé som politiken vilar på
inte levererar. Moderaternas idé, att arbetslösheten i vårt land bäst
bekämpas genom att klyftorna ökar och otryggheten blir större,
levererar inte. Nu ser vi i verkligheten och i regeringens egna
prognoser att den inte skapar jobb. Men vi vet också att den inte
skapar framtidstro. Den bygger inte Sverige starkare. Därför vill vi
socialdemokrater se en annan inriktning på politiken. När vi
presenterar vårt alternativ om ett par veckor - och förstås också i höst kommer vi att fokusera på jobb och utbildning inom ramen för en
ansvarsfull ekonomisk politik. Men vi står inte bara fast vid det
finanspolitiska ramverket. Vi vill också gärna komplettera det med ett
sysselsättningspolitiskt ramverk med mål för arbetslösheten. Vi har
uttryckt det som att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Vi ska
uppnå det genom fler arbetade timmar och högre sysselsättningsgrad.
Men det står redan klart att den budgetmotion som vi lade fram i
höstas och som riksdagen röstade ned före jul var en bättre avvägd
politik än den som de borgerliga ledamöterna röstade igenom.
Regeringens vårbudget ger oss dessutom i mångt och mycket rätt i vår

kritik. Anders Borgs monumentala prognosmiss gav en felaktig
ekonomisk politik. När han nu tvingas att revidera sina prognoser
kraftigt och dessutom känner sig tvingad att utöka antalet platser för
att arbetslösheten växer, då är det naturligtvis ett kvitto på att de
hamnade fel. Men Sverige hade också behövt vår stimulans för den
privata efterfrågan, med förstärkningar för barnfamiljer och
pensionärer, våra investeringar i mindre klasser i skolan och i fler
platser i högskolan, våra förslag om en slopad andra sjuklönevecka,
exportstöd och nyföretagargaranti samt våra investeringar i
infrastruktur, i en bättre miljöpolitik och i ökat bostadsbyggande. Nu
betalar vi i stället för regeringens misstag genom högre arbetslöshet.
Herr talman! Regeringen klarar inte sina två viktigaste arbetsuppgifter:
att bekämpa arbetslösheten och att förbättra kunskapsutvecklingen i
skolan. På båda dessa centrala områden går utvecklingen åt fel håll.
Jag ska återupprepa lite fakta. Över 400 000 är arbetslösa.
Långtidsarbetslösheten har nära nog tredubblats. Ungefär 70 000
människor har varit utan jobb i mer än två år. Mer än 30 000 har den
borgerliga regeringen låst in och låst fast i fas 3, som alltmer får
karaktären av en ändstation på arbetsmarknaden. Till den stationen
anländer i allt större utsträckning också unga människor. Det senaste
året har ökningen av antalet unga i fas 3 varit över 30 procent. Men
även jämfört med andra länder klarar sig den svenska jobbpolitiken
ganska dåligt. När arbetslösheten stigit här har den tvärtom sjunkit i
många andra länder, och när den stigit i andra länder har den stigit
ännu mer i Sverige. Den svenska arbetslösheten är högst i Norden och
alltså högre än i Finland, Norge och Danmark, men den är också högre
än i nästan alla andra jämförbara länder - inte dem som vi normalt sett

aldrig jämför oss med, utan till exempel Holland, Tyskland,
Luxemburg, Österrike och Belgien. Arbetslösheten i Sverige är till och
med högre än i krisens Storbritannien. Det finns förstås orsaker till
regeringens misslyckande. Politiken har fokuserat på att öka klyftorna
mellan dem som har arbete och dem som inte har det. Det har
regeringen gjort därför att Anders Borg tror att det största problemet på
arbetsmarknaden är att människor inte söker arbete tillräckligt
intensivt. Man har inte fokuserat på att stödja tillväxten med fler och
nya arbetstillfällen eller på att se till att de arbetslösa har rätt
kompetens för att kunna få de jobben. I stället har det handlat om
coacher och coachning för att få arbetslösa att söka jobb som inte finns
eller som de inte är behöriga för. Då kommer man naturligtvis inte att
lyckas. Misslyckas med jobben kommer man dessutom att fortsätta att
göra om man inte klarar av att vända utvecklingen i skolan.
Kunskapsresultaten i skolan har försämrats sex år i rad. Andelen elever
som klarar grundskolan är lägre än när regeringen tillträdde. Barns och
ungdomars resultat i grundskolan beror dessutom i allt högre grad på
vilka föräldrar de har. På det sättet befäster man effektivt klassklyftor.
Detta kryddar regeringen med lite extra skatteavdrag för den som har
råd med privatutbildning. Regeringens förändringar av
gymnasieskolan har gjort att utbildningar som förbereder för branscher
där det finns en tydlig arbetskraftsbrist ändå tappar i attraktionskraft
bland eleverna. Färre får dessutom plats på högskolorna, och
Högskoleverket räknar med att andelen unga med högskoleexamen
kommer att minska i Sverige när den ökar i väldigt många andra
länder. Men även om regeringens politik inte lyckas uppnå vad den
syftade till har den fått tydliga återverkningar. Inkomstskillnaderna

ökar mellan friska och sjuka, och när reformutrymmet läggs på
skattesänkningar i stället för på investeringar i utbildning och stöd till
unga arbetslösa växer klyftan mellan generationerna, så att föräldrar
får försörja sina barn allt längre upp i åldrarna. Klyftan har ökat mellan
yrkesverksamma och pensionärer, som både betalar mer i skatt och är
mer beroende av en väl fungerande vård och omsorg, och klyftorna
ökar mellan män och kvinnor. Vi menar att utvecklingen har goda
möjligheter att gå åt ett annat håll. Sverige kan bättre än så här. Vi
behöver en politik för fler jobb med investeringar i forskning och
innovation, i bostadsbyggande och infrastruktur. Det är oerhört viktigt
att så snabbt som möjligt sluta rekryteringsgapet på svensk
arbetsmarknad. Vi kan inte fortsätta att ha en situation där tiotusentals
rekryteringar i näringslivet misslyckas för att man inte hittar rätt
kompetens när vi samtidigt har över 400 000 arbetslösa. Det är därför
insatser i utbildning är så viktiga. Även om det är ett steg åt rätt håll
när regeringen går från en politik som skär ned med 20 000
högskoleplatser till en politik som bara skär ned med 18 600 är det
förstås inte tillräckligt. Herr talman! Vi socialdemokrater vill att
Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU. Dit är det längre i dag än när
den borgerliga regeringen tillträdde. Vi har halkat efter när det gäller
jobben och arbetslösheten, och det är längre fram till täten nu än när
Anders Borg och Fredrik Reinfeldt började. Det är förstås någonting
som gör att arbetet bara blir så mycket viktigare. När vi
socialdemokrater presenterar vårt förslag till alternativ budget om ett
par veckor kommer vi att berätta mer om hur vi ser på vad som borde
göras nu, och precis som finansministern återkommer vi i höst med ett
alternativt budgetförslag. (Applåder)

anf.19 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Fredrik Olovsson fortsätter i svartmålarbranschen och
tror på fullt allvar på vad han säger. Men sysselsättningen i Sverige har
ökat jämfört med övriga Europa. Arbetslösheten har ökat mer i 18
länder. När det gäller tillväxten är det få länder som inte tillhör forna
Öst- och Centraleuropa som är i närheten av våra siffror. Reallönerna
har stigit i Sverige när de har fallit i till exempel Tyskland. Vad gäller
de offentliga finanserna ligger vi på 40 procent i skuld, de andra på 95
procent. I fråga om sammanhållningen har vi klarat oss bättre än
praktiskt taget alla. Titta på långtidsarbetslösheten. Låt mig ta de av de
gamla EU-länderna som har högre långtidsarbetslöshet än Sverige. Det
är Finland, Holland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien,
Frankrike, Italien, Irland, Portugal, Spanien och Grekland. Praktiskt
taget alla av de länderna har högre långtidsarbetslöshet än Sverige. Det
är inte så att svensk ekonomi är dålig och att den svenska modellen är
en förkastad samhällsmodell. Våra nordeuropeiska välfärdsmodeller
står sig väl i krisen. Det vore bra om Fredrik Olovsson kunde ge
väljarna en korrekt information. Herr talman! Vi kommer inte undan
frågorna. Hur ska ni regera Sverige? Hur många partier ska ingå i
regeringen, och hur ska politiken utformas? Om man nu talar om
ungdomsarbetslöshet, hur kan då 15 miljarder i höjda
arbetsgivaravgifter underlätta för unga människor? Om man nu talar
om ungdomsarbetslöshet, hur kan då barraget av bidragshöjningar leda
till någonting annat än att vi får ut fler människor i utanförskap? Vi
talar om överskottsmål. Här står socialdemokraterna i det land som har
bland den lägsta skuldsättningen, starkaste offentliga finanserna och
minsta underskotten och hävdar att vi ska strama åt. Hur ska det leda

till fler människor i arbete, Fredrik Olovsson, att strama åt så att fler
människor får sparken? Hur blir det med bensinskatten? Kan vi inte få
veta det? Det är många väljare som vill höra hur avvägningen ska se
ut. Miljöpartiets krav för att medverka i er regering är uppenbart att
bensinskatterna ska höjas kraftigt. Kommer ni att gå med på det?
(Applåder)
anf.20 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Anders Borg fortsätter att tala om de 18 länder som det
går dåligt för. Vi känner väl till Grekland, Spanien, Portugal, Irland
och några till på den listan. Men han talar inte så gärna om och jämför
sig med dem som det går bättre för. Så kan man göra. Jag tror inte att
det är bra för utvecklingen i ett land. Man ska sikta på att vara bland
de absolut allra bästa. Det ger bättre förutsättningar att komma dit
bland de allra bästa. Dit har vi en bit kvar. Sverige är ett fantastiskt bra
land på väldigt många sätt. Jag är nöjd och glad att jag är född i detta
land och inte i väldigt många andra. Men det innebär också att Anders
Borg fick ärva många goda förutsättningar. Han fick ärva goda
statsfinanser i en tid när det visade sig vara extremt viktigt. Han fick
ärva en situation med väldigt liten långtidsarbetslöshet relativt sett
andra. Det var väldigt bra. Det har vi fortfarande nytta av. Han fick
ärva en situation med hög sysselsättning jämfört med andra. Det är
ingenting som han kan stå här och ta åt sig äran för som har uppstått
under de senaste sju åren. Däremot bör han mätas med hur det har gått
under de sju åren. Har klyftan ökat? Har vi sprungit ifrån de andra?
Nej, det har vi inte. Vi har tvärtom tappat. Sedan kommer Anders Borg
återigen in på frågan om valrörelsen. Det kommer vi naturligtvis till.

Men nu återstår en tredjedel av mandatperioden Anders Borg är
finansminister med 400 000 arbetslösa, 70 000 som varit arbetslösa i
mer än två år och 30 000 som du placerat i fas 3. Ta lite ansvar för det.
Vi kommer naturligtvis att återkomma till det i en valrörelse. Det
kommer när vi närmar oss valet. Men ta nu ansvar för det som du har
fått ansvar för. (Applåder)
anf.21 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Låt oss jämföra oss med Tyskland. Sverige har 40
procent i skuld och Tyskland 80 procent i skuld. Vilket av dessa länder
är det som får höja skatter och skära ned, och vilket land är det som
kan satsa för framtiden? Ja, inte med Socialdemokraternas
nedskärningspolitik, förstås. Men med en ansvarsfull ekonomisk
politik kan vi satsa för att bygga förutsättningar framåt. Titta på
reallönerna. I Tyskland har reallönerna fallit med 1 procent de senaste
tio åren, i Sverige har de ökat med över 10 procent. Vi har haft dubbelt
så bra reallönetillväxt under krisen som tyskarna har haft. Titta på
arbetslösheten. Jämför vi vuxna över 25 år ser det ungefär lika ut. Det
är här vi kommer till det intressanta. Tyskland har lägre
ungdomsarbetslöshet eftersom de har ett väl fungerande
lärlingssystem. På vilket sätt blir 15 miljarder i höjda
ungdomsarbetsgivaravgifter en lösning på att Sverige har hög
ungdomsarbetslöshet? Det är ett obegripligt politiskt svar från
Socialdemokraternas sida. Vi har bekymmer med ungdomar, och så
smackar vi på dem så att de får ännu högre skatter och följaktligen
ännu svårare att få jobb. (Applåder)

anf.22 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Finansministern har varit duktig på att sänka skatter.
Dess värre har de inte fått de effekter som han hoppats på jobben. Han
har valt de mest ineffektiva sätten man kan tänka sig,
krogmomssänkning och arbetsgivaravgiftssänkning. Det fungerar inte
särskilt bra. Det ser vi också i verkligheten. Det biter inte för
finansministern. Arbetslösheten viker inte ned utan den beräknas
tvärtom bli högre. Jämfört med andra är utvecklingen inte heller
positiv om vi väljer att titta på de tio som det går lite bättre för. Vi kan
jämföra oss med de 18 sämsta. Det är fullt möjligt att göra det.
Finansministern har visat på det. Jag ska ge ett råd, han har ju gett så
många till mig. Jag tror att Anders Borg ska vända retoriken. Titta på
dem som det går bäst för och försök att nå toppen. Bortse inte från den
del av politiken som inte fungerar för dig. Det måste vara mycket
bättre att se verkligheten och försöka att göra någonting åt den än att
ägna sig åt den här typen av demagogi. (Applåder)
anf.23 Per Bolund (MP):
Herr talman! Det är inte så ofta jag brukar ställa frågor till
Socialdemokraterna i den här debatten. Det är framför allt regeringen
som vi brukar granska när den lägger fram sin vårbudget. Jag lyssnade
med intresse till Fredrik Olovssons anförande och kände igen mig i
ganska mycket av det som togs upp och problembeskrivningarna. Det
jag inte hörde där var synen på Arbetsförmedlingen och
Arbetsförmedlingens roll när det gäller att skapa jobb och då särskilt
för unga. Vi enas om att regeringen har misslyckats med att lösa
ungdomsarbetslösheten. Det känner väl alla till vid det här laget. En av

orsakerna som jag ser det är att man inte har lyckats styra
Arbetsförmedlingen så att den lyckas med att förmedla jobb åt
Sveriges unga. Det är en stor del i misslyckandet, som jag ser det. Det
finns väldigt många unga som vittnar om att när de går till
Arbetsförmedlingen får de inte den hjälp som de behöver. De tycker
inte att det är meningsfullt att komma dit, och därför väljer de att inte
ens skriva in sig som arbetslösa. Därmed finns det också en stor dold
arbetslöshet i Sverige. Nu ser vi en tendens att kommuner börjar ta
saker i egna händer och komma med egna initiativ trots att
kommunerna varken har resurserna eller ansvaret för att förmedla jobb
till unga arbetslösa. Vi ser att de ofta är framgångsrika när de gör det.
Östersund, Trelleborg och Södertälje är exempel på kommuner där
man har lyckats ganska väl med att förmedla jobb för unga. Problemet
är att de exemplen bygger på kommunala initiativ och att de inte har
en långsiktig finansiering. För Miljöpartiet är detta tecken på att det
behövs nytänkande när det gäller att förmedla arbete till unga. Vi
kommer i vårt budgetförslag om några veckor att komma med ett
förslag om att ge ökade resurser till kommunerna för att ge dem större
möjligheter att ha den här typen av verksamheter och ge
Arbetsförmedlingen ett tydligt uppdrag att den ska samverka med
kommunerna och regionerna för att tillsammans bli bättre på att
förmedla arbete. Det vore intressant att höra hur Socialdemokraterna
ser på det och på regeringens styrning av Arbetsförmedlingen, som
inte fungerar i dag.
anf.24 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Jag är ganska säker på att styrningen av
Arbetsförmedlingen fungerar precis som regeringen vill att den ska

fungera. Man har velat göra om Arbetsförmedlingen på det sätt som
den nu fungerar, eller man får väl säga inte fungerar. Vi delar mycket
av den kritik som inte bara Per Bolund tar upp. Den är allt bredare i
det svenska samhället och inte minst bland företagare och dem som är
arbetssökande. Vi har ett fokus på coachning med dessutom väldigt låg
kvalitet och väldigt ofta av företag som varit allt annat än duktiga på
sitt jobb. Det finns naturligtvis också exempel på motsatsen. Det ska
sägas i det här sammanhanget. Det gör att väldigt många kommuner
men också fackförbund och företagarorganisationer börjar fundera på
om det finns ett annat sätt att lösa problemet på när staten sviker. Det
bästa skulle vara att få ordning och reda på Arbetsförmedlingen och att
styra myndigheten på ett sätt som gör att den klarar uppdraget med de
krav som samhället borde ställa på den. Samtidigt finns en koppling.
Kommunerna har under lång tid jobbat med den här typen av frågor
och har erfarenheter och en koppling lokalt som gör att de många
gånger kan nå längre än vad en statlig myndighet med sina tentakler ut
från Stockholm. Det är ett intressant förslag från Per Bolund. Vi har
inte skrivit fram något liknande själva. Men det är definitivt någonting
att fundera på att också ge kommunerna en möjlighet, åtminstone till
dess att vi kan styra upp Arbetsförmedlingen och få den att fungera
som den ska.
anf.25 Per Bolund (MP):
Herr talman! Det var ett välkommet besked från Socialdemokraterna
att man är beredd att titta på Arbetsförmedlingens uppdrag och
analysera varför den inte fungerar - det gör den inte i dag. En bild som
vi får från många olika håll är att med de direktiv, den styrning, som i

dag ges till Arbetsförmedlingen av regeringen är den inte en särskilt
effektiv myndighet, speciellt när det gäller arbetsförmedling till unga.
Jag och Miljöpartiet tycker att det finns en logik här. När kommunen
redan har ansvaret för utbildningsväsendet och skolan, som såklart är
tätt kopplat till att unga sedan ska kunna komma ut och få ett arbete,
och när kommunen dessutom har ansvar för försörjningsstödet, som
många unga hamnar i om de inte får ett arbete, är det rimligt att man
får en del av statens hela kaka och kan bidra till att lösa upp även när
det gäller Arbetsförmedlingen och att få unga i arbete. Men då krävs
det att man får tillgång till de resurser som Arbetsförmedlingen i dag
har men som man med regeringens styrning tvingas lämna tillbaka.
Man har ju lämnat tillbaka 18 miljarder kronor till regeringen från
Arbetsförmedlingen därför att man inte kan använda de pengarna på
grund av att styrningen är så pass hård från regeringen. Det vore
intressant att höra hur Socialdemokraterna ser på kommunernas roll
när det gäller Arbetsförmedlingen framöver.
anf.26 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Det råder ingen tvekan om att det finns ett
utvecklingsarbete när det handlar om arbetsförmedlingsverksamhet i
Sverige. Men det finns också ett grundläggande problem, och det är att
det inte finns tillräckligt många arbeten att söka och att många av dem
som söker jobb inte har den kompetens och kunskap som man behöver
för att få de jobben. Allt det där måste giftas ihop i en helhet som gör
både att arbetskraften får den utbildning den behöver och att vi har en
bra matchningsprocess där många aktörer kan få vara delaktiga, och
behöver vara delaktiga. Allt det där måste ihop i en helhet. Dit är det

en bit kvar, i alla fall om man får tro vad som händer i
Arbetsförmedlingen i dag.
anf.27 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Jag tror att det mest uppseendeväckande i Fredrik
Olovssons anförande var detta att överskottsmålet inte skulle uppnås,
vilket indikerar att han och hans parti är inställda på att driva en mer
restriktiv finanspolitik än den som regeringen driver. Regeringen
driver inte en restriktiv utan en expansiv finanspolitik. Det är verkligen
en judaskyss på alla tidigare socialdemokratiska finansministrar sedan
30-talet att driva en restriktiv politik i en lågkonjunktur. Jag ska
återkomma till detta i mitt huvudanförande och nu ställa en mer precis
fråga om bolagsskatten. Hösten 2012 beslutade riksdagen att
bolagsskatten skulle sänkas med 4 procentenheter till 22 procent, och
därmed är den skattesats som gäller i dag 22 procent. Det finns nu ett
liggande motförslag från Socialdemokraterna att den ska vara 24
procent. Därmed har vi en situation att om ingenting görs kommer
Socialdemokraterna att gå fram med krav på en höjning av
bolagsskatten från 22 till 24 procent. Det här är en väldigt egendomlig
situation. Det är egendomligt, om man tror på och tar Stefan Löfvens
näringslivspositiva profil på allvar, att partiet då ska gå fram med en
höjning av bolagsskatten. Att en höjning är svårsmält beror också på
att omvärlden ändras. Storbritannien, Danmark och Finland har sänkt
bolagsskatten. Min fråga till Fredrik Olovsson är ganska självklar: Vad
är det som gäller? Är det Stefan Löfvens näringslivspositiva retorik,
eller är det den faktiskt förda politiken med högre bolagsskatt, med en
höjning av bolagsskatten i Sverige?

anf.28 Fredrik Olovsson (S):

anf.29 Carl B Hamilton (FP):

Herr talman! Carl B Hamilton känner ju väl till att i vårt förslag till
budget i höstas fanns inte den stora sänkning som regeringen
genomförde med lånade pengar - pengar som man inte hade och som
gör att överskottsmålet är i fara. En kritik som vi hade då var att en
bolagsskattesänkning inte har den stimulanseffekt som vi behöver i
svensk ekonomi, utan tvärtom. Det är en strukturell åtgärd. Det kan
man göra om man har råd med det, men när man behöver ha energi,
som finansministern säger, i ekonomin fungerar det bättre att ge
pengarna till barnfamiljer, pensionärer och yrkesarbetande i stället för
till storbankerna. Därför var vi väldigt kritiska till det. Vi får också rätt
nu. Vi sade en sak till som är väldigt viktig. Det här leder till ett race to
the bottom. Man driver ned skattesatserna också i andra länder genom
att göra det. Då har vi ingenting vunnit i slutändan. Då blir vår relativa
position densamma. Vi attraherar inte mer kapital eller investeringar på
grund av det därför att andra också sänker. Det är precis det som
händer, som Carl B Hamilton själv lyfte fram, med Storbritannien,
Finland och Danmark. Det är naturligtvis ingenting som vi från vår
sida önskar, att fortsätta att skruva ned skattesatserna så att vi till slut
inte får in några skattepengar till vår välfärd. Det får snarare Carl B
Hamilton svara på: Givet att ni totalt missbedömde konjunkturläget
och vi hade behövt en stimulans av privat efterfrågan i stället för lägre
skatt i storbankerna, var det verkligen så smart att påbörja och driva
vidare ett race to the bottom när det handlar om bolagsskatt när vi
behöver pengarna i våra offentliga finanser för att kunna betala för
välfärd eller för den delen klara överskottsmålet, som också är viktigt?

Herr talman! Beskedet från Fredrik Olovsson är: Vi har rätt - vi ska
inte skruva ned bolagsskatten. Det var ett väldigt intressant besked.
Det är inte bara så att ni inte ska skruva ned den, utan ni ska höja den
med 2 procentenheter om ni ligger kvar med den politik som ni hade i
höstas. Ditt svar, Fredrik, är ju att allting är bra så som det gjordes
redan i höstas och att det inte behövs någon omorientering. Då kan
man väl påminna om bakgrunden. Sverige är ett litet land, och vi kan
inte styra Europas bolagsskattesatser. Om vi inte anpassar oss till
andras bolagsskattesatser kommer våra skattebaser och våra företag att
flytta till andra länder. Då kommer skatteintäkterna att sjunka so oder
so. Skattebasen flyttar, och därmed blir skatteintäkterna lägre. Jag tror
att vi måste anpassa oss till omvärlden. Jag tror att det är väldigt
olyckligt, men jag förstår att ni i Socialdemokraterna står fast vid att ni
vill höja bolagsskatten.
anf.30 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Vi återkommer i höst med ett helt budgetförslag med alla
skatter och alla utgifter, precis som jag utgår från att regeringen
kommer att göra. Det är så processen ser ut. Vi får se hur politiken
utformas i sina detaljer då. Nu säger Carl B Hamilton: Om vi höjer
inträffar allt det här hemska. Vår kritik i höstas var just att sänkningen
skulle leda till detta race to the bottom, att andra också skulle sänka.
Det var precis det som Carl B Hamilton tog upp nu, att det är detta
som kommer att hända med Storbritannien, Finland och Danmark. I
förhållande till de länderna är inte vår relativa position förändrad, för
de sänker också. Då har vi bara tryckt ned staternas möjligheter att få

in skatt till sin välfärd. I stället sänker vi bolagsskatten för exempelvis
de fyra storbankerna med mångmiljardbelopp. Jag tror att det är en
dålig politik. Men vi återkommer med våra detaljer i skattepolitiken i
höst. (Applåder)

hämtar sopor eller kör bussar går med vinst. Men om den
kvinnodominerade vården gör det blir det ett jävla liv." Då vill jag
ställa frågan: Hur kan du, Fredrik, motivera att er affärsplan sätter
vissa branscher och vissa företag helt vid sidan om?

anf.31 Per Åsling (C):

anf.32 Fredrik Olovsson (S):

Herr talman! Jag har med stort intresse följt den socialdemokratiska
partikongressen, Fredrik Olovsson, som avslutades förra helgen. Ni
beslutade på kongressen att det inte ska vara möjligt att driva
vårdföretag utan kommunernas godkännande, i alla fall om det ska gå
runt på skattepengar i det kommunala systemet. Kongressen beslutade
vidare att det inte heller ska vara möjligt att starta friskolor utan
kommunens klartecken. I praktiken innebär detta att det kommer att
införas någon form av kommunal vetorätt mot konkurrens i den egna
verksamheten. Man kan givetvis vara både för och emot företag och
vinster, men det är förvånande att Socialdemokraterna är emot vinster i
vissa delar av näringslivet men inte i andra. Det finns många företag
som säljer tjänster till den offentliga verksamheten, och det verkar vara
okej med vinster när det gäller till exempel företag som Peab, Skanska,
NCC eller andra tjänster som utförs av manligt ägda företag, som
snöröjning och andra, snarlika verksamheter. Däremot är tydligen
kvinnodrivna vårdföretag ett fördärv. Jag tycker att det borde vara
besvärande för Socialdemokraterna att ha olika syn på olika företag
och därmed på vinster beroende på vad företaget sysslar med. Det
borde vara god kvalitet som är avgörande, antingen det utförs av
offentlig eller privat verksamhet. Lena Mellin skrev i Aftonbladet om
Socialdemokraterna: "De är inte emot att företag som bygger vägar,

Herr talman! Lena Mellin och Per Åsling har tydligen träffat väldigt
många kvinnliga riskkapitalister. Det har inte jag gjort. De är nästan
alltid män. Vi socialdemokrater vill ha ordning och reda i välfärden,
men vi står också upp för brukarnas valfrihet. Vi värnar kvalitet, och vi
värnar medborgarnas skattepengar på en och samma gång. Vi tycker
inte att det ska vara möjligt att ta ut stora vinster i välfärdsverksamhet,
särskilt inte om den inte levererar hög kvalitet. Därför vill vi
komplettera med rejäla krav på kvalitet, bemanning och annat, så att vi
inte får den här situationen, där man kan driva undermålig
välfärdsverksamhet och samtidigt göra sig en rejäl hacka. Så ska det
inte vara. Detta är väldigt utmanande för borgerligheten, har jag
förstått. Ni vill alltså att man ska kunna göra vinster fastän man har
dålig verksamhet? Ni gillar alltså att skattebetalarna betalar för mycket
för det de får? För mig är detta obegripligt! Det kan bara vara drivet av
något slags ideologisk syn att man ska ha rätt att göra vinst på alla
andras bekostnad. Jag tycker att det är mycket märkligt. Jag tycker
också att det är bra om man ser till så att de som betalar och de som får
ta ansvar när verksamheten klappar igen också får vara med från
början och ha en diskussion. Om en skola läggs ned mitt i en termin
för att verksamheten inte når upp till avkastningskravet eller för att
kassaflödet skulle vara för dåligt - ringer man då till

skolföretagsledaren eller till kommunalrådet? Vem är det som kommer
att få reda upp den soppan? Vem ska fixa det? Och borde man då inte
redan från början ha samrått? Det borde väl finnas ett samarbete
mellan de två. Det tror jag på, och det är obegripligt att Centerpartiet
tycker att det kommunala självstyret inte ska råda i detta avseende.
(Applåder)
anf.33 Per Åsling (C):
Herr talman! Centerpartiet är villigt att vända på alla stenar för att
finna lösningar som gör att vi kan behålla och förbättra välfärden i
framtiden. Det är viktigt att satsa på kvalitet. Det är det centrala för
oss. Vi tror dock att det är bra att ha både offentligt och privat utförd
vård, skola och omsorg. För oss är det en självklarhet att skolor och
små privata vårdbolag ska kunna jobba även utan att ett kommunalt
veto ska sätta gränser eller stoppa verksamheten. SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting, har visat att om förbättringar inte
genomförs kommer skatten att behöva höjas med upp till 13 kronor på
några årtionden. Återigen, Fredrik: Varför landade er affärsplan i ett
ställningstagande som gör det omöjligt att driva företag inom
branscher där åtta av tio företag ägs eller leds av kvinnor?
anf.34 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Per Åsling har fel. Vi har inte landat i något sådant
ställningstagande. Det är fortfarande möjligt att bedriva både friskolor
och annan välfärdsverksamhet med vårt kongressbeslut. Vad vi säger
är att vi ska ha tydliga kvalitetskrav och att man inte ska kunna bete
sig hur som helst i den här branschen. Det som är märkligt är också att

om det nu finns ett krav på 13 kronor i höjda skatter framöver, som Per
Åsling säger, måste vi använda varje skattekrona väldigt noggrant. Då
kan vi inte låta den här sektorn bara läcka ut pengar. Vi måste vara
noggranna med vad vi gör. Jag har väldigt svårt att se hur Centern får
ihop sin linje. Man är kritisk mot oss som ställer tydliga krav och inte
tycker att det ska få vara High Chaparral i välfärdsverksamheten men
som ändå vill att det ska finnas valfrihet och alternativ. Det är väl
bingo - det är väl den politiken man borde driva? (applåder)
anf.35 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Sverige är ett långt och stort land med långa transporter
som är kostsamma för många företag, inte minst för exportnäringarna.
Skogsindustrin kanske sticker fram speciellt. Ni har tidigare föreslagit
en kilometerskatt på lastbilstrafiken i Sverige, och jag förmodar att ni
fortfarande står för det. Ni kallar det i och för sig för en
vägslitageavgift, men ändock. Jag tolkar det också som att ni har
inspirerats av danska socialdemokrater när det gäller att införa just
denna skatt på lastbilstrafiken i Sverige. Jag tänkte fråga om ni nu,
efter att de danska socialdemokraterna dragit tillbaka sitt förslag och
inte längre vill genomföra det, också är beredda att ompröva detta i
den svåra situation vi har för svensk exportnäring för tillfället? Som vi
ser det finns det ingen anledning att ytterligare försvåra för svensk
exportnäring genom att införa en kilometerskatt. Är
Socialdemokraterna beredda att ompröva sitt ställningstagande, eller
har ni kanske redan gjort det?

anf.36 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Det är intressant att det nu blir en remissdebatt om vad
Socialdemokraterna tycker i en massa frågor och inte om vilken politik
regeringen står för. Det är ju faktiskt därför vi är här i dag. Men jag ska
naturligtvis svara på frågorna. Vi har uppfattningen att det är rimligt
med rättvisa villkor också inom transportbranschen. Vi ser hur många
utländska åkare tar över stora delar av den här sektorn, och man
betalar inte för sig som svenska åkare får göra på andra håll i Europa.
Därför tycker vi att det är rimligt att införa en vägslitageavgift. De
pengarna använder vi sedan för att investera i infrastruktur och göra
det möjligt för transporterna att bli ännu effektivare, miljövänligare
och bättre fungerande. Det är oerhört viktigt också för
samhällsekonomin att vi får till stånd den typen av förändringar. Sedan
blir det samma svar till Sven-Olof Sällström som tidigare till Carl B
Hamilton. Vi lägger fram ett helt och fullt förslag i höst, precis som
Sverigedemokraterna och regeringen gör, och då kommer vi
naturligtvis att stämma av vår politik både mot vad vi har fattat beslut
om på vår kongress och mot vad vi tycker är rimligt att genomföra
framöver. Vi vill ha en bra utveckling i Sverige. Mer besked än så
tänker jag inte ge, men det är väsentligt mer än vad vi har fått från dem
som har lagt fram en budget i dag.
anf.37 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Jag tackar Fredrik för svaret. Jag tror inte att svensk
exportnäring tackar, men okej. Jag ska ta upp en annan fråga som är
intressant eftersom ni ju avser att regera tillsammans med Miljöpartiet
om ni får makten, åtminstone enligt de signaler man kan få. Man kan

dock misstänka att det finns en del överenskommelser mellan
Miljöpartiet och regeringen som borgar för något annat, men vi får se.
Om ni nu ska regera tillsammans med Miljöpartiet, hur kommer ni att
göra med den fria arbetskraftsinvandringen som Miljöpartiet och
alliansregeringen genomfört tillsammans? Vi såg till exempel i dag en
artikel i Svenska Dagbladet om hur människor får köpa
anställningskontrakt för att komma till Sverige och jobba under
närmast slavliknande förhållanden. Förutom att detta i sig själv är
horribelt sätter det press nedåt på de svenska lönerna. Vad gäller vid en
rödgrön valseger? Är det en reglerad, behovsprövad
arbetskraftsinvandring, eller är det Miljöpartiets modell?
anf.38 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Den politik som vi står för är att ha en reglerad
arbetskraftsinvandring. Vi måste ha ordning och reda på svensk
arbetsmarknad och inte bara inom transportsektorn, som vi diskuterade
tidigare. Sällström tar upp en del exempel som är rätt horribla och som
jag verkligen hoppas att inte minst Miljöpartiet kommer att hjälpa
regeringen att komma till rätta med. Jag tror inte att någon är
intresserad av att ha den här ordningen mer än de som vill ha ett tryck
nedåt på villkor och löner. Sedan har denna fråga i Sällströms värld
naturligtvis en koppling till invandring rent generellt. Där har vi helt
olika uppfattningar. Där tycker vi verkligen att människor som har
skyddsskäl ska kunna komma till Sverige och få stanna här, även om
de inte råkar bli lönsamma direkt. Lönsamhet verkar ju vara
utgångspunkten för Sverigedemokraternas politik: Blir man lönsam
direkt får man vara i Sverige. Jag tror att det är en utveckling och en

människosyn som är väldigt farlig och som också kommer att flytta
över på många andra områden.
anf.39 Anders Sellström (KD):
Herr talman! När jag hörde ditt anförande, Fredrik Olovsson, kom jag
att tänka på Mästarnas mästare som går på tv på söndagskvällar. Där
gäller det för den som ska bli bäst att ligga i topp eller ligga bra till i
alla grenar. Det är inte säkert att du vinner i varje gren i jämförelsen.
Men du ligger på topp om du lyckas ligga högt upp på den här listan
hela tiden och tjäna ihop dina poäng. Det är någonting, tror jag, som är
viktigt att komma ihåg i den här debatten, hur Sverige lyckas. Vi
vinner inte i alla jämförbara grenar. Men vi ligger i topp i en mängd
olika grenar. Därför kan vi också se oss lite grann som mästarnas
mästare trots att vi är i en kraftig lågkonjunktur. Det är en annan sak,
Fredrik Olovsson. Under de senaste veckorna har Sveriges löntagare
börjat få sina deklarationer. Där kan man se att det finns något som
heter jobbskatteavdrag. Runt 20 000 kronor har man fått i sänkt skatt,
tack vare det här jobbskatteavdraget. Nu går Stefan Löfven, din
partiledare, ut och säger: Ja, men det här går faktiskt inte att ändra på.
Man är till och med beredd att köpa ett femte jobbskatteavdrag, enligt
honom. Samtidigt skriver Socialdemokraterna i sina
kongresshandlingar att jobbskatteavdraget bidragit till ökad orättvisa
och försvagat de offentliga finanserna. Några positiva sidor med det
här avdraget verkar över huvud taget inte finnas. Magdalena
Andersson, er ekonomisk-politiska talesperson, pratar om att det här är
något nödvändigt ont. Jag har en fundering. Trots att ni sågar detta
jobbskatteavdrag så hårt och trots att ni menar att det bidrar till en

massa orättvisor säger ni: Nej, men det här är inget att göra någonting
åt. Det ska vi behålla. Men jag är lite orolig. Vad händer den dagen ni
får sitta vid makten, om det skulle inträffa? Kommer ni då att börja
höja de här skatterna? Ni påstår ju ändå fortfarande att de är orättvisa
och att de slår fel. Vad är det som gäller, Fredrik Olovsson? Är det ett
medvetet val att nu plocka bort runt 20 000 kronor i skattesänkningar
för våra medborgare?
anf.40 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Det besked som Stefan Löfven gav var att han inte ser
framför sig att han ska gå till val på höjda inkomstskatter för vanligt
folk. Däremot tycker vi inte att det vore en bra idé att införa ett femte
jobbskatteavdrag. Vi tror att resurserna behövs på andra håll än till
ytterligare skattesänkningar. Ibland kan man tro att borgerligheten
anser att skatter är någonting som finns i ett samhälle mest för att man
ska ha dem och kunna sänka dem, så att det kan bli fler jobb. Så är det
faktiskt inte. Skatt är i stor utsträckning kostnaden för de människor
som skyddar oss, som botar oss, som vårdar oss, som utbildar oss och
som tar hand om oss i en massa olika situationer i livet. Skatt är lön till
brandmän, soldater, poliser, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare
och lärare. Det är lön till dem som bygger våra sjukhus och som tar
hand om våra parker. Skatt handlar väldigt mycket om att vi
omvandlar. Vi betalar in, och så omvandlar vi det till löner till
människor som arbetar för oss. Vi menar inte att skatt är någonting
som man har för att man ska sänka den, bara för att det skulle skapa
fler jobb. Det är inte riktigt så det går till. Därför tycker vi inte att det
har varit en effektiv politik. Men en sak har varit bra med

jobbskatteavdraget, som många människor säkert är glada över,
nämligen att det ger mer pengar i plånboken. Det tycker vi också är
positivt. Men det ska ställas mot alla andra saker som vi vill göra
framåt. Då tycker vi att vi, i stället för att gå vidare och genomföra
ännu fler skattesänkningar som ändå har en hel del negativa effekter
för samhället, ska använda de resurserna för att få fler jobb, för att få
bättre välfärd men också för att hålla ihop Sverige, så att vi inte får ett
samhälle med väldiga klyftor där vi inte kan hålla samman. Jag tror att
detta har varit en styrka i Sverige, historiskt sett. Sverige är ett land
som håller ihop. Vi tycker inte att det är bra när några sticker i väg och
andra blir lämnade efter.
anf.41 Anders Sellström (KD):
Herr talman! Nu förstår jag er skattepolitik. Ni vill höja skatterna med
30 miljarder så att färre investerar i vårt land och färre driver företag,
och därigenom får vi färre anställda som kan betala sin skatt. Det
börjar gå upp för mig vilken logik ni kör med i socialdemokratin. Jag
har en fråga till. Så här står det i propositionen: Regeringen vill införa
en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Det finns skäl att
eftersträva att alla som arbetar och uppfyller villkoren för försäkringen
ska omfattas av en arbetslöshetsförsäkring, obligatorisk. Hur ställer sig
Fredrik Olovsson till de orden i vårpropositionen?
anf.42 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Jag har förstått att det finns borgerliga partier som tycker
att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skulle vara ett bra
komplement till en bra arbetslöshetsförsäkring. Det håller jag inte med

om. En dålig obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är naturligtvis inte
alls bra, utan vad vi behöver är en försäkring som är bra, som ger
sjysta villkor och som hjälper till i omställningen från det gamla till
det nya. Det är vår prioritering. Vi tycker att det är bra att ha
kopplingen till de fackliga organisationerna, även om det finns en klar
bodelning där också. Det finns många fördelar med det, att vi får upp
anslutningsgraden och att vi får stabila parter som kan fatta beslut om
jobbpakter eller inte jobbpakter och som man kan lita på i
lönebildningshänseende. Det har varit en stor styrka för Sverige. Vi
tror att det är olyckligt att ersätta en bra modell. Det måste vara
mycket bättre att vi kan se till att försäkringen blir bättre men behålla
modellen.
anf.43 Per Bolund (MP):
Herr talman! Vi politiker talar gärna om jobben och att det är den
största och viktigaste frågan för Sverige. Det gör också jag, allt som
oftast. Det har vi också hört i början av den här vårbudgetdebatten.
Men ofta begår vi misstaget att tala om det här som att det råder brist
på jobb, i betydelsen brist på saker att göra. Arbetslösheten i Sverige är
ett allvarligt problem för den som är utan jobb men också för
samhället i stort. Men lösningarna finns inom räckhåll, för det finns
inte brist på arbete som behöver utföras. I många länder ses Sverige
som ett föregångsland. Vi har högt anseende för det vi har uppnått när
det gäller välfärd, utbildning, demokrati och miljö. Det är glädjande,
och det skapar stolthet. Sverige är ett bra land jämfört med de flesta
länder här på jorden. Vi har fred och frihet. Vi har hälsa och
utbildning. Men tyvärr blir bilden av Sverige som ett föredöme allt

mindre sann. På många områden är Sverige inte längre världsledande.
Vi är inte bäst i klassen. Sverige kan mycket bättre. Det finns oerhört
mycket jobb som behöver göras. Då duger det inte att komma fram
med den här typen av kraftlös budget, som finansminister Anders Borg
nu lägger fram. Då krävs det åtgärder för att vända Sverige i rätt
riktning. Jag vill särskilt nämna tre områden, tre mycket viktiga
områden där Sverige börjar hamna på efterkälken och där vi har
mycket att göra för att leva upp till vårt tidigare goda rykte. Det första
området är arbetslösheten bland ungdomar, som vi har varit inne på
redan tidigare. Ungdomsarbetslösheten är nu högre i Sverige än i något
annat nordiskt land och högre än i de flesta jämförbara länder i Europa.
Över 120 000 ungdomar går varken till jobb eller till skola en vanlig
vardag. Det är 120 000 av Sveriges unga. Det betyder att var tionde
person mellan 16 och 25 år inte har någonstans att gå på dagarna och
inte har någon särskild anledning att sätta väckarklockan på ringning
och gå upp på morgonen. Man brukar säga att det finns en skillnad
mellan arbetslösheten bland unga och arbetslösheten bland vuxna,
nämligen att de unga har korta tider av arbetslöshet medan de lite äldre
är arbetslösa längre. Den här skillnaden stämmer inte längre, som den
gjorde förut. Allt fler unga i Sverige fastnar numera i långvarig
arbetslöshet. Det här är en utveckling som är oerhört allvarlig,
eftersom det leder till att de riskerar att förlora tron både på sig själva
och på det samhälle de tillhör. Det hotar att permanenta klyftorna
mellan dem som har och dem som inte har. Det riskerar i
förlängningen faktiskt att försvaga demokratin. Självklart försvagas
också ekonomin när de inte kan vara med och bidra med sitt arbete för
att bygga Sverige starkt och tryggt. Miljöpartiet vill att alla insatser

som går att finna ska användas för att få ned ungdomsarbetslösheten
och minska riskerna för att unga människor permanent hamnar utanför
arbetsmarknaden. Vi anser nu att den sänkta arbetsgivaravgiften för
unga ska vara kvar. När så många unga redan i dag är fast i
arbetslöshet ser vi att det inte är en god idé att höja kostnaderna för att
ha unga anställda. Vi ser en risk att unga som i dag har jobb kan bli av
med dem om skatten höjs. Jag kan konstatera att Miljöpartiet gör allt
som regeringen gör för att minska ungdomsarbetslösheten. Men vi vill
göra mycket mer än det. Det är här som den stora skillnaden verkar
vara mellan Miljöpartiet och regeringen när det gäller ungdomsjobben.
Vi vill göra mycket mer för att få Sveriges unga i arbete. Vi är inte
nöjda. Men regeringen verkar vara fullt nöjd med det som redan har
gjorts. Trots att vi efter sex år med regeringen Anders Borg och
Fredrik Reinfeldt ser en utveckling där arbetslösheten faktiskt skenar
mot allt högre höjder kommer inte några stora reformer i budgeten för
att få unga i arbete. Det är inte konstigt att det i medierna beskrivs som
Borgs kraschlandning. Miljöpartiet vill mer. Vi föreslår, förutom det
som redan görs, att Sveriges kommuner ska ges de resurser som
behövs för att kunna bygga startcentraler för att våra unga ska ha en
plats att gå till för att få hjälp med allt de behöver för att kunna komma
in på ett jobb. Det kan handla om att få hjälp med att hitta rätt
utbildning. Det kan handla om att få stöd för att man har problem
hemma. Det kan handla om många saker. Det handlar framför allt om
att få hjälp med en fungerande arbetsförmedling för att komma in i ett
arbete. Omkring 90 procent av Sveriges kommuner gör redan i dag
olika insatser för att få unga i jobb. Samtidigt är det den statliga
Arbetsförmedlingen som har pengarna och ansvaret - den statliga

Arbetsförmedlingen som regeringen styr på ett sådant sätt att de här
pengarna inte kan användas och göra nytta för att få Sveriges unga i
arbete. I stället tvingas Arbetsförmedlingen varje år att lämna tillbaka
pengarna till regeringen. Med bättre resurser skulle kommunerna
kunna göra betydligt mer än vad de gör i dag. Vi vill att
startcentralerna ska drivas av kommuner och regioner i samarbete med
Arbetsförmedlingen och tillsammans med det lokala näringslivet. Den
här typen av verksamheter finns redan i dag och har gett goda resultat i
Östersund, Trelleborg, Södertälje, Lund - runt om i vårt land. Men de
har inte den långsiktighet som behövs för att verkligen kunna göra ett
effektivt jobb. Här finns mycket att göra. Samtidigt som arbetslösheten
är stor fortsätter företagen att rapportera att ett av de allra största
tillväxthindren är utbudet av arbetskraft. I klartext säger företagen att
de inte kan rekrytera, att de inte hittar rätt kompetens. Detta är
naturligtvis ett fundamentalt misslyckande av regeringen. Det visar att
det saknas politiskt ledarskap och nytänkande kring den ekonomiska
politiken, för när arbetslösheten är så hög som den är och dessutom
stigande är det ju uppenbart att det inte är brist på saker att göra. Det
finns väldigt mycket jobb som behöver göras för att Sverige ska ta
tillbaka sin plats som framtidsland, men då behöver också Sveriges
unga rustas för att kunna ta de jobben och få hjälp att hitta vägar in på
arbetsmarknaden. Herr talman! Jag vill också ta upp Sveriges roll i
arbetet med att hejda klimatförändringarna. Där har Sverige tyvärr
slutat vara den föregångare vi en gång var och i stället blivit en del av
problemet. I sin första regeringsförklaring 2006 utlovade Fredrik
Reinfeldt ambitiösa miljö- och klimatmål, tydliga handlingsplaner och
kraftfulla åtgärder för att möta klimatförändringarna. Han kallade

klimatfrågan en ödesfråga för världen. Numera kännetecknas
regeringens agerande av passivitet och uppgivna suckar på temat: Vad
kan man göra egentligen? Och Anders Borg nämner i den här debatten,
som vanligt, inte klimatet en enda gång i sitt anförande, trots att det är
en av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför. Herr talman!
Den tredje viktiga frågan är skolan. Den svenska skolan går allt
djupare ned i kris efter sex år med misslyckade reformer. Elevernas
kunskaper sjunker i internationella jämförelser. I läsförståelse har
Sverige gått från en tätplacering till att nu vara nere på mitten av
listan. Allt fler lämnar grundskolan utan fullständiga betyg, och
elevernas bakgrund avgör alltmer hur det ska gå för dem i skolan. Som
Miljöpartiet ser det hänger krisen i skolan intimt samman med lärarnas
situation. Jämfört med många andra länder har lärarna i Sverige sämre
förutsättningar för att göra ett bra jobb, sämre karriärmöjligheter,
mindre tid för eleverna och dessutom sämre lön. Det är kanske inte så
märkligt att allt färre lockas av läraryrket. Men det är oerhört
allvarligt. I skolan finns det verkligen inte brist på saker att göra. Men
vad gör regeringen? Tyvärr inte mycket. Den vårbudget som man nu
har lämnat vittnar om total brist på handlingskraft. Det är en kraftlös
budget man lägger fram till riksdagen i dag. Det är som om framtiden
inte existerade. År 2006 var regeringen ny vid makten. Man hade
vunnit valet med löften om att skapa jobb. Det skulle åstadkommas
genom att införa jobbskatteavdrag och försämra socialförsäkringarna.
Nu, snart sju år senare, ser vi att det inte fungerar. Arbetslösheten och
utanförskapet ökar. Miljöpartiet vill investera för framtiden. Vi vill
investera i att rusta upp och energieffektivisera nedslitna bostäder i
miljonprogramsområdena. Vi vill investera i eftersatt infrastruktur, inte

minst på järnvägssidan, och vi vill investera i förnybar energi som gör
samhället hållbart, som säkrar en långsiktig ekonomisk utveckling och
som också ger många nya jobb i Sverige. Vi vill ge de unga kunskaper
och framtidstro genom en skola som ser varje elev genom att ge fler
vägar till yrkesutbildning och gymnasiekompetens. Vi vill ge bättre
villkor och sänkta kostnader till dem som startar företag så att de kan
vara med och anställa och förverkliga sina idéer. När vi ska forma vår
gemensamma framtid är det ingen brist på viktiga och nödvändiga
arbetsuppgifter. Vi kan sätta fler i arbete för framtiden. Vi kan återigen
bli världsledande på alla de områden som är viktiga för människan, för
miljön och för ekonomin. Det är bråttom, herr talman, men det är inte
för sent.

bensin- och transportskatterna? Kommer man att sätta sig i en regering
som höjer jobbskatterna, som Socialdemokraterna vill? De här
beskeden som nu ges av Per Bolund, vad har de för värde? Kommer
han att sätta sig och administrera en höjd arbetsgivaravgift för unga
och en höjd moms för restaurangsektorn? Hur blir det, Per Bolund,
med det kommunala vetot mot valfrihet när det är kommunalråden
som ska få makten över vårdcentraler och friskolor, där Miljöpartiet en
gång i tiden spelade en viktig roll? Tänker ni sätta er i en regering som
inför ett kommunalt veto? Det är 517 dagar kvar. Vi ska ägna dem åt
att förbereda oss tillsammans, redovisa för väljarna och berätta hur vi
vill regera Sverige. När tänker Miljöpartiet svara på hur man vill göra
ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet?

anf.44 Finansminister Anders Borg (M):

anf.45 Per Bolund (MP):

Herr talman! Det är 517 dagar kvar till valdagen. Jag vet vad vi i
Alliansen kommer att göra. Vi kommer någon gång nu i april att sätta
oss ned och börja förbereda vårt valmanifest. Vi kommer att ha
arbetsgrupper kring ekonomi, brott, välfärd och skolan. På alla dessa
områden kommer vi att lägga fram rapporter. Sedan kommer vi att
enas om dem. Så kommer vi att landa i ett valmanifest som vi
redovisar för väljarna, och så begär vi ett mandat för att tillsammans,
alla fyra, regera Sverige under de kommande åren. Det här är vad val
handlar om. Man röstar och bildar regeringar. Det är så demokrati
fungerar. Demokratin bygger på att väljarna vet vad de röstar på. Jag
ställde några frågor i mitt anförande om hur oppositionen tänker regera
Sverige. Jag tänker upprepa dem. Hur ser Per Bolund och Miljöpartiet
på det här? Kommer man att sätta sig i en regering som inte höjer

Herr talman! Det är intressant att finansministern ivrigast av alla i hela
samhällsdebatten verkar vilja bestämma vilka som ska sitta i regering
med varandra och redan nu bestämma hur olika regeringsalternativ ska
se ut. Det tycker jag är fascinerande och kanske lite beklagligt. Jag
tycker ju att det är rimligt att väljarna kan få ha en talan i hur en
regeringsbildning ska se ut, att väljarna faktiskt får avgöra på valdagen
vilka partier som är stora nog att bilda majoritet tillsammans. Det
steget tycker finansministern uppenbarligen är helt ointressant. Det
borde han inte tycka. Finansministern försöker utmåla en bild av att
det är väldigt klart vad som händer på regeringssidan, men jag tror att
det är få svenskar som följer debatten som delar finansministerns
uppfattning. Vi fascineras av och undrar väldigt mycket över hur en
eventuell alliansregering efter valet ska se ut. Kommer det att finnas

ett parti kvar från regeringssidan? Det kanske kommer att finnas två.
Tre kan väl finansministern kanske hoppas på. Fyra verkar vara lite
grann av ett long shot i det opinionsläge vi har just nu. Finansministern
vill heller inte kännas vid att man ligger en rejäl bit efter alla andra
partier tillsammans när man tittar på opinionsläget. Om väljarna håller
kvar vid de uppfattningar de har i dag ser det inte särskilt positivt ut
för den här regeringen när det gäller att vinna nästa val. Det är alltså
väldigt tydligt för mig och, gissar jag, för många andra som följer den
här debatten att finansministern klamrar sig fast vid ett sista halmstrå
och försöker låtsas som att alliansregeringen är stabil och att den
kommer att kunna sitta kvar efter valet, fast det är ganska uppenbart att
så inte är fallet. Åtminstone två av Alliansens partier är extremt illa
ute, och det hänger antagligen på ett hår att de klarar av att komma in i
riksdagen efter nästa val. Kanske borde finansministern bry sig en
smula mer om det, kanske borde han komma med initiativ som gör att
regeringen stärks, för det verkar som om regeringen har initiativkraft
och kan komma fram med nya förslag, hellre än att försöka gå i
opposition redan 517 dagar före valet och ifrågasätta vad det finns för
alternativ. Kom med politiken i stället kanske det finns en större chans
att han har en möjlighet att regera även efter nästa val. (Applåder)
anf.46 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! En gång i tiden var det så att Miljöpartiet tyckte att
demokrati var ett centralt värde. Nu är Per Bolund pressad. Då är inte
demokratin lika viktig längre. Då behöver man inte redovisa för
väljarna några svar på de frågor som vi ställer. Då är det inte längre
väljarna som ska avgöra vilka partier som ska finnas i Sveriges

riksdag, utan det ska Per Bolund bestämma och köra ut ett par partier
ur Sveriges riksdag. Jag tror att vi ska lämna de valen till väljarna. Nu
kommer frågorna igen: Tänker Miljöpartiet sätta sig i en regering som
inte höjer bensin- och transportskatterna? Tänker Per Bolund sätta sig i
en regering som höjer jobbskatterna? Här kommer den sista: Kommer
Per Bolund att acceptera ett kommunalt veto mot valfrihet? När ska ni
svara på frågorna om hur Sverige ska regeras? Det är rimligt att kräva i
en demokrati att man förbereder sig och redovisar hur man tänker
använda regeringsmakten. (Applåder)
anf.47 Per Bolund (MP):
Herr talman! Det verkar som om Anders Borg och jag borde kunna
enas om en sak. Det är att lämna över valet till väljarna. Men Anders
Borg verkar tycka att det bara gäller den rödgröna sidan. På
allianssidan verkar det däremot inte gälla över huvud taget. Vi tycker
att det är rimligt att man faktiskt får lämna över till väljarna hur nästa
majoritet kommer att se ut, om det nu är en rödgrön majoritet, om det
är en blå majoritet eller om det kanske är någon annan variant, som
faktiskt har funnits tidigare genom Sveriges historia. Jag tycker att
Anders Borgs frågor är retoriskt ställda. Vi i Miljöpartiet har utformat
vår politik. Vi har gett svar på de frågor som Anders Borg ställer. Vi
har gett svar på vad vi vill se när det gäller vinster i välfärden och
privata alternativ. Vi har gett svar på hur vi vill att skattepolitiken ska
utformas. Sedan är det upp till väljarna att läsa våra förslag, se om man
tycker att de är bra och om man vill ställa sig bakom dem eller inte och
därefter lägga sin röst i valet. Frågan kan lika gärna ställas tillbaka till
Anders Borg. Kommer Anders Borg att sätta sig i en regering som

sänker lönen för unga väldigt kraftigt, som Centerpartiet och
Folkpartiet vill?
anf.48 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! En inledande reflexion är att Per Bolund säger att det är
mer demokratiskt att man efter valet bestämmer vem som ska regera
med vem och hur det ska gå. När man är lika gammal som jag kan
man göra den reflexionen att det var en viktig förklaring till att de
borgerliga partierna var i opposition i 44 år. Det var just att de drev
linjen att vi säger ingenting före valet utan vi säger det först efter valet.
Fortsätt med den linjen, Per Bolund, så kommer vi att sitta vid makten
väldigt, väldigt länge! Jag ska gå över till frågan om kommunalt veto.
Jag tycker att Maria Wetterstrand i Sydsvenskan skrev en intressant,
ganska kort artikel. Jag ska citera ur den, och sedan ska jag fråga Per
Bolund om han i huvudsak håller med Maria Wetterstrand eller inte.
Hon är alltså tidigare språkrör i Miljöpartiet. Först skriver hon lite om
det var frid och fröjd tidigare när det var kommunerna som skötte allt.
Nej, det fanns mycket missnöje. Sedan skriver hon så här: "Enda
möjligheten var att klaga till verksamhetschef, förvaltning,
myndigheter, politiker eller medier. Valfriheten bestod i att rösta på
någon annan i nästa val, kanske flera år bort i tiden. Den som hade
riktigt gott om pengar kunde köpa sig ett privat alternativ, en privat
läkare eller en privatskola. Valfriheten fanns för den som hade pengar."
Sedan ändrades det när det kom privata aktörer. "Varför? Jo, därför att
många valde något annat än den kommunala eller landstingsstyrda
verksamheten." Det kom skolor med ny pedagogik, omhändertagande
barnmorskemottagningar, språkfokus i skolorna, särskilda inriktningar

och så vidare. Avslutningsklämmen från Maria Wetterstrand är: "Jag
har svårt att se något tydligare direktdemokratiskt uttryck än att
medborgaren själv väljer barnens förskola eller skola, sin egen
barnmorskemottagning eller äldreomsorg." Per Bolund! Är det
medborgarna eller är det kommunerna, vad är Miljöpartiets linje?
anf.49 Per Bolund (MP):
Herr talman! Jag uppfattar det snarast som en retorisk fråga, för jag
tror att Carl B Hamilton väl känner till var Miljöpartiet står när det
gäller valfrihet. Vi har ju länge kämpat för att man själv ska kunna
välja den utbildning som passar en. Man ska kunna välja olika
utförare. Man ska kunna välja olika pedagogik i skolan. Man ska också
kunna välja olika utförare av vård och välfärd. Vi började faktiskt vår
kamp med att kämpa emot de kommuner som ville lägga ned byskolor
runt om i Sverige. Där kände föräldrarna att det faktiskt fanns
möjlighet att driva de här skolorna vidare. De ville ha sina barn i
närområdet i stället för att tvingas köra dem långa sträckor med
skolbussar. Man startade med att driva skolorna i kooperativ form. Det
är precis den typ av utveckling som vi välkomnar. Vi vill ju att
föräldrarna och eleverna själva ska ha makten och kunna bestämma
över hur deras nära skola ska se ut. Det här är någonting som vi
fortsätter att driva. Vi vill ju att det fortsatt ska finnas olika
valmöjligheter. Man ska kunna välja den inriktning som passar en
själv, som passar familjen. Däremot tycker vi att vi måste ställa höga
kvalitetskrav inom välfärden, inom omsorgen och inom vården, men
också inom skolan. Här tycker vi att det kanske inte har varit en
tillräckligt bra utveckling som vi har sett hittills. Vi tycker till exempel

att de företag som går in i välfärden, omsorgen och vården inte ska ha
som huvudsyfte att göra största möjliga vinst. Vi tycker att man, om
man är ett skolföretag, som huvudsyfte ska ha att man faktiskt ska
bedriva skolverksamhet, leverera bra tjänster till eleverna. Går man in
i vården ska man ha som huvudsyfte att faktiskt leverera bra vård, inte
att leverera vinst. Däremot säger vi att det är okej att ta ut vinst, om
kvaliteten i verksamheten är tillräckligt hög. Här behövs det bättre
organisation, bättre sätt att mäta, följa upp och verifiera att
verksamheten är tillräckligt bra, att man levererar den kvalitet som alla
medborgare runt om i vårt land kan förvänta sig. Vi kommer inte att
acceptera att företag försämrar kvaliteten i omsorgen och i skolan för
att kunna gå med vinst, inte heller att kommunerna gör det för den
delen.
anf.50 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Tack, Per Bolund, jag tycker att det var ett utmärkt svar.
Vi är också väldigt angelägna om att förbättra och säkra kvaliteten och
att betona att man ställer krav på ett långsiktigt engagemang för dem
som ska driva bland annat skolor. Men jag tycker också att det är
viktigt att notera - det är naturligtvis ett skäl till att jag tar upp den här
frågan - att den något maktrusiga socialdemokratiska partikongressen
agerade som om de beslut som tas på den kongressen skulle bli
Sveriges politik. Per Bolunds svar understryker ju att
Socialdemokraterna i dag inte är Socialdemokraterna för 30 år sedan.
Då kunde det möjligen vara på det sättet, mina herrar. Men i dag är det
tack och lov inte på det sättet, utan besluten på Socialdemokraternas
kongress är inte landets politik längre. Jag tycker att Per Bolunds svar

på min fråga, som naturligtvis hade till syfte att understryka denna
insikt, var mycket bra. (Applåder)
anf.51 Per Bolund (MP):
Herr talman! Jag uppfattade inte att Carl B Hamilton hade någon mer
fråga, men jag bedömer att Carl B Hamilton förstod mitt inlägg och att
vi på det viset på många sätt delar värdet av att ha olika inriktningar
och att man faktiskt som elev eller förälder, eller dessutom som
vårdtagare, har en möjlighet att välja den inriktning som passar en
själv. Det är någonting som Miljöpartiet kommer att fortsätta att stå
för. Däremot kan jag väl säga att jag saknar lite grann Folkpartiets
engagemang för att få till de här kontrollinstrumenten och få en
fungerande inspektion som kan kontrollera att både vården och skolan
levererar den kvalitet som vi alla kan förvänta oss som skattebetalare.
Jag hoppas att vi tillsammans kan kämpa för att få även de
funktionerna att fungera bättre i Sverige.
anf.52 Per Åsling (C):
Herr talman! Jag hörde, Per Bolund, att du i dina frågeställningar till
finansministern tangerade månadsrapporteringen. Jag tycker att det är
dags för Miljöpartiet att tala klarspråk om förslaget kring
månadsrapportering, som är riktat mot svenska företag. Snart har vi
hört Miljöpartiets olika representanter inta i stort sett varje tänkbar
hållning i frågan. Det har i alla fall inte funnits någon klar linje.
Faktum kvarstår, det var bland annat på initiativ av Miljöpartiet som
frågan över huvud taget kom upp på bordet, på grund av ett
tillkännagivande i skatteutskottet. Jag vill helt enkelt ställa frågan: Hur

vill ni ha det? Vill ni ha månadsuppgifter för alla branscher eller inte?
Så sent som den 23 januari stod din partikollega Mats Pertoft här i
kammaren och sade: "När det gäller månadsuppgifter generellt anser
Miljöpartiet att månadsuppgifter är någonting som kommer att
behövas." Som tur är har min partiordförande Annie Lööf sett till att
det förslag som har funnits - som uppenbarligen är ogenomtänkt - inte
har blivit verklighet. Därför ställer jag här och nu en rak fråga till Per
Bolund, och jag tror att jag representerar Sveriges företagare i frågan:
Vill Miljöpartiet att förslaget enbart ska gälla byggbranschen - ja eller
nej?
anf.53 Per Bolund (MP):
Herr talman! Det är intressant att Per Åsling på eget initiativ tar upp
ytterligare en stor spricka i regeringen. Det är uppenbart att
finansministern och Finansdepartementet driver på ett förslag som
skulle öka administrationskostnaderna för företagen avsevärt. Per
Åslings parti och näringsministern verkar inte vara lika tända på idén.
Där kan vi ytterligare peka på en fråga vi inte har fått något svar på
från regeringens sida. Nu får vi besked i vårbudgeten att man inte
kommer att lägga fram något förslag just nu, men vilken långsiktig
slutsats man kommer att landa i vet vi över huvud taget inte. Det
verkar vara skrivet i stjärnorna. Det är viktigt att förslag som påverkar
regelverk för Sveriges företagare måste utformas med försiktighet. Vi
kan inte acceptera att man genomför den typen av regelverk som
ställer krav på att man tvingas lämna fler administrativa uppgifter på
ett sätt som gör att Sveriges företagare skadas allvarligt. Det råder inte
någon tvekan om detta bland svenska företagare, Företagarna eller

Svenskt Näringsliv. Miljöpartiet har gjort klart i en artikel i Dagens
Industri att en utveckling av regelverket som fördyrar verksamheterna
för Sveriges framför allt små och medelstora företag inte är något som
Miljöpartiet kan ställa sig bakom. Miljöpartiet vill få fram underlag
och förslag från regeringens sida för att se om det går att skapa en
majoritet för att få bättre statistik som kan ge bättre underlag för våra
socialförsäkringssystem - till exempel arbetslöshetsförsäkringen. Där
väntar vi fortfarande på förslag från regeringens sida. Regeringen
måste svara på hur regelverken ska utformas. Det är regeringen som
har utredningsansvaret och alla resurserna för att göra den typen av
utredningar. Hela Regeringskansliet står till regeringens förfogande för
att leverera den typen av svar. Vi väntar fortfarande på besked, och
enligt vårbudgeten får vi vänta ännu längre innan svaren kommer.
anf.54 Per Åsling (C):
Herr talman! Per Bolund svarade inte på min fråga. Jag hade hoppats
att Per Bolund skulle komma med ett rakt och tydligt besked. Jag vet
att ni har slagit på stora trumman och organiserat seminarier
tillsammans med näringslivet för att diskutera frågan. Jag är besviken
på svaret. Ni måste också inta en uppfattning. Ni måste ta ert ansvar.
Ni har varit med och fattat beslut om ett tillkännagivande i
skatteutskottet. Ni skapar en otydlighet i frågan. Var står ni, Per
Bolund? Du har en chans till. Jag hoppas att du ändå kan förtydliga.
Ett ja eller nej. Vad är det som gäller? Står Miljöpartiet för att det bara
är byggbranschen som gäller? Ja eller nej.
anf.55 Per Bolund (MP):

Herr talman! Här ser vi återigen ett exempel på hur regeringspartierna
går i opposition och säger att det är Miljöpartiets ansvar att svara på
frågor snarare än regeringen. Jag trodde att regeringens uppgift var att
regera och lägga fram förslag och underlag för riksdagen som
riksdagen sedan ska ta ställning till. Så ser tydligen inte Per Åsling på
situationen. Det är bekymmersamt. Jag ska försöka ge ett tydligt svar
på Per Åslings fråga. Sanningen är att Miljöpartiet ser värden i att få
en bättre rapportering från företagen för att skapa bättre underlag för
utbetalning i till exempel socialförsäkringen. Men vi är inte beredda att
genomföra ett sådant förslag till ett för högt pris som gör att Sveriges
företagare drabbas. Därför är vi också beredda att diskutera olika
varianter eller inriktningar. Det kan tänkas att det finns steg på vägen
mot ett sådant system. Vi ser med oro på att om hela systemet skulle
införas på en gång att det skulle bli en sådan negativ effekt när det
gäller regelbördan för Sveriges företag. Om Per Åsling är intresserad
av våra uppfattningar kanske det bästa vore om Per Åsling
uppmuntrade regeringen att ta initiativ till kommunikation med
oppositionen och försöka hitta ett gemensamt förslag till hur frågan
ska lösas.
anf.56 Anders Sellström (KD):
Herr talman! Tack för anförandet, men jag blev lite fundersam i vissa
frågor. Det verkar vara en linje att prata om ungdomsarbetslösheten.
Det är viktigt att vi hanterar den. Men vid felaktiga analyser kan
felaktiga åtgärder vidtas. Ni har ändrat er i frågan om halverade
arbetsgivaravgifter för unga. Det tycker vi är bra. Nu gäller det att få
med sig övriga partier på er kant. Det får ni ta sinsemellan. SCB har

lagt fram en fördjupad analys av ungdomsarbetslösheten med en
jämförelse över länderna i Europa. Tyskland dyker upp här och där
som ett bra exempel. Varför är ungdomsarbetslösheten lägre i Tyskland
och Österrike än i Sverige? Det har visat sig att lärlingsplatser slår
stort på ungdomsarbetslösheten. 25-30 procent av de studerande är
kopplade till lärlingsplatser, medan i Sverige når vi inte ens upp till 1
procent. De som är kopplade till lärlingsplatser räknas som sysselsatta.
För att göra en lång historia kort innebär det att om Sverige hade det
systemet skulle vi i praktiken kanske landa på en ungdomsarbetslöshet
på drygt 7 procent. Det skulle också sänka arbetslösheten för dem som
är över 25 år som är över 8 procent i vårt land till en nivå som är mer
rättvisande, nämligen 5,7 procent. Regeringen satsar på lärlingsplatser
för att få upp sysselsättningen och få en lättare matchning in på
arbetsmarknaden, det vill säga hyvla ned trösklarna. Är det en politik
som Per Bolund tycker är felaktig? Den funkar bra i Tyskland och
Österrike, som du och med flera gärna vill jämföra med. Hur ser du på
detta? Gör du rätt analys av ungdomsarbetslösheten?
anf.57 Per Bolund (MP):
Herr talman! Jag vet inte om Anders Sellström hörde på mitt
anförande. Jag sade inte några procentsatser över
ungdomsarbetslösheten, utan jag nämnde en faktisk siffra. Det är över
120 000 unga i dag som varken har ett jobb att gå till eller en skola att
gå till. De har helt enkelt inte en uppgift i samhället för tillfället. Det är
något vi är bekymrade över. Vi tycker att det behövs åtgärder för att se
till att dessa ungdomar har en riktning framåt, antingen mot
arbetsmarknaden eller mot en utbildning som i förlängningen kan ge

dem ett jobb. Det är därför vi trycker så hårt på att det behövs bättre
möjligheter att förmedla jobb till de unga. Kommunerna och
regionerna i Sverige har en viktig uppgift att fylla om de får resurser
och ansvar att göra det. Vi har självklart ingenting emot lärlingsplatser.
Precis som Anders Sellström säger är det ett system som har funkat bra
i andra delar av Europa. Vi skulle gärna se att man utvecklade de
tankarna mer. Men vi tror samtidigt inte att det är hela lösningen. Ett
problem är att regeringen fokuserar för lite på att faktiskt få fram
riktiga jobb till Sveriges unga. Den väg som regeringen har valt, med
stora skattesänkningar, är inte den mest effektiva. Vi tror att det är
bättre att rikta resurserna mot att göra stora samhällsinvesteringar som
vi vet kan bygga Sverige starkt inför framtiden och samtidigt kan ge
många både äldre och unga nya jobb i Sverige. Ett exempel är att
bygga om och rusta upp de miljonprogramsområden som finns runt om
våra storstäder i Sverige. Vi vet att i de områdena är
ungdomsarbetslösheten särskilt stor och problematisk. Många unga där
har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Varför då inte göra
en satsning där man ser till att de hundratusentals lägenheterna rustas
upp och samtidigt ge en chans till de unga i områdena att vara med i
den upprustningen och få in en fot på arbetsmarknaden för första
gången? Där finns det stora möjligheter att bryta de negativa spiralerna
som finns i Sverige och komma i gång med en upprustning som vi vet
är nödvändig och som samtidigt kan ge många unga människor i
Sverige jobb. Vi vill gärna se de riktiga jobben. Då krävs det att man
gör samhällsinvesteringar.

anf.58 Anders Sellström (KD):
Herr talman! Det är bra att höra Per Bolunds intresse för de åtgärder vi
nu vidtar och har vidtagit för att skapa lärlingsplatser. Sedan finns det
någon kultur i vårt land som inte stämmer överens där. Det är liksom
lite främmande, och det tar väl lite tid innan vi får fart på detta. Men
jag hoppas att det här ska ge bra resultat på sikt. Det är viktigt för
ungdomarna att lotsas in i den delen. Per Bolund tar upp
investeringssatsningar. Då står du bakom de hittills största
investeringssatsningar som görs på vägar och järnvägar i vårt land. Det
känns också bra. Det har aldrig varit så stora satsningar som det görs
nu på infrastruktur och annat. De bitarna behövs också. Jag förstår att
Per Bolund också står bakom det utökade antalet utbildningsplatserna
som införs på yrkesprogram, högskolor och andra ställen - just för att
rusta ungdomarna och få ut dem på arbetsplatser. Det känns bra. Jag
hör att du är med på den linje som regeringen har anlagt i frågorna.
anf.59 Per Bolund (MP):
Herr talman! Vi är för alla bra förslag som kommer fram. Där kan jag
säga att vi saknar en hel del från regeringens sida. Det är det som min
kritik riktades mot i mitt anförande. Vi tycker inte att det görs
tillräckligt. Det är lätt att påpeka att man gör satsningar på järnvägen,
men i förhållande till hur många fler som åker på järnvägen, hur stort
trafikanttrycket är och hur många som vill åka i dag men som inte får
plats på tåget är inte de här investeringarna tillräckliga. Det är ganska
uppenbart. Står man på en kall perrong en vintermorgon och tåget inte
kommer den morgonen heller är det svårt att vara nöjd med de
satsningar som regeringen gör. Det krävs mer och mer avancerade

satsningar. Det finns i Miljöpartiets budget. När det gäller
utbildningsplatser tycker vi att det är välkommet, det ska jag säga, att
regeringen tillför en del utbildningsplatser. Men med tanke på de
neddragningar som regeringen tidigare har gjort av platserna på
universitet och högskolor, tiotusentals platser, och att regeringen
kommer tillbaka med endast 1 400 platser är detta inte att betrakta som
en satsning eller en stimulans. Det är totalt sett en neddragning. Det
måste man se.
anf.60 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Sverige tillhör de länder som har haft högst tillväxt under
krisen och trots krisen. Vi har haft en reallöneökning som knappast
något annat land i Europa kan uppvisa. Det har varit goda
inkomstökningar i Sverige trots skuldkrisen. I andra länder som
Tyskland har det utmärkande under de senaste 20 åren i stället i stort
sett varit att reallönerna har stått still, medan vi i Sverige har kunnat
räkna med en genomsnittlig inkomstökning på 1 ½-2 procent. Detta är
naturligtvis inte ett land som tillhör bottenligan i Europa. Man tar sig
för pannan när man hör en del av oppositionsföreträdarna här som
försöker döma ut Sverige som ett dåligt land när vi i själva verket har
haft en inkomstökning för enskilda människor som har varit väsentligt
bättre än i andra länder och kanske allra bäst i Europa. När det gäller
arbetsmarknadsläget har Sverige ett arbetskraftsdeltagande som
sannolikt är störst i Europa. Det har minskat i många länder. Sverige
har ett arbetskraftsdeltagande för kvinnor som är i särklass, och
sysselsättningen har ökat med ungefär 200 000 personer under den tid
som den här regeringen har suttit vid makten. Man kan naturligtvis

svartmåla, och det är en gammal gren som oppositionen kan ägna sig
åt, men jag tycker att det är lite nedsättande, lite skamligt att berätta
om Sverige som om det vore ett dåligt land. Arbetslösheten är
naturligtvis ett stort problem. Det hade varit ansvarslöst att inte gå med
budgetunderskott och driva expansiv finanspolitik i detta kärva
ekonomiska läge. Som jag har sagt förr i den här talarstolen får John
Maynard Keynes insikter inte behandlas som döda, och hans lära ska
inte skuffas undan av sådana som tror att budgeten varje år ska ha
överskott när det i stället är samhällsekonomin som ska balanseras
över en konjunkturcykel. Det är märkligt att Socialdemokraterna
förnekar sitt tidigare föredöme Keynes. Socialdemokraterna utdelar
den ekonomiska politikens judaskyss här med sin inställning att
budgeten på något sätt ska vara mer restriktiv än för närvarande.
Fredrik Olovsson sade tidigare om regeringens politik att regeringen
inte klarar överskottsmålet. Ja, men det, mina vänner, indikerar det att
man vill ha överskott och en mer restriktiv politik. Det hade varit helt
fel, för det leder till en högre arbetslöshet. Socialdemokraterna
argumenterar för en mer restriktiv finanspolitik, säger att den politik
som regeringen driver inte klarar överskottsmålet och vill ha en mer
restriktiv finanspolitik. Det kommer att bli högre arbetslöshet med den
inställning till Keynes och till den expansiva finanspolitiken som
Fredrik Olovsson här tidigare visat. Jag ska säga att jag är glad för
Folkpartiets del för den expansiva inriktning på finanspolitiken som
den här regeringen har haft, i synnerhet det senaste året. Här har
tidigare nämnts de utbildningssatsningar som regeringen har beslutat
om och som finns i budgeten, så jag ska inte ta upp det igen. Men jag
ska ställa detta emot Socialdemokraternas politik för de unga. När det

gäller ungdomsarbetslösheten vill oppositionen höja lönekostnaden för
att anställa och behålla unga, dock inte Miljöpartiet, som har bytt åsikt.
Hur kan det minska ungdomsarbetslösheten? Det blir en
kostnadschock för de arbetsgivare som har unga anställda. Fördubblad
restaurangmoms vill oppositionen ha, men många unga har sitt första
jobb i denna bransch. Vid den socialdemokratiska kongressen gjorde
Stefan Löfven under jubel en eftergift om en utbetalningsgaranti för
unga inom 30 dagar. Det är skillnaden mellan regeringens och
oppositionens politik. Ni socialdemokrater kommer med en
utbetalningsgaranti, medan vi har åtgärder som är skräddarsydda för
att de personer som kommer i åtnjutande av dessa åtgärder ska ha en
mycket god möjlighet att få ett jobb när åtgärden upphör. Vi kastar inte
bara ut pengar på unga personer, som Socialdemokraternas
utbetalningsgaranti innebär. Socialdemokraterna har ingenting sagt om
hur detta ska gå till. Vi kommer tillbaka till Göran Perssons
förvaringspolitik av arbetslösa i passiva åtgärder. I ett lite längre
perspektiv kommer jämviktsarbetslösheten, den långsiktiga
arbetslösheten, att stiga med Socialdemokraternas utbetalningar, och
som sagt inte bara på kort sikt utan även på lång sikt. Jag får
återkomma till det.
anf.61 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Man blir lite förvånad när man lyssnar på Carl B
Hamilton och på finansministern tidigare. Det är ingen som har dömt
ut Sverige som ett dåligt land, absolut inte. Tvärtom berömde jag och
sade att Sverige är ett mycket bra land på många sätt. Statsfinanserna
och sysselsättningsgraden är två mycket positiva indikatorer, men det

är inte regeringens förtjänst. Dem har ni i stor utsträckning ärvt; det
borde vi kunna vara överens om. Men nu är frågan till Carl B
Hamilton efter 14 budgetar, vår- och höstbudgetar, var vi kan se
resultaten. På ett av områdena är det lite svart, för att nu använda det
uttrycket. Det gäller arbetslösheten. Det är 400 000 arbetslösa, 70 000
som har varit arbetslösa i två år eller mer och 30 000 är placerade i fas
3. Vi har en skolutveckling med fallande kunskapsresultat sex år i rad,
som inte minst Folkpartiet är ansvarigt för. Vi ser att förändringarna
inom gymnasieskolan driver studenterna bort från de utbildningar som
skulle kunna ge dem jobb. Vi ser hur platserna i högskolan blir färre,
och Högskoleverket räknar med att vi får en minskande andel av unga
som kommer att ta högskoleexamen. Kan man få lyfta upp de små
obetydliga problemen? Är det okej att göra det i en politisk debatt i
Sverige i dag? Jag tycker att det är högst relevant. Jag tycker att det är
regeringens ansvar att svara på varför det har blivit så tokigt. I
jämförelse med andra länder när det gäller just andelen som skaffar sig
en högskoleutbildning ser vi att vi halkar efter. Vi ser det när det gäller
sysselsättningsutvecklingen, och vi ser det när det handlar om
arbetslösheten. Men Carl B Hamilton är nöjd.
anf.62 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Jag är aldrig nöjd. Vi i Folkpartiet är aldrig nöjda. Vi kan
alltid arbeta för förbättringar. Dessutom ändras verkligheten hela tiden.
Låt oss börja med arvsynden. Nu har Folkpartiet och de övriga i
Alliansen skött den ekonomiska politiken i landet genom en kris som
slog ut det mesta i världen 2008-2009. Sedan har man hackat tillbaka.
Det har varit en lång följd av besvärliga år. Då är det märkligt att det

faktum att Sverige befinner sig i ett utmärkt skick jämfört med andra
länder skulle vara ett arvegods från Socialdemokraterna och Göran
Persson. Det är en absurd historieskrivning, men jag ska inte gå mer in
på det. Alla fattar att det inte kan vara Göran Perssons förtjänst att
Sverige klarade krisen två tre år efter det att han hade avgått. När det
sedan gäller detta med skolan och fallande resultat kunde vi
naturligtvis ha behållit den gamla socialdemokratiska skolpolitiken.
Och då har vi en situation med fallande resultat. Vad gör regeringen
och Jan Björklund då? Jo, det är reform på reform av lärarutbildning,
skolutbildning, skollag, studieplan och så vidare. Nu får han kritik från
till exempel Dagens Nyheter för att han gör för mycket, och det ska
vara mera lugn och ro i skolan. Men frågan är, Fredrik Olovsson: Vad
vill Socialdemokraterna göra? Jag kan inte se att Socialdemokraterna
gör något annat än vacklar mellan den gamla flumskolan och den nya
kunskapsskolan. Men det vore intressant om vi här kunde få ett klart
besked om att ni faktiskt också tycker att vi ska driva en
kunskapsskola och kanske gå ännu fortare fram än vad många andra
tycker.
anf.63 Fredrik Olovsson (S):
Herr talman! Vi har talat om vad vi tycker att man bör göra åt
skolpolitiken, som vid sidan av arbetslösheten är ett allvarligt problem.
Vi tycker att vi ska investera i mindre klasser. Vi tycker att vi ska
investera ytterligare i lärarna och lärarnas kunnande. Vi tycker att det
är viktigt att vi ytterligare beforskar skolan och verkligen utvecklar
undervisningen så att varje metod är den bästa metoden i
klassrummen. Det handlar naturligtvis väldigt mycket om stöd till

lärare och skolledare men också, som jag sade, om mindre klasser. Det
vore naturligtvis alldeles utmärkt om vi skulle kunna bli överens om
den typen av insatser. Men det är inte den utvecklingen vi ser i svensk
skola i dag. Vi ser att det snarare har blivit en sorterings- och
utslagningsmaskin med ständigt sämre resultat. Det är någonting som
också en folkpartist borde ta på mycket stort allvar.
anf.64 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Ja, är det någon som tar skolans situation på stort allvar
är det väl utbildningsminister Jan Björklund. Som sagt var brukar han
få kritik för att han gör för mycket och för fort, bland annat av er
skolpolitiske talesman Ibrahim Baylan. Om vi ska tala om lärarna ett
litet ögonblick här är det så att regeringen avsätter 1 miljard i extra
anslag av statliga pengar till en uppgift som egentligen är kommunal,
att inrätta karriärvägar för lärare, och väldigt många av dessa lärare är
kvinnor. Det är alltså 1 miljard kronor i lön till i huvudsak kvinnor.
Grundproblemet, som finansministern också var inne på, är att
överbrygga från skola till arbetsliv och att förbereda genom
lärlingsutbildning och andra yrkesförberedande utbildningar i större
utsträckning på gymnasiet.
anf.65 Per Bolund (MP):
Herr talman! Jag vet inte om det är någon som kommer ihåg
Folkpartiet under Bengt Westerbergs tid. Det var ju lite andra
tongångar som man hörde då än de som man hör från Carl B Hamilton
och från andra ledande folkpartister i dagsläget. Det var på den tiden
som Folkpartiet kallade sig och också agerade som socialliberaler.

Som jag ser det fanns det en hel del likheter mellan Bengt Westerbergs
Folkpartiet och dagens Miljöpartiet i den bemärkelsen att Bengt
Westerberg fokuserade mer på sakfrågorna än på blockpolitiken. Om
man, som jag gjorde, tittade på SVT:s dokumentär Bildt - excellensen ,
som sändes alldeles nyligen, kunde man lyssna till Bengt Westerberg
och hans syn på den svenska politiken. Han gjorde ju gärna upp med
både Socialdemokraterna och Moderaterna om politiken gick i rätt
riktning. Bengt Westerberg var, som jag ser det, ganska pragmatisk
och socialliberal till sin läggning. Han talade gärna om både
företagande och miljöfrågor, som jag också känner igen mig i ganska
mycket. När det gäller dagens Folkpartiet är det inte alls de signalerna
jag får. Där talas det om Natomedlemskap, om hårdare tag i skolan,
och kärnkraftsreaktorer är det väldigt populärt att tala om från
Folkpartiets sida - ju fler, desto bättre. Vidare talas det om sänkta löner
för ungdomar, och man drar sig inte ens för att Sverige ska byta ut
kronan mot den havererade euron. Min fråga till Carl B Hamilton är:
Längtar inte du också tillbaka till den tiden då Bengt Westerberg styrde
partiet och ni fortfarande kunde stå för termen socialliberaler?
anf.66 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Jag satt i riksdagen redan när Bengt Westerberg var
partiledare, och jag håller inte riktigt med om beskrivningen här. Den
nya jämställdhetsministern var för övrigt Bengt Westerbergs närmaste
medarbetare, så vi behåller även personunionen från den tiden. Men,
Per Bolund, i det nya partiprogramsförslaget som har lagts fram och
som vi ska besluta om i november är det, kan man säga, en återgång
till att tala mycket mer om socialliberalism. Man kan säga att den

svenska liberalismen har varit en kompromiss mellan två inriktningar
som å ena sidan har betonat ekonomisk effektivitet, näringsfrihet,
ekonomisk liberalism, frihandel och konkurrens och å andra sidan det
som med Bertil Ohlins terminologi var det glömda Sverige. Man
skulle uppmärksamma de svaga i samhället och ta vara på alla, även de
som hade det besvärligt. I det nya partiprogramsförslaget är det
alldeles uppenbart att båda dessa tonvikter finns med. Det är på det
sättet en återgång till en tydlig inriktning på att båda dessa aspekter är
lika viktiga och ska leva bredvid varandra. För att man ska kunna
fokusera på det glömda Sverige, sociala utgifter och sociala uppgifter
måste man också vårda vad Bertil Ohlin, för att nu återgå till honom
här, kallade de välståndsbildande krafterna. Även detta begrepp och
detta synsätt finns med i det nya partiprogramsförslaget. Jag tror att
Per Bolund kan vara trygg i att den grundsyn som har funnits under
lång tid finns även nu och framöver.
anf.67 Per Bolund (MP):
Herr talman! Tack för svaret, Carl B Hamilton. Det låter ändå
uppmuntrande. Min bild har annars varit att Folkpartiet varit så rädda
för att verka snälla att man varit tvungen att ta i med hårdhandskarna
för att visa att man var tuffare än vad det verkade som. Jag tycker att
det är ganska bra att vara snäll. Det är ofta någonting som uppskattas
om man kan vara pragmatisk och till exempel försöka hitta vägar
framåt i politiken. Där tror inte jag att Natomedlemskap, nya
kärnkraftsreaktorer och sänkta löner för ungdomar är vägen framåt. Ett
exempel på sätt att skapa fler jobb är Carl B Hamiltons och
Folkpartiets nya förslag om att sänka lönerna kraftigt för unga, att det

ska vara vägen in i arbetslivet. Det tycker inte jag är ett särskilt snällt
förslag. Det bygger på att de unga kommer att få sämre möjligheter att
klara sig, även när de har fått ett jobb framöver. Det kan inte vara rätt
att vi ska lösa problemet med arbetslösheten genom att de unga ska få
ta smällen med sämre ersättningar. Vi föreslår i stället sänkt
arbetsgivaravgift och avskaffat sjuklöneansvar för småföretagen, som
vi tror är ett bättre sätt att få unga i jobb. Jag hoppas att det blir som
Carl B Hamilton säger nu, att man kommer att gå mot en mer
socialliberal hållning. Men hur ser du på låglönesatsningen? Är det
verkligen ett socialliberalt förslag?
anf.68 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Folkpartiet, Alliansen och Miljöpartiet är ju överens om
att sänka lönekostnaden genom sänkta arbetsgivaravgifter, och det har
just syftet att det ska bli mer lönsamt och billigare att anställa unga
personer. Jag tycker att det blir lite vilseledande att kalla det för en
lönesänkning. Det som är centralt här är att sänka kostnaden, och vi är
överens om att sänkta arbetsgivaravgifter är en möjlighet till det. När
det gäller den andra sjuklöneveckan tror jag att det så småningom
ligger i korten att den möjligen försvinner. Det får vi väl se. Jag tror att
det är bra med en lönedifferentiering. Jag tror inte att det är hela
världen om en ung person har något lägre lön än en person som är 40
år och har 20 års erfarenhet av arbetslivet. Jag tror att det är
acceptabelt för de flesta. Och som liberal vill jag främja social
mobilitet. Man kommer inte att stanna i denna lägre lön mer än
temporärt.

anf.69 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Carl B Hamilton! I vårpropositionen återkommer ni till
matchningen på arbetsmarknaden och konstaterar att matchningen har
försämrats de senaste åren, vilket stämmer, och att detta beror på att
antalet personer med svag förankring på arbetsmarknaden har ökat
samtidigt som antalet långtidsarbetslösa har ökat. Det är ju rätt dåliga
nyheter. Jag hävdar bestämt att denna oroande utveckling kan förklaras
av två saker, dels att invandringspolitiken varit missanpassad i
bemärkelsen att den inte varit behovsprövad, dels att
utbildningspolitiken varit missanpassad i bemärkelsen att den inte haft
fokus på just matchningen. Det är trots allt Folkpartiet som styr och
ställer på Utbildningsdepartementet. Min fråga till Carl B Hamilton är:
När får vi se reformer inom den högre utbildningen med fokus på
matchningen, exempelvis genom ett mer resultatorienterat system för
resurstilldelning till högskola och universitet?
anf.70 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Jag måste erkänna att jag inte är uppdaterad på
resursfördelningssystemet till högskolan. Det har ändrats från tid till
annan under de senaste 20 åren, och jag är inte uppdaterad på hur det
ser ut i dag. Matchningsproblemen i skolpolitiken var jag inne på med
Per Bolund. Alla partier har i dag ett helt annat fokus på hur man ska
kunna överbrygga klyftan mellan skollivet och arbetslivet. Jag vet inte
om det var detta frågeställaren var inne på, hur vi ska göra där. Vi har
förslag om lärlingsprogram och, som jag sade tidigare, att ha mer
tillämpade, mindre abstrakta utbildningar på gymnasiet för dem som
inte vill utbilda sig överdrivet teoretiskt, som kanske är skoltrötta och

som är bättre betjänta av att ha en mer praktiskt orienterad utbildning
på gymnasiet. Sedan kan man komma tillbaka och få en högre
utbildning, om man så skulle vilja. Jag vet inte om detta var svar på
frågan om matchning och skolpolitik, men det är mitt svar så långt.
anf.71 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Nej, frågan gällde högre utbildning. Många i Sverige har
gått högre utbildningar, och det är bra att vi utbildar oss. Av dessa
jobbar dock ungefär 30 procent på en nivå som är lägre än den de är
utbildade för. Det beror ofta på att de har valt fel utbildning, en
utbildning som inte ger jobb i framtiden. Det är denna matchning jag
efterfrågar. Jag vill se en omställning av utbildningssystemet till att
möta arbetsmarknadens behov i framtiden. Folkpartiet har haft ansvar
för utbildningspolitiken under sju år. Samtidigt som arbetslösheten
ökar så ökar också antalet lediga otillsatta jobb. Det beror till stor del
på att Sverige inte har anpassat utbildningssystemet efter
arbetsmarknadens behov, och det är Folkpartiets ansvar. Jag frågar
åter: När kommer reformer som ser till att vi får en utbildningspolitik
som är anpassad till framtidens arbetsmarknad?
anf.72 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! I viss utsträckning försöker vi göra det, till exempel i
satsningen på fler civilingenjörer, högskoleingenjörer och
sjuksköterskor. Det finns en tydlig efterfrågan på detta på
arbetsmarknaden. Det är därför relativt enkelt. När det gäller att
ungdomar väljer fel utbildning på högskolan är erfarenheten från alla
länder att det är mycket svårt att för ett antal kommande årtionden

bestämma hur högskoleutbildningen ska se ut. Låt oss ta
läkarutbildningen i Sverige som exempel. Den har varit otillräcklig.
Trots kunskap om befolkningstillväxt, sammansättning av befolkning
och så vidare har det varit svårt. En del av högskoleutbildningen
innebär dock att man blir mer flexibel och kan göra fler saker. Det
behöver inte vara ett nederlag.
anf.73 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Kvinnor ses som en reservarbetskraft. Kvinnors ställning
på arbetsmarknaden är långt från mäns. Vore kvinnor sysselsatta i lika
stor utsträckning som män skulle ungefär 100 000 fler kvinnor jobba i
dag. Det är direkt nedslående siffror. Vi vet också att vi kvinnor är
mycket mer beroende än män av att ha en väl fungerande gemensamt
finansierad sektor. Samtidigt kan vi konstatera att barngruppernas
storlek på fritis har ökat med 50 procent sedan 2006,
förskolegrupperna blir större och större, lärartätheten sjunker i skolan
och äldreomsorgen skriker efter resurser. I dag jobbar var tredje kvinna
deltid, mot var tionde man. Totalt jobbar var tredje svensk på obekväm
arbetstid, och av dem har 300 000 barn under sju år. Det är dock bara
40 procent av kommunerna som erbjuder barnomsorg utanför
kontorstid. Var tredje kommunalare med småbarn uppger att de inte
kan jobba heltid på grund av förskolans öppettider. Vi har 16 000 färre
kommunanställda i dag än vad vi hade 2007. 100 000, framför allt
kvinnor, har tvingats gå ned i arbetstid eller sluta jobba helt för att ta
hand om en åldrande anhörig. Det riktigt spännande, Carl B Hamilton,
är att andelen äldre i befolkningen beräknas öka med 30 procent till
2050. För att täcka dessa behov, med samma personaltäthet som i dag,

måste 70 procent fler anställas. Det kommer att kosta en hel del. Det
gör det å andra sidan också om vi inte bygger ut den offentliga
äldreomsorgen och barnomsorgen, för vi riskerar då att få en växande
andel medelålders kvinnor som inte kan jobba på grund av att de måste
göra oavlönat omsorgsarbete i stället. Vad kostar inte det? Den
offentliga budgeten brukar återspegla vilket samhälle vi vill ha. När
jag bläddrar i vårbudgeten kan jag inte se ett enda förslag för att stärka
kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Det är tydligen Folkpartiets
linje. Eller hur ska jag tolka det, Carl B Hamilton?
anf.74 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Antalet kommunanställda har inte ökat sedan 2007, säger
Ulla Andersson. Vänsterpartiet är, liksom Socialdemokraterna, fixerat
vid att människor ska vara anställda i kommunen. Vi tycker dock att i
såväl skola som äldre- och barnomsorg kan människor vara anställda i
företag. De kan vara anställda i privata företag eller kooperativ. Siffran
på hur många som är kommunanställda är därför inte så intressant för
en folkpartist eller en annan allianspolitiker. Jag förstår att den är ett
rött skynke för en vänsterpartist som vill att alla ska jobba i offentlig
sektor, men så är det inte för oss. Ulla Andersson och jag har mötts i
många av dessa debatter. Jag tittade därför lite på hur det är i Gävle
och Gävleborg, som är Ulla Anderssons hemmaplan. Där har
vänsterpartierna haft majoritet, ibland med Miljöpartiet, sedan
demokratins införande. Är alla de saker som Ulla Andersson tar upp
bättre där? Nej, det är det inte. Det är inte mer deltid och nattis. Det är
inte högre löner för kommunanställda i Gävleborg. Kvinnornas
situation är inte bättre. De har inte fler styrelseplatser i kommunala

bolag i Gävle och Gävleborg. Varför funkar inte demokratin i Gävle
och Gävleborg? Om majoriteten där har alla de goda egenskaper och
föresatser som Ulla Andersson lyfte fram - jag tycker inte att de är
goda, för jag tycker att det bra med privata företag - varför återspeglas
det över huvud taget inte i vänsterpolitiken i Gävle och Gävleborg?
Det är inte bättre där än i resten av Sverige.
anf.75 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Konjunkturinstitutet säger att det är 16 000 färre
anställda finansierade med skattemedel, och det får konsekvenser.
Gävle har infört rätt till heltid. I Gävle kommun har alla som är
anställda av kommunen rätt till heltid. Vänsterpartiet vill införa en
lagstiftning på nationell nivå; regeringen vill det inte. Det skulle stärka
kvinnors inkomster och inflytande och förbättra hälsan. Vänsterpartiet
vill lagstifta om att kommunerna ska tillhandahålla barnomsorg på
obekväm arbetstid. Det har Gävle. 60 procent av kommunerna har det
inte. Regeringen lägger en liten skärv som i en kommun av Gävles
storlek räcker till lön åt en förskollärare. Vänsterpartier riktar
öronmärkta statsbidrag till äldreomsorgen så att 10 000 fler
undersköterskor kan anställas. Regeringen blundar för behoven. Vi
föreslår riktade statsbidrag för att öka lärartätheten i skolan och få fler
fritidspedagoger på fritis. Regeringen skickar några blanketter att fylla
i och konstaterar att kommunernas konsumtion beräknas halveras
nästa år. Folkpartiet har inte ett enda konkret förslag. Carl B Hamilton
har inte tagit upp något eget förslag i debatten eller i vårt replikskifte.
Det enda han konstaterar är att det är bra att 9 miljarder går till privata
vinster i den gemensamt finansierade välfärden.

anf.76 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Skillnaden mellan Ulla Andersson och mig är att när Ulla
Andersson talar om vinst är det alltid vinst för män. Det är männen
som får göra vinst med skattepengar när de bygger vägar, när de
hämtar sopor och när de kör buss. Då är det okej att gå med vinst i
Ulla Anderssons Sverige. Men kvinnorna då, som jobbar i
omsorgsföretag? De och deras företag får inte göra vinst. 60, 70 eller
80 procent av företagarna i den privata omsorgssektorn är kvinnor. De
får inte göra vinst! Varför är det okej - det är en retorisk fråga - med
olika villkor vad beträffar vinst för kvinnodominerad vårdsektor och
mansdominerad byggsektor? Jag tror att jag ska återkomma med den
frågan när Ulla Andersson har hållit sitt huvudanförande. Jag tycker att
det är hyckleriet drivet till sin spets, att det är helt olika kriterier för
tillåtlighet av vinst beroende på om man är i en mans- eller
kvinnosektor.
anf.77 Per Åsling (C):
Herr talman! Sverige har genom en ansvarsfull ekonomisk politik råd
att fortsätta satsa. Vi har en privilegierad ställning. I årets
vårproposition anslås 3 miljarder kronor till bland annat yrkesinriktad
utbildning, regional tillväxt och infrastruktur. Vi fortsätter även
satsningarna på den gröna omställningen genom en förlängd
miljöbilspremie, samtidigt som turbulensen fortsätter på kontinenten.
Centerpartiet har de senaste åren prioriterat den gröna omställningen,
att hela landet ska växa, och en förstärkning av företagens
konkurrenskraft. Det är grunden för vår gemensamma välfärd och ett
långsiktigt hållbart samhälle. Centerpartiet ser hela Sverige. Vi ser de

nya jobben, de nya företagen, innovationskraften. Vi vill ge människor
möjlighet att växa och utvecklas av egen kraft och strävan. Därför
behöver ännu fler möjligheter öppnas genom politiska reformer.
Sverige har en regering som under finanskrisen har tagit ansvar och
sett till att vi i dag har hållbara finanser. Men det räcker inte. Vi i
Centerpartiet vill mer. Ska vi klara utmaningarna krävs det att vi
använder alla våra resurser, både i städerna och på landsbygden. Med
satsningarna från höstens budget och dagens vårproposition stärker vi
svensk utbildning, påskyndar infrastruktursatsningarna och fortsätter
att satsa på den gröna omställningen. Nästa steg måste vara att göra det
billigare för företagen att anställa. Om fler människor ska kunna
anställas måste det finnas företag som är beredda att anställa, så att det
finns ett jobb att gå till. Det handlar om strukturreformer som måste
genomförs och som är särskilt angelägna om konjunkturen förstärks.
Vi prioriterar fortsatt minskat sjuklöneansvar för företagen. Ett första
steg är att ta bort kostnader för de mindre företagen. Vi vill
återupprätta lärlingssystemet i svenska företag. Mer av utbildningen
måste förläggas till företagen. Vi vill ha riktade skattesänkningar i
form av sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag. Herr talman!
Centerpartiet går i täten för en hållbar miljö- och energipolitik. Årets
centerstämma slog fast att Sverige inom en generation ska vara ett land
helt fritt från fossil energi. Centerpartiet har presenterat konkreta
reformer för den gröna omställningen. Allt som krävs är politiskt mod.
Vi vill införa ett bonus-malus-system för fordon där de som släpper ut
mindre får en miljöpremie, finansierad med en avgift för bilar som
släpper ut mer. Vi vill införa en miljöpremie som lastbilar som gynnar
dem som tankar förnybart. Vi vill också att alla ska kunna bli sina egna

elproducenter. Därför vill vi införa ett system för nettodebitering av el.
Herr talman! Centerpartiet ser möjligheterna runt om i Sverige.
Företag i hela landet är nyckeln till jobben. Låt oss komma ihåg att
landsbygdens gröna näringar är en förutsättning för att genomföra den
gröna omställningen även i staden. De som bor i storstäder är beroende
av att hela Sverige lever och levererar: äggen till ditt frukostbord,
växterna på din fönsterkarm, biobränslet till din bil. Sveriges ekonomi,
våra statsfinanser och därmed finansieringen av vår gemensamma
välfärd kräver att vi ser hela landet.
anf.78 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Det är aldrig roligt när man blir sjuk, som när Per Åsling
nu behövde lämna kammaren, och det måste man ha respekt för. Men
tyvärr handlar en stor del av mitt anförande om Centerpartiet. Det får
jag väl be om ursäkt för, men jag måste ändå genomföra mitt
anförande. Herr talman! Låt mig först konstatera att det är glädjande
att regeringen till slut - i alla fall delvis - har insett sina
tillkortakommanden inom utbildningspolitiken och nu är beredd att i
enlighet med Sverigedemokraternas förslag från höstbudgeten skjuta
till mer pengar till bland annat komvux och yrkeshögskolan. Gott så!
Tyvärr kan jag konstatera att det inte bara är väl sent utan också
otillräckligt. Vi kan nu i efterhand se att en alltför låg ambitionsnivå
har genomsyrat regeringens utbildningspolitik alltsedan man tog över
regeringsmakten 2006. Samtidigt som vi har massarbetslöshet - enligt
AKU i mars 8,5 procent, en massarbetslöshet som ökar - ökar också
antalet lediga, otillsatta jobb på den svenska arbetsmarknaden.
Arbetsgivarna kan helt enkelt inte hitta arbetssökande med rätt

utbildning. Bristen på matchning mellan utbildning och
arbetsmarknadens behov är monumental. Men det är inte brist på
utbildningar och utbildade som är det stora problemet. Det stora
problemet är i stället utbildningarnas innehåll och inriktning. Hela 30
procent av dem som arbetar i dag jobbar på en nivå under sin
utbildningsnivå. Alltför många väljer utbildningar där
framtidsutsikterna ser väldigt dystra ut. Mer hjälp och styrning behövs.
Herr talman! Regeringen har drivit landet Sverige som ett ängsligt
börsbolag, fast i kvartalsrapportsekonomi. Ett sunt, framtidsinriktat
företag satsar betydande belopp på forskning, produktutveckling,
utbildning och fortbildning, för att säkra framtida konkurrenskraft, för
bibehållen eller förbättrad marknadsposition och för företagets
fortlevnad. Precis likadant är det med Sverige som nation. För att
kunna bibehålla och utveckla den gemensamt finansierade välfärden
för framtida generationer krävs inte bara hållbara och bra villkor för
företag och företagande. Minst lika viktigt är att vi kan tillgodose
arbetsmarknadens behov av välutbildad, högkvalitativ och
välmotiverad arbetskraft. För detta behövs betydande statliga insatser
inom forskning och inom utbildning, där utbildningen är mycket mer
anpassad än i dag efter arbetsmarknadens framtida behov. Genom att
fortsätta traditionen av spjutspetskompetens, av svenska,
världsledande, innovativa och högteknologiska industri- och
tjänsteföretag finns också möjligheten att bibehålla ett relativt högt
löneläge inom övriga delar av arbetsmarknaden. Det blir sammantaget
en arbetsmarknad som tål ett relativt högt skattetryck - en förutsättning
för vår gemensamt finansierade generella välfärdsmodell. Men
alliansregeringen verkar ha gett upp alla sådana ambitioner.

Högutbildade med spetskompetens ska vi numera, efter att regeringen
har gett upp utbildningspolitiken, hitta utomlands.
Kvartalsrapportsekonomin är det som gäller - snabbast och billigast
utan tanke på framtiden. Låglönesverige är numera ett faktum. Vi har i
dag stora grupper med utländsk arbetskraft som arbetar på den svenska
arbetsmarknaden, detta ofta utan att det betalas skatt i Sverige. Ibland
har dessa människor mycket låga löner. Det som såg SVT:s reportage i
Uppdrag granskning om utländska lastbilschaufförer kan inte vara
oberörda. Vissa körde för 4 000, 5 000 eller 6 000 kronor i månaden
under vidriga förhållanden. Vi har också så kallade
tredjelandsmedborgare, alltså människor som kommer från länder
utanför EU och som ibland tvingas köpa sina anställningskontrakt och
därefter arbetar under i det närmaste slavliknande förhållanden. En
annan grupp är illegala invandrare, med nyspråk så kallade
papperslösa och tillståndslösa, som uppehåller sig illegalt i landet. De
arbetar ofta svart. De illegala invandrarna består dels av dem som inte,
enligt västvärldens mest generösa invandringsregler, bedömts ha
asylskäl och därför inte beviljats uppehållstillstånd, dels av människor
som aldrig har sökt visum eller asyl utan som kommer till Sverige
enbart för att jobba svart. Båda dessa grupper befinner sig enligt
nuvarande lagstiftning, som ni övriga här har varit med och stiftat, i
landet illegalt och ska avvisas. Ingen av dessa grupper betalar skatt i
Sverige. Men efter regeringens uppgörelse med Miljöpartiet ska de nu
få alla rättigheter, sjukvård och skola, finansierade av de ärliga
skattebetalarna. Dessa tre grupper - utstationerade EU-medborgare,
arbetskraftsinvandrare samt illegala - utför låglönearbete som skulle
kunna vara lagligt, vitt och i Sverige beskattat arbete för några av våra

427 000 arbetslösa, som dessutom skulle bidra till vår gemensamma
välfärd. Jag är uppriktigt oroad. Fortsätter det så här kanske framtida
generationer svenskar för ett par euro om dagen kommer att jobba med
att montera billiga plastleksaker och tygblommor för den kinesiska
marknaden. Herr talman! I alliansregeringen har vi ett parti,
Centerpartiet, som säger sig värna om landsbygdens folk och
landsbygdens villkor. I alliansregeringen finns fyra centerpartistiska
ministrar och statsråd som tillsammans med sina centerpartistiska
företrädare på posterna borde ha gett tydliga avtryck i politiken. Herr
talman! Ca 1,4 miljoner bor i dag i vad som anses vara landsbygd.
Regeringens mål är att 90 procent av befolkningen ska ha tillgång till
bredband om minst 100 megabit år 2020. Det är bra så. Vi kan väl för
enkelhetens skull förutsätta att de övriga 10 procent som inte omfattas
av bredbandsutbyggnaden, vilket är ungefär 950 000 individer,
samtliga tillhör landsbygdsbefolkningen. Med en centerpartistisk
ansvarig it-minister, Hatt, som säger sig värna landsbygdens villkor,
ska alltså 68 procent av landsbygdens folk inte räkna med en framtida
bredbandsutbyggnad för deras del. Vi har en ansvarig landsbygds- och
jordbruksminister, Erlandsson, som också är centerpartist. År 2007
beställde han en utredning om fiskodling och vattenbruk som, när den
var färdig 2009, visade att för endast ca 60 miljoner kunde 1 100 jobb
skapas årligen inom näringen. Men fyra år senare har inget av detta
gjorts - 1 100 jobb till en kostnad av 55 000 kronor per arbete. I stället
har centerpartistiska näringsministrar prioriterat en
restaurangmomssänkning för kanske 3 500 restaurangjobb i städerna
till en kostnad av drygt en och en halv miljon kronor per jobb. Vi har
ett centerpartistiskt statsråd med ansvar för miljön, Ek, som genom

ökade bränsleskatter ytterligare vill försvåra för landsbygdens folk att
leva och arbeta, för en mycket liten, om ens beräkningsbar,
miljömässig effekt. Vi har ett svenskt jordbruk som redan har ett högre
kostnadsläge än viktiga konkurrentländer på grund av våra högre krav
på djurhållning. Så ska det naturligtvis vara. Det är välmotiverat. Men
att, som centerpartistiska ministrar vill, slå undan benen på svenskt
jordbruk genom att minska avdragsmöjligheterna för den nödvändiga
fordonsdieseln är naturligtvis förödande. Slutligen: När privata
multinationella gruvföretag bryter svensk malm och skapar
oreparerbara sår i naturen, skövlar resurser som är ändliga och aldrig
kan återställas, anser den centerpartistiska näringsministern Lööf att
det är rimligt att 0,5 promille av värdet tillfaller staten genom
mineralersättningen. På annat sätt kan man inte tolka att inget förslag
finns från regeringen om att förändra den tokiga lagstiftning som
infördes av Bildtregeringen i början av 90-talet. Jag beklagar att
Centerpartiet inte har kvar någon representant här i debatten, men jag
vill ändå ställa följande fråga till Centerpartiet: Var är utbyggnaden av
nödvändig infrastruktur? Var är era stora landsbygdssatsningar? Vilka
för landsbygden positiva resultat har sju år av centerpartistisk
regeringspolitik gett? Herr talman! Jag avser att inom kort återkomma
i vår budgetmotion och redovisa en rad förslag på åtgärder för att
stärka möjligheterna för människor och företag att etablera sig, verka
och utvecklas på svensk landsbygd, kort sagt där Centerpartiet efter sju
år så totalt har misslyckats med att göra några som helst avtryck i
regeringspolitiken.

anf.79 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Jag inser att det är komplicerat att gå in i en debatt när en
av meddebattörerna har lämnat debatten på grund av hälsobekymmer.
Jag vill gärna understryka att som jag ser det har Centerpartiet spelat
en oerhört central roll i den ekonomiska politik som vi i
alliansregeringen har bedrivit, och det finns mycket tydliga resultat på
det. Vi har drivit en näringspolitik med kraftig aktivering både på
innovationssidan och brett för att säkra att vi har goda villkor för små
och medelstora företag att växa. Det handlar om allt ifrån att vi har
minskat regelbördan till att vi har förstärkt resurserna för Almi och
andra finansieringsstrukturer. Vi har på skattesidan vidtagit ett barrage
av åtgärder, allt ifrån investeraravdrag, sänkt bolagsskatt, borttagen
förmögenhetsskatt, minskade arbetsgivaravgifter och till en lång rad
andra åtgärder för att det ska bli lättare att driva företag i hela Sverige.
När vi har gjort våra infrastrukturinvesteringar har vi säkrat att det
handlar om infrastruktur i hela Sverige eftersom det är viktigt att även
människor som bor på landsbygden ska ha rimliga förhållanden. Jag
vet att Eskil Erlandsson har drivit på och kämpat hårt för landsbygdens
viktiga gröna näringar, inte minst för frågor kring jakt, fiske och
skogsbruk som är så avgörande för oss som bor på landsbygden. Jag
vet att både Andreas Carlgren och Lena Ek under sina tider som
miljöministrar har kämpat för att vi ska få en bra miljöpolitik. Sverige
är, trots vad som tidigare har sagts, fortfarande och alltjämt
världsledande i att förbättra miljön och särskilt givet att vi också kan
fortsätta att klara dessa mål utan att behöva höja koldioxidskatter och
bensinskatter, vilket exempelvis Socialdemokraterna och Miljöpartiet
kommer att göra om de vinner valet. Herr talman! Låt mig därför

understryka att Centerpartiet spelar en central roll i denna allians, och i
Åslings frånvaro vill jag understryka att de har spelat en viktig roll.
anf.80 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Det går ändå inte att undvika att ställa sig frågande till
detta. Det är trots allt en centerpartistisk it-minister som anser att en
majoritet av landsbygdens folk inte ska få ta del av
bredbandsutbyggnaden. Det är centerpartistiska näringsministrar som
prioriterar att sänka restaurangmomsen i stället för att skapa jobb på
landsbygden till en mycket låg kostnad. Det är jordbruksministern som
inte genomför de undersökningar och utredningar som har visat på
mycket positiva resultat. På fråga efter fråga visar vi att Centerpartiet
inte får genomslag för sin politik på landsbygden. Om det sedan beror
på att Anders Borg är en tuff förhandlare, eller om det beror på
Centerpartiets oförmåga att förhandla, vet jag inte. Men det visar sig i
alla fall inte i reell politik. Men nu när jag äntligen har finansministern
på plats här kan vi ta upp en annan intressant diskussion som vi hade
för ett litet tag sedan. Du sade nämligen i vårt lilla replikskifte att även
om invandringen kostar pengar är det ett ansvar som vi ska ta. Vi ska
hjälp människor i nöd. Därför ställer jag mig lite frågande. Tittar vi på
den budget som nu är framlagd ser vi att finansministern tar pengar
från biståndet. Det är drygt 700 miljoner, och det ska vad jag har
förstått framför allt tas från FN:s institutioner. Det är delvis för att
asylmottagningen ska öka i Sverige och för att det kostar mer pengar drygt 1 miljard till. Menar alltså Anders Borg att det är vettigt att ta
pengar från dem som mest behöver det ute i världen - det är 46
miljoner flyktingar som behöver FN:s stöd för att klara sin vardag - för

att hjälpa de få, jämfört med 46 miljoner, som lyckas ta sig till
Sverige? Det är nämligen de omprioriteringar ni gör. Vi
sverigedemokrater satsar i stället mer. Vi satsar 5 miljarder mer än
regeringen till FN:s flyktingorgan UNHCR i den budget vi lade fram i
höstas. Vi gör precis tvärtom; vi sparar in på den kostsamma
asylinvandringen och hjälper fler människor i närområdet. På så sätt
hjälper vi fler.
anf.81 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Näringspolitiken talar starkt för sig själv. Vi har gjort
omfattande utbyggnader av bredband. Vi har tagit ned
restaurangmomsen, vilket är en viktig del av att skapa jobb i
tjänstesektorn. Vi har infört omfattande skattelättnader för att det ska
bli bättre villkor för företagen. Vi har förstärkt de olika
innovationsskapande institutioner som är nödvändiga. Vi har lagt
breda resurser på att förbättra finansieringen för företagen. Vi har
jobbat med såväl Inlandsinnovation och Fouriertransform som andra
riskkapitalstrukturer för att ge bättre förutsättningar för företagsamhet.
Jag tror att den sko som klämmer på Sven-Olof Sällström när det
gäller Centerpartiet är invandringen. Centerpartiet har stått upp för att
Sverige ska ha en öppen och fri invandringspolitik, och det håller jag
naturligtvis med dem om. Problemet här är att Sverige inte alls har
gjort ett val där vi har dragit ned på stödet för att hjälpa flyktingar i de
regioner de bor. Det är tvärtom så att Sverige tillsammans med några
andra länder har tillfört resurser till Afrikas horn eller Syrien, där man
har haft bekymmer. Vi orkar nämligen göra båda - vi orkar både ta

emot människor här i Sverige och för den delen hantera situationen i
Syrien.
anf.82 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Det var intressant att finansministern säger att man ska
göra båda sakerna. Det står nämligen uttryckligen i er egen
budgetproposition, som ni presenterade i morse, att det är precis det ni
gör - ni tar pengarna från biståndsbudgeten för att lägga på
asylmottagningen i Sverige. Det står uttryckligen; det finns ett klart
citat. Jag kan visa det om du inte tror på mig, Anders Borg, men jag
förmodar att du har läst din egen budget. Det står där, ingenting annat.
Det är det som är så häpnadsväckande. Nu kan vän av ordning säga att
vi Sverigedemokrater också vill skära ned på biståndet. Ja, vi vill skära
ned på utvecklingsbiståndet men inte på katastrofbiståndet - inte på
just de människor i krishärdar i världen som behöver hjälp. Vi stärker
FN-systemet och stärker UNHCR. Vet du om, Anders Borg, att de
pengar du lägger på integration i år - det är lite drygt 12 miljarder - är
ungefär den budget UNHCR hade i fjol för alla världens 46 miljoner
flyktingar?
anf.83 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Jag tror att man kan säga att i genomsnitt - jag
understryker, i genomsnitt - är de människor som kommer hit som
invandrare, frivilligt eller kanske ofrivilligt som flyktingar, vare sig det
är från närområdet eller längre bort, mer initiativrika, mer
handlingskraftiga och mer dådkraftiga, för att använda ett gammalt
nordiskt ord, än genomsnittet av befolkningen. Då är min fråga till

Sverigedemokraterna: Har vi i Sverige ett överskott på personer med
dessa goda egenskaper? Initiativkraftiga, handlingskraftiga och
dådkraftiga personer - är de för många i Sverige? Varför är det så
dåligt att detta positiva urval av mänskligheten söker sig till Sverige?
anf.84 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Det vi har överskott på i Sverige är människor som inte
kommer in på arbetsmarknaden och inte får fotfäste i samhället. Det är
människor som inte har en adekvat utbildning för att passa på svensk
arbetsmarknad. Det har vi ett överskott på. Tittar vi på de grupper som
sticker ut när det gäller arbetslöshet är det inte bara ungdomar, som vi
tidigare har pratat om, utan det är också utrikes födda. Ni har nämligen
misslyckats med att få dem i arbete. Ni är så dåliga att ni är sämst i
OECD, Carl B Hamilton! Er egen utredning visar att ni är sämst bland
alla OECD-länder på att få utrikes födda i arbete i Sverige. Så är det.
Det är det överskott vi har. Därför säger vi att vi måste anpassa
volymen av asyl- och anhöriginvandringen för att få en chans att ta
hand om dem som nu är i landet. Det är därför jag säger att det är
bättre att ge dem jobben än till exempel dem som nu står och knackar
på dörren. Ge pengarna till UNHCR! Låt dem ta hand om och hjälpa
flyktingar på plats. Då hjälper vi oerhört många fler, Carl B Hamilton.
Du säger att det är initiativrika människor. Ja, det finns sådana
exempel. Bra! Det är bra för dem, men det är inte så att det är något
slags medelvärde, Carl B Hamilton. Vi kan i stället titta på andra
länder i vår närhet, där man vågar prata om dessa saker och där man
vågar använda statliga myndigheter för att beräkna kostnader - till
exempel Norge. Där har man gjort det. Deras statistiska centralbyrå

har försökt att göra en beräkning av vad invandringen kostar. De
konstaterar nu att icke-västliga invandrare under sin livstid kommer att
kosta det norska samhället 4,1 miljoner norska kronor - netto, efter att
alla intäkter och kostnader är beräknade. 4,1 miljoner kronor - det är så
det ser ut. Kan vi vara överens om att vi gör en likadan beräkning i
Sverige? Det kanske är så att jag har fel. Det kanske är så att Carl B
Hamilton har rätt, och då är jag beredd att backa. Men kan vi vara
överens om att vi gör en likadan uträkning i Sverige? När får vi se
Alliansens uträkning av invandringens kostnader? Man påstår
nämligen hela tiden att vi har fel.
anf.85 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Det var inget svar på frågan varför dessa
handlingskraftiga, initiativkraftiga och dådkraftiga personer som
kommer till Sverige, frivilligt eller ofrivilligt, inte skulle få vara här.
Det var inget svar på frågan om det är för många med dessa goda
egenskaper i Sverige. Låt mig dock säga en annan sak jag tycker illa
om med Sverigedemokraterna. Det är att om ni genomförde er politik
skulle till exempel studenter inte få delta i europeiskt studentutbyte. Ni
vill nämligen att Sverige ska lämna Europeiska unionen. De skulle
krävas på arbetstillstånd om de skulle arbeta i andra länder.
Passtvånget skulle återinföras för svenskar. Den gränsöverskridande
brottslighet vi försöker bekämpa skulle bli väldigt mycket svårare
eftersom vi skulle stå utanför. Detsamma gäller miljöproblemen - luftoch vattenföroreningar transporteras över gränserna. De måste
bekämpas gränsöverskridande. Allt detta vill ni säga nej till, för ni vill

avsnöra Sverige från resten av världen och resten av Europa. Det är det
jag avskyr.
anf.86 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Om man ska ta en debatt med Sverigedemokraterna om
Sverigedemokraternas politik, Carl B Hamilton, är det en förutsättning
att man läser på och vet vad man pratar om. Nu ska jag rätta till det,
för du har tyvärr inte koll på någonting. Det vi säger är att vi ska
lämna överstatligheten i EU. Vi ska lämna det gemensamma försvarsoch säkerhetssamarbetet. Vi ska lämna många av dessa delar, men vi
ska inte lämna den inre marknaden. Vi ska fortfarande ha samarbeten
när det gäller miljöfrågor och internationell kriminalitet. Om du läser
våra politiska program i frågan ser du just detta. Det är det som är
problemet, Carl B Hamilton, om man tar en debatt när man har en
okunskap om det andra partiets politik - det är inte så verkligheten ser
ut. Det vi förespråkar är möjligtvis en omförhandling till ett EES-avtal
i stället. Kom inte och påstå saker om Sverigedemokraternas EUpolitik! Jag var första namn på listan till EU-valet 2009. Jag har rätt
bra koll på den politiken, Carl B Hamilton, och du behöver gå och läsa
på.
anf.87 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Borg är erkänt dålig på ekonomiska prognoser men ännu
sämre på att hantera arbetslösheten. 130 000 fler arbetslösa de
kommande åren ska läggas till de 80 000 som arbetslösheten redan har
ökat med sedan 2006. Om man gör så stora ändringar i sina prognoser
borde det också påverka politiken, men hur jag än bläddrar ser jag inga

lösningar på arbetslöshetsproblematiken. Om Borg lade lika mycket
möda på arbetslösheten som på sina väderprognoser skulle det se bra
mycket bättre ut i Sverige. I valet 2006 var den stora frågan jobben.
Det rådde massarbetslöshet, enligt Anders Borg, och det stämde. Där
är vi överens, för arbetslösheten var så hög som 6,6 procent.
Regeringen vann valet på frågan om jobben, och den moderata
arbetslinjen var lösningen på arbetslösheten. Det gick i praktiken ut på
att sänka skatten, hota arbetslösa och sjuka och låta dem betala
skattesänkarkalaset. Skatterna har sedan dess sänkts med drygt 100
miljarder, våra gemensamma skyddsnät i form av a-kassan och
sjukförsäkringen har systematiskt rivits sönder och en aktiv
arbetsmarknadspolitik verkar regeringen inte ens kunna stava till.
Medan regeringspartierna tävlar om vem som vill sänka skatterna
mest, vem som har den plattaste skatten eller den minst branta, det vill
säga vilket parti som är längst ifrån skatt efter bärkraft, förändras
Sverige. I dag är Sverige ett land med 80 000 fler arbetslösa.
Arbetslösheten är uppe i hela 8,2 procent. Vi har massarbetslöshet,
men framför allt är vi långtidsarbetslöshetens land. Över hälften av de
arbetslösa är långtidsarbetslösa, och långtidsarbetslösheten har ökat
med ungefär 100 000 personer. De som har varit arbetslösa två år eller
mer har ökat med 180 procent, och Arbetsförmedlingen räknar med att
i slutet av året kommer ungefär en kvarts miljon människor att vara
utsatta på arbetsmarknaden, det vill säga ha mycket svårt att få ett jobb
eller riskerar att slås ut permanent. Arbetsmarknadsutbildningarna har
halverats. Av de ca 100 000 unga arbetslösa får inte ens hälften en
aktiv insats. 732 personer får en arbetsmarknadsutbildning, det vill
säga ungefär 1 procent. Sverige har Nordens högsta arbetslöshet. För

övrigt är Sverige det enda land där Vänsterpartiet inte är med och styr.
Eleverna letar efter lärare som har tid för dem, för lärartätheten
sjunker, skolresultaten likaså. Det enda skolan får mer av är
Björklunds blanketter att fylla i. På morgnarna oroar sig föräldrar för
om deras barn ska vara säkra och ha en bra dag på fritis, för
gruppstorlekarna har ökat med 50 procent sedan 2006. Och barnen i
förskolegrupperna blir fler och fler. De äldre får se en undersköterska
svischa in och säga hej och sedan gå. Unga ringer till en släkting för
att höra om det finns en soffa att bo på någon dag eller månad, för en
egen bostad är en omöjlighet. Kvinnor tvingas gå ned i arbetstid för att
få sina liv att fungera eftersom äldreomsorgen inte hinner med
mormors behov eller förskolan barnens. Medan vår gemensamma
välfärd skriker efter mer resurser tas närmare 9 miljarder ut i privata
vinster i den privatiserade välfärden, och skatterna ska fortsätta att
sänkas. Sedan valet har enorma summor satsats på den ideologiska
tron att skattesänkningar löser allt, även arbetslösheten. De så kallade
reformer jag snart kommer att återkomma till omfattar ca 130
miljarder. Det är mer än vad staten satsar på hälso- och sjukvård,
social omsorg, barnbidrag och försvaret tillsammans. 130 miljarder har
gått till ineffektiva, dyra åtgärder som har ökat arbetslösheten. Låt oss
kolla på varför. Jobbskatteavdraget kostar ca 85 miljarder. De som
arbetar får en skattesänkning, vilket förväntas leda till att de kräver
lägre löneökningar - och att de som inte står till arbetsmarknadens
förfogande ska så göra. Ju fler som står till arbetsmarknadens
förfogande, desto lättare blir det att hålla lönekraven nere. Därför har
sjuka slängts ut från sjukförsäkringen, och aktiv arbetsmarknadspolitik
är ett minne blott. Sverige ska konkurrera med lägre löner, och på så

sätt ska 100 000 nya jobb skapas någon gång i någon framtid. Men
både TCO, LO och Almega ifrågasätter siffrorna. Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering menar att jobbskatteavdragets
effekter inte ens går att utvärdera. LO säger att även om man skulle
bortse från de uppenbara orättvisorna med jobbskatteavdragets
konstruktion kan det inte motiveras utifrån ett
sysselsättningsperspektiv. Om vi tittar på de senaste decennierna kan
vi se att lönernas andel i förhållande till produktionen har minskat. Det
som har hänt är att arbetslösheten har ökat, vinsternas andel likaså, och
investeringarna har sjunkit. Regeringens teori om 100 000 nya jobb
någon gång i framtiden är minst sagt bräcklig. Sänkta
arbetsgivaravgifter för unga kostar ca 14 miljarder kronor.
Riksrevisionen och Finanspolitiska rådet visar att det är en dyr och
ineffektiv åtgärd som har liten effekt på arbetslösheten bland unga. En
stor del av pengarna har i stället gått till arbetsgivare som redan hade
unga anställda, som hamburgerkedjor och andra låglönejobb - alltså ett
riktigt McDonaldsbidrag. RUT är en subvention av städbranschen med
3 miljarder. De svarta jobben skulle minska och invandrare få jobb, var
några av argumenten. Varför just människor med invandrarbakgrund
passar så bra att städa välbeställda infödda svenskars hem är svårt att
förstå. Med RUT har vi fått en ny, grå städmarknad, det vill säga bolag
som utför en del vitt och en del svart. Den svarta marknaden finns
kvar, parallellt med den vita. Samtidigt har det visat sig att det är
infödda medelålders kvinnor som ofta redan hade ett jobb som börjat
arbeta i städbranschen. Städjobben är skattesubventionerade två
gånger, dels genom skatteavdrag, dels genom Arbetsförmedlingens
subventioner, så det är dyra jobb, men tydligen en viktig

framtidsbransch i det borgerliga Sverige. Den sänkta
restaurangmomsen är ett direkt branschstöd, enligt Finanspolitiska
rådet, och kostar knappt 6 miljarder per år. 10 000 jobb skulle det
skapa, ja, kanske till och med fler. SCB menar att det är färre anställda
i branschen i dag än före momssänkningen. Men Visita, branschens
arbetsgivarorganisation, säger att den har gett 4 000 jobb. Om vi köper
de siffrorna skulle varje jobb ha kostat en och en halv miljon, och det i
en låglönebransch. Sedan har vi då en bolagsskattesänkning med 16
miljarder. Den är självklart positiv för bankerna och storföretagens
ägare men leder knappast till fler jobb. Den motsvarar lönerna för 30
000 personer. Det är dålig konjunkturpolitik och tär på statskassan i
osäkra tider. Den enda reform som verkar hålla mot verkligheten är
ROT, och det är den enda reform regeringen inte kommit på själv utan
är en beprövad klassisk konjunkturåtgärd. 130 miljarder i
skattesänkningar har varit huvudingrediensen i regeringens recept för
att få ned arbetslösheten tillsammans med raserad arbetslöshets- och
sjukförsäkring. Resultatet är 80 000 fler arbetslösa, 100 000 fler
långtidsarbetslösa och en kvarts miljon utsatta på arbetsmarknaden
samt en lägre sysselsättningsgrad. Vi har blivit massarbetslöshetens
och långtidsarbetslöshetens land. Herr talman! I valet mellan
satsningar på fler jobb och en bättre välfärd å ena sidan och
skattesänkningar å andra sidan är vårt val samhällsnyttiga
investeringar som ger jobb och en bättre välfärd för alla. Vår främsta
tillgång är människors vilja att arbeta. Vi vill att det ekonomiska
ramverket ska anpassas till dagens stora samhällsproblem, inte
gårdagens. Därför ska full sysselsättning vara målet för den
ekonomiska politiken. Ett sysselsättningsmål bör införas i såväl finans-

som penningpolitiken. Överskottsmålet bör bytas ut mot ett mål om
budget i balans. Det är inte rimligt att vi kontinuerligt ska föra en
åtstramande politik och spara när arbetslösheten är skyhög. Pengarna
borde användas till produktiva investeringar i stället. Allt fler, som
både LO och TCO liksom många ekonomer på både vänster- och
högerskalan, sluter nu upp bakom Vänsterpartiets krav på ändrade
ramverk. Vänsterpartiets nya reform i årets budget kommer att vara en
ungdomsgaranti. Alla unga som är arbetslösa 90 dagar ska garanteras
jobb till kollektivavtalsenliga villkor eller utbildning. Det väljer vi i
stället för skattesänkningar. Unga ska ha rätt att känna att de har en
framtid, att de tas till vara och får bidra med kunskap. Vi föreslår ett
upprustningsstöd för hyresrätter, och vi satsar på ett investeringsstöd
för att få i gång byggandet av hyresrätter till hyror människor har råd
med. Det skapar jobb och minskar bostadsbristen. Vi öronmärker
pengar till fler lärare och undersköterskor. Det skapar jobb och ger oss
kvinnor, barn och äldre bättre förutsättningar. Genom gröna
investeringar i utbyggnad av järnvägs- och busstrafik och
energiomställning minskar vi våra utsläpp och skapar fler jobb. Genom
offentliga samhällsnyttiga investeringar i stället för ineffektiva
skattesänkningar kan jobb och fler utbildningsplatser skapas, likaså en
bättre kvalitet i välfärden och en större framtidstro bland unga. Det är
vår väg. Vi vill skapa gemensam rikedom. Vi vill bort från tävlan om
vem som kan sänka skatten mest, från den plattaste skatten och från
massarbetslösheten. Drygt 100 miljarder i skattesänkningar har lett till
ökad arbetslöshet, lägre sysselsättningsgrad, 100 000 fler
långtidsarbetslösa, ökad ekonomisk ojämlikhet och en allt lägre
investeringsnivå. Det är en ineffektiv och dyr ekonomisk politik. Ingen

annan än ett och annat gammalt högerspöke kan vara glad åt det
resultatet.
anf.88 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Jag har två frågor till Ulla Andersson: Varför har
rättvisan och sammanhållningen klarat sig bättre nu när
alliansregeringen styr än när vänsterregeringen styrde? Varför ökar
orättvisorna alltid mer när Vänsterpartiet har inflytande? Jag ställer
frågorna mot bakgrund av att vi nu har lite mer statistik som så tydligt
belyser detta. När vänsterpartierna styrde drog Sverige ifrån när det
gällde ekonomiska skillnader. Vi hade en större ökning av Ginikoefficienten än de flesta industriländer. Nu ser vi i stället att Ginikoefficienten under krisåren har stått still eller till och med fallit
medan den har ökat kraftigt i länder som Österrike och Danmark. Vi
ser att Sverige när det gäller andel av befolkningen som har låg
standard står ut bland de övriga EU-länderna, och detta särskilt när det
gäller barnfattigdomen. Vi fick så sent som för någon vecka sedan en
ny rapport från EU-kommissionen, där man bedömer risken för
barnfattigdom. Där ligger Sverige lägst av alla EU-länderna. Vi fick i
förra veckan en rapport från Social Progress Index som visar att
Sverige har den starkaste sociala situationen av ett stort antal länder
som man har jämfört. Mot bakgrund av de här frågorna uppstår två
relevanta frågeställningar: Varför ökar alltid orättvisorna när
Vänsterpartiet har inflytande, och varför lyckas vi hålla ihop Sverige
bättre när Alliansen bestämmer?

anf.89 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Om vi tittar på hur de ekonomiska skillnaderna ökade
under det tidigare rödgröna samarbetet kan vi se att Gini-koefficienten
ökade med ungefär tre tusendelar fram till år 2006. Efter 2007 har den
ökat med fem tusendelar. Jag tycker inte att det var bra då, och det är
ännu sämre nu. Om man tittar på regeringens politik kan man säga att
de 10 procenten rikaste har fått 40 miljarder i skattesänkningar. Det är
25 procent av alla skattesänkningar. De 25 procent fattigaste har fått 2
miljarder. Samtidigt kan vi konstatera att inkomstskillnaderna mellan
kvinnor och män sedan regeringen tillträdde har ökat med 40 procent.
Det är 1 460 kronor i månaden. Regeringen har förstört
sjukförsäkringen och sparat ungefär 26 miljarder på den. Det är nästan
exakt samma summa som de 10 procent rikaste har fått i
inkomstförstärkningar. Bland de 10 procent rikaste är sju av tio män. I
sjukförsäkringen är sju av tio kvinnor. Man kan väl säga att sjuka
kvinnor har fått betala till högavlönade, rika män. Jag tycker inte att
det är en rättvis politik. Om vi därtill lägger att
arbetslöshetsförsäkringen också är raserad kan man förstå att
inkomstskillnaderna i Sverige inte är bra. I OECD:s statistik kan man
väl också se att Sverige är ett av de länder där inkomstskillnaderna har
ökat mest. Anders Borg! Det är du som är finansminister. Jag tycker att
du borde ha lite svar på arbetslösheten i den här budgeten, och det har
du inte. Du konstaterar att arbetslösheten kommer att öka med ungefär
130 000 personer. Sedan har vi sida efter sida utan förslag till
lösningar. Jag tycker att det är ett enormt stort problem, och jag tycker
faktiskt att du är ansvarig och ska svara på hur du ska komma till rätta

med arbetslösheten. Den har hittills bara ökat sedan du tillträdde, så
jag har inte särskilt stor tilltro till att du ska kunna lösa den frågan.
anf.90 Finansminister Anders Borg (M):
Herr talman! Nu var det ju inte jag som beskrev verkligheten på det
här sättet. OECD har hållit fram att under de år de rödgröna styrde
ökade inkomstskillnaderna från 1990-talet till mitten av 2000-talet
snabbare än i andra länder. Det ser vi i mått på löneskillnaderna mellan
män och kvinnor och på förmögenhetskoncentrationen. På nästan varje
variabel ledde utanförskapet till att skillnaderna i Sverige växte under
vänsterregeringen. Nu har vi alltså inte haft någon kraftig ökning av
Gini-koefficienten trots den värsta krisen sedan depressionen. Vi har
alltså en lägre andel av barnfamiljerna som har låg materiell standard.
Vi hålls av EU-kommissionen fram som det land där risken för
barnfattigdom är lägst. Kan det inte vara så att det är bidragspolitiken
och skattehöjarpolitiken som slår ut jobb? Är det inte det som är
förklaringen till att vänsterpartier inte klarar av rättvisan? Kan inte
Ulla Andersson erkänna att hon vill trycka ut människor från
arbetsmarknaden och erkänna att det skulle öka orättvisorna?
anf.91 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Jag kan konstatera att den relativa fattigdomen har ökat
med 34 procent sedan Anders Borg tillträdde. Det är 1 miljon
människor som lever på 10 680 kronor eller mindre i månaden. Det är
väldigt svårt. Så blir det när man river sönder våra gemensamma
försäkringssystem. Du har valt att ge de 10 procent rikaste 40
miljarder i skattesänkningar, medan de 25 procent fattigaste har fått 2

miljarder. Jag tycker att det mycket tydligt visar var du lägger dina
intressen och vilka du prioriterar. Jag kan också konstatera att i de
övriga nordiska länderna, där vänsterpartier är med och styr, är
arbetslösheten mycket lägre. Där för man en aktiv
arbetsmarknadspolitik, och man lyckas också - titta på Norge! minska inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och
inkomstskillnaderna i stort. Det är alltså väldigt tydligt att om man vill
ha en rättvis politik så väljer man ett parti som vågar tala om att
välfärd kostar, att skatter är civilisationens pris och som vågar satsa på
att anställa fler lärare, fler undersköterskor och se till att barnen får en
bättre möjlighet i förskolan.
anf.92 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Varför är det acceptabelt i manliga branscher, Ulla
Andersson, med vinster som har genererats från skatter medan det i
kvinnliga branscher är oacceptabelt? Varför är det acceptabelt med
vinst från byggande av vägar, hämtande av sopor och av att köra buss?
När dessa företag, där de flesta anställda är män, gör vinst är det helt
okej att använda offentliga medel, men det är inte okej med vinst från
skattemedel i den kvinnodominerade vården och omsorgen. Som jag
sade tidigare verkar kriteriet för att tolerera en vinst på offentliga
inkomster vara att den är manlig. I den kvinnodominerade vården och
omsorgen vill ni och Socialdemokraterna att det inte ska få finnas
några vinster. De kvinnliga företagare som i dag finns där ska inte få
finnas där, och det är kommunen som upphöjs till det stora föredömet.
Varför är det okej? Ulla Andersson nämnde i förbigående ROT. Det
infördes i början av 1990-talet. Det var - jag är säker på att mitt minne

inte sviker mig - på initiativ av Byggnadsarbetareförbundet. Det är ju
en typiskt manlig bransch. Varför tog det 25 år innan RUT kunde
komma till - man kan förstås vara emot både RUT och ROT generellt som ju i huvudsak gynnar kvinnor? Varför är det så här? Varför är det
ett föredöme, och varför vill ni ha det på det här sättet, att det ska vara
acceptabelt med vinst i manliga branscher men inte i kvinnliga? Det är
lite konstigt med logiken där.
anf.93 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Till skillnad från Carl B Hamilton tror jag att de flesta
människor kan inse skillnaden mellan att tillverka en polisbil eller en
bag och att ge omsorg till äldre eller att ge barn en bra skolgång så att
de klarar sin utbildning. Marta Szebehely, som är professor i social
omsorg, har konstaterat att den privatiserade välfärden inte har lett till
bättre kvalitet eller högre effektivitet, utan den handlar enbart om
ideologi. Hon säger vidare i sin rapport att de som har fått betala det
högsta priset för den privatiserade välfärden är multisjuka äldre.
Sverige är det land som har gått längst i världen i detta avseende.
Kanske Chile är med och tävlar också. I Sverige är det två
riskkapitalistiska bolag inom äldreomsorgen som har 50 procent av
marknaden. I USA är det tio bolag som delar på 13 procent av
marknaden. Det vill säga att vi har en mer monopoliserad privatiserad
välfärd än vad USA har. Då har det gått riktigt långt! Ungefär 9
miljarder togs ut i privata vinster. Man kan se att ägarna och de som
sitter i styrelsen för de stora riskkapitalbolagen är framför allt män
medan det är 80 procent kvinnor som jobbar i de här branscherna. De
kvinnorna har i sin tur sämre arbetsvillkor i den privatiserade

välfärden än i den offentliga. I äldreomsorgen är 10 procent färre
anställda. I den privata skolan har lärarna en lägre utbildningsnivå än i
den offentliga. Man kan se att det är fler visstidsanställda, för det är
där man tjänar pengarna. Man pressar helt enkelt arbetsvillkoren för
dem som är anställda. I Kanada har man infört en mängd
kvalitetskriterier i den privatiserade sjukvården, för man har sagt,
ungefär som Socialdemokraterna gör, att det är på så sätt man ska styra
den privatiserade välfärden. Där har man nu 450 olika
kvalitetskriterier, och man upptäcker hela tiden att det finns olika
brister. Man får lägga ofantliga summor på att kontrollera dessa
kvalitetskriterier, och det går inte ens. Vänsterpartiet vill se ett förbud
mot vinstdrivande bolag i välfärden.
anf.94 Carl B Hamilton (FP):
Herr talman! Man får vara ganska blind för att inte tycka att det är
konstigt att företag som bygger får göra vinst men inte företag i de
sektorer vi nu diskuterar. Manliga vinster är det alltså inget snack om.
De är okej. Kvinnliga vinster finns det däremot ett stort motstånd mot.
Hur rimmar det med att Vänsterpartiet är ett feministiskt parti att man
säger att det är okej med manliga vinster medan man säger nej till
kvinnliga. Jag förstår inte det. Jag ska avsluta med att ta fram den här
studien som nyligen har kommit, som är från Harvard och som har 50
indikatorer på allt från jämlikhet och miljö till kriminalitet. Där är
Sverige absolut högst upp, långt före Storbritannien, Schweiz, Kanada,
Tyskland etcetera. Sverige är på första plats. Jag tycker att det är
tankeväckande att det kan vara så olika beskrivningar av vårt land,
som vi hör här.

anf.95 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Det är ganska enkelt att ställa krav på hur en bil ska
fungera, Carl B Hamilton, eller hur en väg ska se ut eller ett hus ska
byggas. Kommuner och det offentliga har inte heller egna byggbolag
eller vägbolag på samma sätt. Men när det gäller den gemensamt
finansierade äldreomsorgen, sjukvården och skolan är det inte lika
enkelt att ställa detaljerade krav. Det handlar om vilken äldreomsorg
Asta behöver, Greta behöver, Tor behöver eller Alf behöver. Det är en
väldigt stor skillnad. Vi i Vänsterpartiet har sagt att vi vill tillåta
mångfald i välfärden. Alla bolag som är intresserade av att vara kvar
kan ombilda sig till ett icke-vinstdrivande bolag, det vill säga ett bolag
med särskilda vinstbegränsningar, för alla pengar ska återinvesteras i
verksamheten. Vill man det är det okej att vara kvar. Det skulle
innebära att vi skulle få ungefär 9 miljarder mer till den offentliga
välfärden. Det skulle betyda oerhört mycket för många kvinnor, som
skulle få bättre arbetsvillkor och som skulle få fler arbetskamrater. Vi
skulle få en högre utbildningsnivå i välfärden. Därmed skulle också
våra liv kunna förbättras väsentligt.
anf.96 Anders Sellström (KD):
Herr talman! Vänsterpartiet och Kristdemokraterna - det är bara att
inse att vi står ganska långt ifrån varandra när det gäller synen på hur
ett samhälle ska fungera. Styra och ställa över andra människor,
mindre egenmakt och planekonomi - det är väl ord som vi enkelt kan
beskriva Vänsterpartiets politik med. Och de som ska bestämma och
styra över detta är politikerna. De egna valen ska minska till förmån
för det här. Vänsterpartiet talar ofta om att det finns för få lediga jobb i

förhållande till antalet arbetssökande - det var du inne på i olika
ordalag i ditt anförande. Men ert svar på det här, när det gäller att
underlätta för företag att anställa fler, är att kraftigt höja skatterna för
dem och att försämra företagsklimatet i vårt land. Det blir lite
motsägelsefullt. Ni vill höja förmögenhetsskatten. Ni vill höja
arbetsgivaravgifterna. Ni vill höja bolagsskatten. Det här är typiska
skatter som driver ut företag och investeringskapital ur Sverige. Min
fundering blir lite grann: Vad har ni tänkt er när företagen flyr ut ur
Sverige? Hur ska ni skapa jobb då, Ulla Andersson?
anf.97 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Nio av tio svenskar anser att vinster ska begränsas i
välfärden eller förbjudas helt. Vi lyssnar på den opinionen, och vi
känner ett stort folkligt stöd i den frågan. Att Kristdemokraterna och
övriga partier inte gör det tycker jag är djupt beklagligt. Det handlar
om 9 miljarder som tas ut i privata vinster. Du och jag och alla andra
betalar skatt för att det ska gå till vård, skola och omsorg, vilket det då
inte gör. I stället får vi se en privatiserad äldreomsorg med färre
anställda, lägre utbildningsnivå och fler visstidsanställningar. Det har
inte lett till bättre kvalitet och inte till högre effektivitet. Det handlar
enbart om ideologi. Jag tror nog att det är Kristdemokraterna som har
en del att fundera över. Om vi tittar på bolagsskatten kan vi se att den
faktiska bolagsskatten i Sverige var 13,7 procent före den senaste
sänkningen. Jag tycker att det är en väldigt låg bolagsskattesats. Jag
tycker inte att den behöver sänkas mer. Däremot tror jag att bolagen
vill se en bättre infrastruktur i form av järnvägar, underhåll av vägar
och fiber. Vi föreslår ett forskaravdrag för små och medelstora företag.

Vi föreslår slopat sjuklöneansvar för mindre företag. Vi satsar mycket
på utbildning. Det är väl ändå det som är den stora frågan bland
företagen i dag. De får inte tag i arbetskraft med rätt kompetens trots
att vi har massarbetslöshet. Det är er politik som har lett till det. Det
finns mycket man kan göra för att se till att efterfrågan ökar i
ekonomin och därmed också ge företagen bättre förutsättningar. Det
gör Vänsterpartiet. Vi föreslår ett ökat underhåll av järnväg. Vi ökar
anslagen för investeringar i järnväg. Vi vill öka investeringarna i
byggande av hyresrätter. Vi föreslår upprustningsstöd för hyresrätter.
Det skulle leda till en ökad efterfrågan i väldigt många privata bolag
som därmed skulle få mycket bättre förutsättningar att bedriva
verksamhet i Sverige.
anf.98 Anders Sellström (KD):
Herr talman! Ulla Andersson var inne på bolagsskatten. Hon tyckte
inte att man skulle sänka den. Hon tyckte att den var låg. Nej, vi har
noterat det. Ni vill höja den, än mer än vad den var före den 1 januari
2013. Det är a race to the top, kan man lugnt säga. Ni vill driva på
detta. Det innebär att du driver företag ut ur landet. Du fyller på med
beskattning på beskattning och driver företag ut ur landet. Det blir till
slut omöjligt att skapa jobb i Sverige. Hur ska du få folk att betala
skatt här utifrån samma utgångsläge? Är det någon form av Robin
Hood-förfarande man ska ha, som man kan se på julafton, att man får
stjäla skatten från någon för att komma åt det här? Jag får inte er
politik att gå ihop, men vi har helt olika syn på hur man bedriver ett
samhälle. Vi tror på kraften hos innovativa företagare som vill
förverkliga sina idéer. Det skapar anställningar, och det gör att vi har

en konkurrenskraft gentemot andra länder och kan sälja våra
produkter. Det skapar jobb, och det skapar välfärd i vårt land. Men vi
kan inte ha skatter som driver ut företag ur vårt land, för det skapar
ingen välfärd.
anf.99 Ulla Andersson (V):
Herr talman! Jag tror att Anders Sellström är en av få som tycker att
13,7 procent i faktisk bolagsskatt är högt. Jag tycker inte det. Jag
tycker att även bolag ska få vara med och bidra till den gemensamma
välfärden, i större utsträckning än vad ni gör. Det vi gör är att vi satsar
mer på infrastruktur. Vi vet nämligen att företagen behöver en bättre
infrastruktur i form av bättre vägunderhåll, ökade
järnvägsinvesteringar och ökade offentliga investeringar, eftersom det
offentliga är det privata näringslivets största kund. Vi handlar för
ungefär 580 miljarder per år av det privata näringslivet genom det
offentliga. Och vi ökar de offentliga investeringarna, för när vi satsar
på järnvägen, på kollektivtrafiken och på bostadsbyggande är det
privata företag som får de beställningarna och som därmed får bättre
förutsättningar att tjäna pengar och anställa fler. Och på så vis kan de
vara med och bidra till en bättre ekonomisk ställning. Ni stramar åt. 16
miljarder till sänkt bolagsskatt ger inte fler jobb utan ökar endast
storbankernas vinster. Det är klart att de är glada, men det är inte så
många andra som är det, precis.
anf.100 Anders Sellström (KD):
Herr talman! Vi börjar närma oss slutet av den här debatten. Det
perfekta samhället finns inte på vår jord, även om vi alla, så gott vi

kan, strävar mot det. Jag tror att det någonstans är viktigt att bestämma
sig för vad man vill ha för samhälle och att hitta en balans mellan de
här olika delarna för att skapa ett så bra samhälle som möjligt. Jag
nämnde Mästarnas mästare lite tidigare i debatten. Jag tycker att det är
ett bra exempel på hur man kan se till att ligga i topp. Men det innebär
inte att man i varje jämförande gren kan vinna eller ligga i topp. Det
gäller att vara stark. Det gäller att vara uthållig. Och det gäller att
skapa ett samhälle som håller ihop och som håller på sikt. Jag har
funderat lite grann på det här med balansen. Hur skapar vi en balans?
Det handlar om att ha en innovationskraft i vårt land - det visar sig år
ut och år in att vi vinner den tävlingen också. Det handlar om att skapa
en bra välfärd, en trygghet och en bra omsorg som fungerar. Det
handlar om att skapa ett företagsklimat som gör att vi kan skapa
investeringar i vårt land men även få investeringskapital från andra
länder att landa i Sverige. Det handlar om att skapa en valfrihet.
Människor ska ha möjlighet att välja, och människor ska ha en
möjlighet att mer få rå om sina surt förvärvade pengar. När det gäller
den här balansen vinner vi inte alltid alla tävlingar, men vi ligger i
topp. Vi är på prispallen i de flesta fall. Social Progress Index, som
flera har nämnt tidigare, visar att när man lägger ihop de här olika
funktionerna, de här olika delarna i ett samhälle, vinner vi. Vi vinner
den tävlingen mot alla andra länder i världen. Jag tycker att det är
ganska fantastiskt när man vill se det från den sidan. Sedan finns det
oerhört mycket som vi kan förbättra i varje gren, som vi inte når fram
till. Och där måste vi ideligen skruva och ratta på de olika faktorerna
för att komma fram. Vi kristdemokrater pratar mycket om och
fokuserar mycket på barns och ungas uppväxtvillkor. Det är basen för

att komma vidare i ett samhälle som fungerar bra. Får vi bra
uppväxtvillkor för barn och unga tror jag också att vi har bra villkor
för deras föräldrar. Vi har också bra villkor för mormor och morfar och
farmor och farfar. Här finns självklart en hel del att göra. Vi diskuterar
ungdomsarbetslösheten. Ja, men jag tror att om vi får fart på
lärlingsplatserna i vårt land kan mycket hända som gör att vi skapar
betydligt bättre villkor även när det gäller att minska
ungdomsarbetslösheten. När det gäller utbildning ska självklart så
många som möjligt igenom utbildningssektorn, och vi ligger väldigt
bra till när man tittar på hur många i vårt land som läser på högskolan.
När det gäller praktiska yrken har vi tappat lite. Vi behöver fler som
jobbar i de praktiska yrkena. Där måste vi också finna vägar framåt,
liksom det föreslås i den här vårpropositionen. Så har vi
bostadsmarknaden som det jobbas frenetiskt med för att hitta vägar att
komma fram till fler byggnationer av bostäder. I takt med att en massa
utredningar nu landar tror jag att det kommer fler förslag på hur vi kan
komma framåt även i den frågan. Vad vi kan konstatera gång på gång
är att subventioner inom den sektorn inte fungerar. Det är andra saker
som man måste skruva och ratta på för att komma framåt i de bitarna.
Vi har tittat på olika delar här, men sysselsättningsgraden generellt i
vårt land är oerhört hög, likaså kvinnors deltagande. Tittar man på
arbetskraftsdeltagandet ser man att vi ligger i topp i hela Europa, om
jag inte minns fel. Vi har en statsskuld som är så låg att man börjar
ropa på att Sverige ska stimulera mycket mer, inte bara den svenska
ekonomin utan även att vi ska vara med och hjälpa till på annat håll.
Det finansiella sparandet är fortfarande i topp. Om vi jämför våra
reallöneökningar med Tyskland ligger vi som vi har hört tidigare

oerhört bra till. Vi har låg inflation och vad gäller Gini-koefficienten,
alltså den som talar om att vi har låga inkomstskillnader, ligger vi
också i topp. Också när det gäller den siffra som jag tycker är så
oerhört viktig och som mäter låg ekonomisk standard ligger vi i topp i
världen. Med andra ord har vi bra förhållanden och mycket få personer
i kategorin låg ekonomisk standard. Vi håller ihop Sverige. Men det är
bara att inse i debatten att vi måste komma ihåg att vi inte kan vara i
topp när det gäller alla faktorer samtidigt. Dock kan vi skruva och ratta
på de faktorer vi är lite sämre på för att sakta justera oss uppåt i
systemet. Glöm dock inte detta: Lägger man ihop helheten för Sverige
just i dag ligger vi i topp i hela världen när man tittar på olika
relationer i ett samhälle. Som kristdemokrat tycker jag att det känns
som om vi är på god väg, men vi har en hel del att göra även i
framtiden. (Applåder)
anf.101 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Det är otacksamt att komma sist i debatten. Alla vill gå
hem, och ingen vill ta en debatt. Men jag tänkte att även Anders
Sellström skulle få vara med i den här debatten i riksdagens kammare.
I regeringens ändringsbudget drar man ned drygt 700 miljoner på det
internationella biståndet. Dessa medel ska i stället finansiera en fortsatt
massinvandring till Sverige. Precis som i tidigare budgetar har
regeringen konsekvent underfinansierat just migrationsområdet med
konsekvensen att man måste dra till med drastiska omprioriteringar i
ändringsbudgetarna. Är det också Kristdemokraternas mening att det
är en klok politik att skära ned på biståndet för att hjälpa människor på
plats till förmån för en fortsatt massinvandring till Sverige?

anf.102 Anders Sellström (KD):
Herr talman! Det är i enlighet med det regelverk som finns för hur man
får använda biståndspengar. Så är det. Vi är bra i Sverige i och med att
vi når upp till enprocentsmålet i bistånd. Det är vi duktiga på. Det är
många länder som vill någonting annat, och vad jag vet vill väl
Sverigedemokraterna ligga på skammens gräns, 0,7 procent, för att
över huvud taget nå någonstans inom regelverket. Det är väl där ni
lägger er. Men om det händer saker i vår omvärld måste vi ibland
justera lite grann i hur vi använder biståndspengarna. Det är det som
görs nu, och det är en väldigt liten omjustering av hur vi använder våra
pengar. Utfallet i vår omvärld där det pågår krig påverkar också hur
biståndspengarna ska användas. Vi ser det som att det är en liten
justering. Det hade varit bra om vi hade hittat någon annan möjlighet
att använda oss av pengarna, men vi har gått med på det här. Det följer
regelverket. Det fungerar, och vi är beredda att ta det ansvar även för
omvärldens faktorer som påverkar hur vi använder våra
biståndspengar i Sverige. Det är svaret på frågan.
anf.103 Sven-Olof Sällström (SD):
Herr talman! Först en liten rättelse: Våra nedskärningar i
biståndspolitiken gäller uteslutande det så kallade
utvecklingsbiståndet. Det är alltså oftast hjälp till att utveckla nationer
administrativt. När det gäller katastrofhjälp och bistånd till flyktingar
drar vi inte ned. Tvärtom - vi satsar 5 miljarder mer under fyra år än
regeringen till UNHCR, FN:s flyktingorgan, för att hjälpa flyktingar på
plats bland annat i Syrien. Det ni gör nu är uttryckligen att ta pengar
från biståndet. Jag kan läsa här: För att finansiera ökningen av anslaget

till Migrationsverket och ersättningar av bostadskostnader under
utgiftsområde 8 Migration minskar anslaget för biståndsverksamheten.
Ni tar pengar från dem som har det svårast på plats för att ge till dem
som kommer till Sverige. Det är ändå så, precis som jag sade tidigare i
debatten, att det vi lägger i Sverige i år på integration, alltså
utgiftsområde 13, är vad UNHCR hade i sin totala budget för i fjol.
anf.104 Anders Sellström (KD):
Herr talman! För det första: Hur vi än har räknat på er motion så ligger
ni på skammens gräns när det gäller bistånd. Jag har inte kunnat räkna
på något annat sätt. Sven-Olof Sällström får överbevisa mig någon
annan gång i den frågan. Det andra är att om människor flyr för sina
liv, hals över huvud, till exempel från Syrien, ska inte vi då se till att
hjälpa dem? Ska vi inte försöka ge dem någon form av hemvist
någonstans? Det är det vi gör. Vi försöker ta vår andel av det ansvaret
genom att skruva lite på biståndspengarna och använda dem lokalt när
de kommer hit i stället. Det är helt enligt regelverket för
biståndspengar, så vi bryter inte mot regelverket. Det måste vi komma
ihåg i sammanhanget.

Från Socialdemokraterna Media Nyheter Stefan Löfvens förstamajtal

Stefan Löfvens förstamajtal
På första maj 2013 talade partiordförande Stefan Löfven i Malmö. Han
lyfte jobb och framtidstro. Ta del av talet här.
Jobb & framtidstro för en global generation
- Tal av Stefan Löfven i Malmö 1 maj 2013
Observera att det talade ordet gäller. En filmad version av talet läggs
upp inom kort.
Det känns bra att komma hit till Malmö.
Som du Katrin sa för en tid sedan: ”Staden är ung. Staden är global”
På bara några år har ni i Malmö klivit fram och visat att det här är en
stad i kulturens och utvecklingens framkant. Och jag tror att det är
känslan av framtidstro som gör att staden växer. Det är en känsla som
breder ut sig på Lilla Torg och Möllevångstorget, som fyller upp
konsertlokalerna, caféerna och konsthallarna, som rusar fram genom
Citytunneln och stiger upp i Turning Torso. Och den lockar allt fler.
När vi sjunger Internationalen sen så utgör vi första förbandet för
Eurovision Song Contest!
***
Malmös pluralism är också en del av stadens styrka. Med 280 000
människor, med ursprung i 170 olika länder, med 140 olika språk, är ni
redo att ta plats i den globala ekonomin. Och en sak är säker. Det land
som inte har vett eller förmåga att ta tillvara på de möjligheterna, det
kommer aldrig att klara sig i den globala konkurrensen. Därför behöver Malmö en fortsatt politik för samarbete och solidaritet. Därför behöver Sverige en regering som ser alla människors behov och drömmar.

För det är genom att skapa jobb för alla Malmöbor, och en bättre skola
för alla Malmöbarn, som vi bygger en bättre stad – aldrig genom att
göra skillnad på människa och människa. Så när rasistiska krafter med
hat och hot försöker göra Malmö till en fattigare stad, då svarar vi: Det
är Malmös mångfald, inte er enfald, som gör staden fantastisk!
***
Och ni unga i Malmö, ni är inte bara en del av en global stad, utan en
global generation. Det är er jag skulle vilja tala om idag. Under de
senaste decennierna har en teknologisk revolution knutit ihop världen.
Den var en nyhet för oss äldre – den är en självklarhet för er. Den har
gjort att ni ibland har en större gemenskap med andra unga i andra
länder, än med äldre generationer. Ni har växt upp med en enorm tillgång till global kultur och kunskap. Ni har möjligheter framför er som
vi idag bara kan ana. Ni ska ta över Malmö, ni ska ta över Sverige, och
trots att det kan skrämma både er och oss andra; ska er globala generation ta över världen!
***
Men en sak står i vägen för er unga, och det är ungdomsarbetslösheten.
Den äter drömmar och framtidstro. Den lämnar efter sig hopplöshet
och ilska. Och den växer för varje dag med borgerlig regering.
Varför är då ett jobb så viktigt? Jo, därför att det är nyckeln till allt
annat. Att bli sin egen. Att kanske börja ett liv med en annan människa. Att känna frihet. Det var faktiskt därför jag själv en gång sökte
mitt första jobb som svetsare, för att få råd att skaffa en riktig lägenhet,
så det vuxna livet skulle börja.
Vänner, det är därför vi samlas här idag. Vi ska ge alla unga den chansen. Vi ska utrota ungdomsarbetslösheten. Och vi ska skapa jobb och
framtidstro i Sverige!

***
Vi socialdemokrater har satt målet att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU år 2020.
Det är avgörande för vår ekonomi, vår välfärd, och inte minst för pensionerna och äldres villkor.
För att nå målet finns inga alexanderhugg. Det finns ingen enkel lösning som fixar allt. Därför har vi inget universalverktyg, men vi har en
stor verktygslåda.
Och vårt första steg kommer att vara att se till att skapa jobb till alla
unga. Varenda ung som är arbetslös idag ska kunna studera eller arbeta. Det har vi inte bara råd med – det är det som kommer att göra oss
rika!
***
I regeringens system så måste unga vara arbetslösa i 90 dagar för att få
hjälp. Vi vill göra tvärtom, och ge stöd åt unga så att de aldrig behöver
vara utan arbete längre än 90 dagar. Vi kallar det 90-dagarsgarantin.
Den innebär att alla arbetslösa unga under 25 år får jobb, utbildning
eller praktik inom den tiden.
Det är vårt tydliga löfte till dig som är ung i Sverige: Du ska aldrig
någonsin lämnas utanför, du ska studera, praktisera eller arbeta, och du
ska kunna nå din förhoppning om framtiden!
***
Och vänner, det sägs ju ibland att regeringen inte har några nya idéer.
Men samtidigt som de nu skär ned 20 000 högskoleplatser, har de
också lovat att tillföra 1400 platser. Det kallar de för en satsning. Det
är nog första gången i svensk historia som en nedskärning på 18 600

platser döps till en satsning. Så visst har de idéer, det är bara att ingen
vill veta av dem!
***
Nej, istället för att studera slussas unga runt i systemen, och till slut
riskerar de att hamna i regeringens slutförvaring, kallad fas 3. Vänner,
det är tre små bokstäver, en liten siffra, men ett stort hån mot alla unga
i Sverige!
***
Och nu försöker regeringen möta kritiken mot fas 3 genom att kalla
den sysselsättningsfasen istället. Det är inte första gången Moderaterna
försöker byta namn på något. Moderaterna i Malmö försökte byta
namn på den här parken 1991.
De tyckte Folkets park var för sossigt, så den skulle heta Malmöparken
istället. Det är en sann historia.
Men vänner, ännu heter denna park Folkets Park som en påminnelse
om arbetarrörelsens vinster.
Och ännu kallas fas 3 för fas 3 – som en påminnelse om Moderaternas
vansinne!
***
Och vänner,om någon någonsin tvekat: Vi socialdemokrater ska befria
folk från Fas 3, unga som gamla, och ge alla där möjlighet till riktig
utbildning och arbete!
***
Och för att möta ungdomsarbetslösheten och skapa fler jobb behöver
vi börja föra en aktiv närings- och innovationspolitik.

Ska en innovation bli till krävs en bra idé – men också en omgivning
som gör det möjligt att utveckla den idén till en vara eller tjänst.
Så var det i Sverige på 1800-talet.Gustaf Pasch, som utvecklade säkerhetsstickan 1844, arbetade vid Karolinska Institutet. Så var det i
Sverige på 1900-talet. Håkan Lans arbetade vid Försvarets forskningsanstalt när han utvecklade färggrafik för datorer 1981.
Så är det i Sverige idag. Elisabeth Wikström Shemer, som för en tid
sedan skapade världens första portabla hjälpmedel för att upptäcka
livmodercancer, tog fram sin innovation tillsammans med Stockholms
läns landsting. Nu sprids den över världen.
Det var tur att ingen sa att hon var ett särintresse som man inte ska
lyssna till!
***
Och ju mer avancerad utvecklingen blir, desto större krav ställs på
möjligheterna till stöd och samarbete. Det är därför vi vill öka både
grundforskningen och den företagsnära forskningen, så att fler idéer
föds. Men det räcker inte.

ska vi sätta Sverige främst i den globala ekonomin!
***
Och ett område där omvärlden nu frågar efter innovationer är inom
klimatet. När nu Kina, Indien och USA söker nya klimatsmarta
lösningar – varför skulle inte svenska företag svara?
Jag vill att vi ska ta ett gemensamt ansvar för att vårt arbete, boende
och resande blir hållbara, så att våra möjligheter kan gå i arv till våra
barn. Att skapa en sådan hållbar frihet är både ekonomiskt smart och
moraliskt rätt.
Vi vill nu driva på arbetet för nya internationella klimatavtal, samtidigt
som vi hugger i här hemma: för att minska utsläppen av växthusgaser
och kemikalier i vår natur, för att effektivisera transporterna och för att
bygga ut den förnybara energin.
Miljöarbetet är ingen pålaga eller uppoffring. Det är ett arbete som
leder till en större frihet, inte en mindre. Det är ett arbete som både
skapar jobb och en bättre miljö. Det är ett arbete som Sverige ska leda,
och för det krävs en socialdemokratisk regering!

Det är därför vi vill stärka den näringspolitiska samverkan mellan
företag, forskare, fackförbund och förtroendevalda, så att fler idéer
utvecklas till nya, bättre varor eller tjänster. Men det räcker inte heller.
Det är därför vi vill skapa en helt ny strategi för svensk export, så att
fler idéer når nya marknader. Först då är det en innovation. När idén
som föds i ett garage här i Malmö kan ta sig till Mombasa eller
Manilla. Först då börjar vi skapa jobb på riktigt!

***
Och vänner,
nya jobb kräver också nya kunskaper. Det senaste numret av tidningen
TIME beskriver hur tillverkningsjobb idag har än mer blivit högteknologiska, och kräver högre utbildning i två år – och snart fyra. De slår
fast att detta skapar konsekvenser för politiker över hela världen, och
att det är dags att sätta upp nya utbildningsmål.

Därför ska vi ta ett gemensamt ansvar för att stärka vår innovationskraft. Splittrade är vi bara ett litet land bland alla andra – men enade

Det är därför vi vill bygga ut högskolan.Vi vill investera i utbildning så
att alla de företag som idag har problem med att rekrytera kan få tag i

rätt personer för jobbet.Vi vill utöka skolplikten så att den också gäller
gymnasiet, samtidigt som vi skapar möjligheter till större stöd, tidigare
hjälp och nya vägar att ta examen.
Regeringen har en annan idé. De vill skapa ett ettårigt gymnasium som
utbildar ut i arbetslöshet. Färre ska bli behöriga för högre studier. Fler
dörrar ska stängas. Så agerar en regering som inte tror på unga! Men
det gör vi. Så låt oss skicka det beskedet till den borgerliga regeringen:
Ni lämnar unga i arbetslöshet idag, och därför är det ni som snart får
lämna Rosenbad!
***
Vänner,
Sverige står också inför ett stort generationsskifte inom företagandet.
En undersökning gjord av organisationen Företagarna visar att var
fjärde företagare planerar att dra sig tillbaka på fem års sikt.
Sverige har över en halv miljon småföretagare. Men 4 av 10 av dem är
över 55 år gamla. De närmar sig pensionen. Om vi inte agerar snart så
riskerar en stor del av moderna och lönsamma företag dö ut.
Men – samtidigt känner 8 av 10 unga att de skulle klara av att starta
företag. Det är därför vi idag lanserar idén om en nationell företagarförmedling. Företagare utan efterträdare får en möjlighet att lämna sitt
livsverk vidare. Unga som söker jobb, eller redan är anställda i företaget, får chansen att ta över verksamheten. De får också möjlighet att
skaffa den utbildning som krävs för att driva ett företag – och hjälp att
söka lån som en del av den nyföretagargaranti vi vill skapa.En företagarförmedling gör att äldre kan lämna över, att företag kan överleva
och utvecklas – och framför allt: att fler unga får chansen att visa vad
de går för.

Och det är jag säker på: Ger vi dem den möjligheten, får de den chansen – då kommer de inte tveka att ta den!
***
Det är såhär arbetarrörelsen fungerar. Steg för steg stretar vi framåt.
Steg för steg ska vi gå mot lägst arbetslöshet i EU 2020.
Det är en lång väg att gå. Tyskland, Holland, Danmark, Finland och
många andra länder ligger före oss. Och vår enda möjlighet att bli bäst,
är att lära av de bästa.
Därför tillsätter jag idag en Forskningskommission för att studera de
bästa exemplen på jobbskapande, utbildning och matchning internationellt.
Arbetetet ska ledas av Mårten Palme, professor i Nationalekonomi och
en utav de främsta forskarna i Sverige.
Vi står inför en stor uppgift. Vi är ödmjuka inför dagens brister, öppna
inför nya lösningar, men övertygade om att arbetslösheten inte är en
naturlag och vi kommer bli främst i EU 2020!
***
Vänner,
för att unga ska komma ut på arbetsmarknaden och in i samhället,
behöver vi också rädda den svenska skolan. Skolresultaten har sjunkit
för varje år med borgerlig regering. Och har ni märkt en sak? Ju längre
de borgerliga sitter vid makten desto mera är det vårt fel att det går
dåligt!
***
För en tid sedan gjorde de ett inslag på TV, där de frågade Jan Björk-

lund när han skulle vända resultaten i skolan. Det är som att vända en
atlantångare sa han, det tar flera, flera år. Då gick de till en kapten för
en atlantångare och frågade hur lång tid det tog. Han svarade: ”Några
minuter”!
***
Men det finns saker vi kan göra, som vi måste göra, för att vända
resultaten i skolan idag.
Våra barn behöver de bästa lärare de kan få. Därför vill vi stärka lärarna, öka kompetensutvecklingen och möjligheten till karriär. Våra barn
behöver mer tid med de lärarna. Därför vill vi minska klasserna, med
upp till fem barn i unga åldrar, och minska lärarnas byråkratiska börda,
så att de kan sätta barnen framför blanketterna.
Och våra barn behöver veta att vi aldrig ger upp på dem. Därför vill ge
större stöd till skolor med stora utmaningar, vi vill skapa en
sommarskola för dem som halkat efter – och detta är väldigt viktigt:
Läxhjälp ska ges efter behov – inte betalningsförmåga!
***
Vänner,
genom en 90-dagarsgaranti för studier och arbete, genom en aktiv
näringspolitik som skapar jobb, och genom att rädda den svenska skolan så att alla står redo att ta jobben, så kommer vi att skapa framtidstro för unga i Sverige idag.
Men ska den här globala generationen kunna pröva sina vingar behöver de också ett samhälle som finns där för dem när de behöver det.
Som Malmöförfattaren Kristian Lundberg skriver:
”Solidaritet. Att vara den minste och bli en av ett sammanhang som är
så mycket större.”

Och den gemensamt finansierade välfärden är ett utav våra smartaste
uttryck för solidaritet.
Den har visat sig vara en oslagbar grund för modiga människor, som
kan ta för sig i den globala ekonomin. Välfärden är en vinnarfaktor,
som gör att vi vågar och vill. Själviskhet skapar svaga människor.
Solidaritet skapar en otrolig styrka!
***
Men idag håller inte välfärden måttet. Se bara till sjukvården här i
Skåne! Den borgerliga majoriteten genomför kraftiga nedskärningar
och snabba omorganiseringar.
De sa att de ville skapa ordning. De har skapat kaos.
Fem dödsfall har kopplats till överbeläggningen. Stressen ökar.
Personalen går på knäna.
Chefer och personal har hotat med uppsägning, och det har skapat
massiva protester och demonstrationer. Till och med akutsjukvården
för barn har varit hotad.
Och så har Moderaterna haft mage att kalla det, och jag citerar:
”missförstånd, villfarelser och tidningsankor”. Vänner, den enda
missförståndet i den här härvan är att Moderaterna har kvar makten i
Region Skåne!
***
Och Moderaterna i Skåne verkar gilla välfärden lika mycket som
Moderaterna nationellt.
Därför att de ser samma vårdskandaler som vi. De ser hur skolor

stängs ned och går i konkurs. De ser hur äldreboenden skär ned i
verksamheten och skickar vinsten utomlands. Men de lyfter inte ett
finger.
Vi socialdemokrater har ägnat över ett år för att studera och debattera
frågan. Och nu har vi enats kring en reform som höjer kvaliteten, ger
dig en långsiktighet och en större insyn, och samtidigt begränsar
vinsterna avsevärt.
En reform som ger dina demokratiskt valda representanter möjligheten
att ta ansvar för välfärdens utformning där du bor. En reform som slår
fast, och detta är viktigt, att det är aldrig företagens vinstintresse, utan
alltid människans välmående, som ska vara styrande i välfärden!
***
Vi tar ansvar för att våra gemensamma resurser används på bästa sätt.
Därför att de resurserna behövs.
För att bygga ut nattis för våra barn. För att stärka omsorgen för våra
äldre. För att trygga sjukvården i hela landet.
Och kanske framför allt: skapa en välfärd som ligger grund vår
ungdomsgenerations trygghet och frihet!
***
Vänner,
vi behöver också förstå att samhället inte kan gå framåt, om hälften av
vår ungdomsgeneration hålls tillbaka. Ojämställdheten skapar idag
absurda konsekvenser i Sverige.
Det är fler män som heter Johan än det är kvinnor över huvud taget
som fått plats i Sveriges bolagsstyrelser. Ojämlikheten i löner är så stor
att du förlorar 3,6 miljoner i genomsnitt över ett arbetsliv – bara för att
du är kvinna.

Och ofta är det dåliga villkor på arbetsplatserna som ligger till grund
för ojämställdheten.
Därför är det dags att begränsa visstidsanställningarna, att göra upp
med den ofrivilliga deltiden och de delade turerna, och stärka
arbetsmiljöarbetet så att alla kan försörja sig livet ut.
Sverige behöver en feministisk agenda som säkrar lika lön för lika
arbete, och ser till att den här ungdomsgenerationen möter ett samhälle
i jämställdhet mellan kvinnor och män!
***
Och vänner,
när unga nu tar större del i den globala ekonomin, och kliver ut på en
global arbetsmarknad, så växer behovet av globala spelregler.
Jag vill att Sverige ska vara en ledande kraft för ett globalt handslag
mellan arbete och kapital. Jag har inlett ett arbete för en överenskommelse som säkrar rätten till facklig organisering på global nivå. Som
säkrar kollektivavtal, social trygghet och därmed goda företagsresultat. Därför att fler och fler länder är nu redo att ta steget mot en ökad
organisering, en tryggare demokrati och en bättre välfärd.
Det är ett steg mot mänskligare samhällen, mot högre levnadsvillkor
och respekt för människovärdet.
Och om vi hjälper dem att lyckas med det steget, då ökar handeln. Då
ökar efterfrågan på svenska varor och tjänster. Och då skapas det jobb
i Sverige.
Världen är inte ett nollsummespel, där den enes vinst är den andres
förlust. Därför ska vi skapa ett globalt handslag mellan arbete och
kapital. Därför ska vi bidra till global ekonomi som kuvar ingen – och
gynnar alla!

***
Vänner,
vi ska också ta efter våra unga när det kommer till att engagera oss för
situationen i andra länder. En global värld gör en global solidaritet
möjlig.
Vi kan berätta, bevittna och agera snabbare än någonsin tidigare. Jag
tror många med mig såg reportaget om Muhamed Asaf, som gick på
SVT 2 för några veckor sedan.
Han började arbeta som sjukvårdare på en klinik i Aleppo, för att rädda
så många som möjligt av sina medmänniskor efter regimens bombanfall. Han sa till reportern ”Blod har blivit som vatten för mig.” Han är
12 år gammal.
Sverige behöver höja sin röst för Syrien, mot Bashar al-Assad.
Dödandet, våldet och förtrycket måste få ett slut och ansvar utkrävas.
Så vänner, låt oss stå upp i solidaritet med Syriens folk, och arbeta för
deras framtid i fred och frihet!
***
Vi ska heller inte glömma de unga i Israel och Palestina, utan öka
arbetet för en fredlig tvåstatslösning.
Som Anna Lindh sa: ”Israeler och palestinier måste inse att antingen
vinner de freden tillsammans – eller också förlorar de båda.”
Även här kan Sverige spela en roll, och visa ledarskap genom att erkänna båda staters rätt till existens. Den borgerliga regeringen vägrar,
och vägrar därmed att erkänna ett folks demokratiska rättigheter.
Men vi ska driva på – för fred, för en tvåstatslösning och för ett
erkännande av staten Palestina!
***
Vänner,
en av de största förmånerna med att vara partiordförande är att man får
resa runt i landet och tala. Under våren har jag varit runt från Härnö-

sand till Helsingborg, och jag har burit med mig den här dikten av
Inger Sjöstrand.
Den går såhär:
På stigar går man aldrig riktigt ensam
Fötterna har sällskap med alla steg
som stigit stigen fram.
Och så är det. De uppgifter vi har framför oss är inte små, de är inte
enkla, men vi möter dem inte ensamma. Vi har sällskap.
Jag tror på ett samhälle, där vi samlas som jämlika systrar och bröder.
Jag tror på ett samhälle, där vi ser varandra som en familj, där jag
gläds åt dig i medvind - och du stöttar mig i motvind. Jag tror på ett
samhälle, där varje människa ser sin avgörande del, sitt orubbliga
ansvar, sin spik att spika i det fantastiska bygge som är det svenska
samhället.
Därför att de möjligheter vi har framför oss – skapa jobb för unga,
rädda skolan, stärka välfärden och forma en hållbar frihet – kommer
vi bara att kunna förverkliga om både du och jag kavlar upp ärmarna
och gör vår del. Idag styr en borgerlighet som har mantrat: det går inte,
det har vi inte råd med, det är inte möjligt.
Men vi vet demokratins möjligheter. Vi vet att det inte är någon annan
som styr vår framtid. Det är inte ödet, det är inte omvärlden, det är inte
marknaden, det är vi!
Det är vi som avgör vår framtid, och därför samlar vi nu Sverige för att
skapa möjligheter för den generation som ska ta vid.
Och precis som Malmö är denna generation ung, den är global, och
den är redo att slå oss med häpnad!
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-01 16:59

Första maj-tal av LOs ordförande KarlPetter Thorwaldsson

Men hur ser dagens Sverige ut? Är vi varandras likar? Är jobb och
framtidstro – denna första majs stola paroll – något som omfattar alla?
Låt mig ta några exempel.

Från LOs hemsida. 1 maj 2013 i Stockholm Det talade ordet gäller
Mötesdeltagare, vänner, kamrater,
En bomb briserade i Lilljansskogen. Det var annandag jul år 1881.
August Palm höll sitt sista möte på agitationsturnén i Stockholm. Det
var mörkt. Det var kallt. Det var fullt med folk i andäktig förväntan.

Vi säger stolt att Sverige är ett välfärdssamhälle. Att det finns ett
skyddsnät för den som faller. Att vi alla omfattas av en god vård, en
bra skola, ett värdigt omhändertagande. Att Sverige genom sin välfärd
är ett anständigt land.
Men jag säger: Den självbilden stämmer inte längre.

Palms uppmaning till människorna som samlats var enkel: Du som
inte bär hela kläder, du som inte har råd att ge dina barn mat varje dag,
du som inte kan läsa eller skriva – du, du är lika mycket värd som den
välklädde välutbildade och välnärde ägaren av fabriken där du sliter
varje dag. Vi har alla samma värde.

Välfärden har åderlåtits på resurser. Tappats på kraft och lämnats svagt
och otillräcklig. Och de som arbetar i välfärden får slita allt hårade för
varje dag för att försöka täcka upp för sina bortrationaliserade kollegor. Tills de själva blir sjuka, tappade på kraft i känslan av otillräcklighet.

Där och då slog insikten ned som en bomb hos Stockholms arbetare.
Där och då började man organisera sig.

Och när vinstintresset som i dag tillåts driva välfärdsverksamheter och
de privata försäkringarna blir allt fler – så har vi slagit in på en väg
som leder längre och längre ifrån principen om allas lika värde.

Insikten om att jag – som en vanlig arbetare – har samma värde som
alla över mig på samhällsstegen var inget mindre än en bomb. Och det
är ju så, det är när vi på allvar förstår vilka rättigheter vi har, vilka
möjligheter det ger – det är då vi också kan ta makten, göra skillnaden.
För oss själva, för våra jämlikar.
***
Kamrater,
Vårt mänskliga värde är inte relativt. Det var det inte 1881. Det är det
inte heller i dag.

Och när allas lika värde inte längre styr, då är det alltid de med minst
resurser som drabbas. Det är alltid deras värde som inte längre anses
lika stort som andras. Det är alltid de som får nöja sig med sämre vård,
omsorg eller utbildning.
Jag är stolt över det beslut partikongressen tog om att begränsa vinstuttaget i välfärden. Åtminstone den vård som drivs med skattemedel
ska inte drivas i vinstintresse. Jag citerar: ”Gemensamma resurser för
välfärd ska gå till välfärd – inte till aktieägares vinstuttag. Vinst-

intresset ska inte vara styrande i välfärden”.
Så sätter vi stopp för ytterligare felsteg i den riktningen. Vi väljer
istället den väg som leder mot större jämlikhet. Där välfärd erhålls
efter behov, inte efter plånbokens storlek.
Och hur är det i skolan? Manifesteras varje barns och ung människas
lika värde i skolan och i förskolan i dag?
Nej, tvärtom ser vi hur segregationen ökar.
Störst inverkan på dina skolresultat har din bakgrund. Är dina föräldrar
fattiga, har de invandrat hit, har de hoppat av skolan, har de socialbidrag – då är dina chanser att lyckas i skolan avsevärt mindre än om
dina föräldrar är friska, rika och välutbildade.

De får inte ta del av själva arbetets glädje, inte heller av samtalen vid
kaffeautomaten, av sammanhang och mening. De får dessutom snabbt
drastiskt försämrad ekonomi.
I dag har inte ens hälften av dem som är arbetslösa en ersättning från
A-kassan. Inte ens hälften. Inte ens hälften är alltså försäkrade mot de
privata effekterna av nedlagda industrier, omorganiseringar och nedskärningar som resulterar i förlorade jobb.
Av alla som får socialbidrag idag får nästan hälften, 63 000, det på
grund av arbetslöshet. Det är uppochnedvända världen.
Ni vet vad det betyder att tvingas ta emot socialbidrag. Att tvingas
sälja allt du har. Bostad, bil. Besparingar. Att riskerna ökar – i samma
stund om som du tar emot din första utbetalning – för att dina barn ska
börja må sämre, bli sjukare, halka efter i skolan.

Vad handlar det om? Varför får det lov att vara så här?
Det handlar om att vi inte ser varandra som jämlika. Att vissa barns
värde inte anses lika stort som andra barns värde. Hade alla barns lika
värde varit den princip som gällde hade förskolan, skolan och
gymnasiet kompenserat för de orättvisa skillnader barn kommer med
dit.
Så är det inte i dag.
Det som starkast drar isär vårt samhälle i dag är arbetslösheten.
Massarbetslösheten.
I dag är 448 000 personer arbetslösa. 448 000 personer går inte till
jobbet. 8,8 procent. Ungdomsarbetslösheten över 100 000. Och 70 000
har varit arbetslösa i mer än två år!

Det var väl inte det som var meningen. Meningen med A-kassan.
Meningen med socialbidraget. Snacka om bidragslinje istället för
arbetslinje. Och en politik som tydligt definierar att du som har förlorat
ditt jobb – du är inte lika mycket värd som vi som ännu har vårt kvar.
Du ska inte få eller ha råd att försäkra dig i en A-kassa. Du ska leva på
socialbidrag och därmed riskera både din och dina barns hälsa.
Vänner, socialbidrag får aldrig vara svaret på en regerings oförmåga
att skapa jobb. Punkt.
Arbetslösheten stiger. Och de som drabbas får det allt sämre ställt.
Skolan tillåts fortsätta generera klasskillnader. Vården och omsorgen
blöder resurser från oss alla till rika krösusars redan feta plånböcker.
De sliter isär vårt samhälle. Det räcker nu.

***
Kamrater
Det måste inte vara så här. Inte alls.
Trots vad regeringen säger så finns ingen lagbundenhet. Det är inte
utom vår kontroll. Det är politik. Det är med politiska val och beslut vi
bestämmer om vi ska dra isär vårt samhälle mer eller om vi istället ska
bygga en gemenskap på alla likas värde. Där alla kan känna framtidstro. Där alla som kan jobba också får ett jobb.
Det är inte finanskrisen som sänker A-kassan. Det är inte skuldkrisen
som får skolklasserna att svälla. Det är inte lågkonjunkturen som
tvingar bort 10 000 platser från högskolan, samtidigt som ansökningarna ökar. Det är regeringen.
När finansministern presenterade vårpropositionen fanns inte ett enda
förslag för att bryta arbetslösheten. Inte ett enda! När 448 000 människor, 8,8 procent, går utan arbete. Det är ett politiskt val, vänner. Det
är inte omöjligt att knäcka ryggen på arbetslösheten. Jag säger inte att
det är gjort på en eftermiddag, men det går. Det börjar med att man ser
verkligheten som den är. Borg väljer att se bort.
Vad har han egentligen lyckats med? Borg.
Ett – sänka skatterna.
Två – öka klyftorna mellan människor.
Och vad sa han när han blev finansminister? Jo, att med sänkta skatter
och ökade klyftor skulle jobben bli fler och utanförskapet minska. Och
vad fick vi? Högre arbetslöshet. Ökat utanförskap. En regerings misslyckande kan inte bli större. Borgs politik fungerar inte. Det ser vem
som helst.

Ändå säger han att Sverige klarat krisen ganska väl. När vi ligger på
tolfte plats i arbetslöshetsligan!? Elva länder i Europa har lägre arbetslöshet än vi har. Österrike, Tyskland, Danmark och flera andra har
klarat krisen bättre.
Regeringen har valt att vara passiva. Och fortsätter så med 8,8 procents arbetslöshet. Nöjda. Mätta. Självgoda. Det är dags att kliva ned
från dina höga hästar, Borg. Se verkligheten som den är. Människor
lider i massarbetslöshet. Du har misslyckats. Sverige förtjänar bättre.
Vi är många här som är redo att ta över och vända skutan rätt igen!
***
Mötesdeltagare,
Sverige behöver en ny regering. Som skapar jobb. Som ingjuter
framtidstro.
Om sex år ska Sverige ha den lägsta arbetslösheten i EU. Det är socialdemokraternas mål och löfte till väljarna. Snacka om att skapa jobb!
Om att ge oss alla skäl att se på framtiden med tillförsikt.
Låter det omöjligt? Det är det inte.
Det finns tusen sätt att skapa värdefulla, angelägna arbete. Arbeten
som är viktiga för den som arbetar, men samtidigt minst lika viktiga
för samhället. Både för att täcka behov, och för att få intäkter i form av
skatter istället för utgifter i form av stöd.
Dessutom måste vi göra det. Bara för att upprätthålla någon slags
status quo i välfärden anser Konjunkturinstitutet att vi måste inverstera
runt 70 miljarder mer än vad regeringen planerar för. Inte för att höja
kvaliteten. För att inte sänka den.

Vi har en svag internationell tillväxt. Det påverkar oss negativt. Export
och industriproduktion blir lidande, liksom hushållens konsumtion och
investeringarna. Utan rejält expansiv stabiliseringspolitik kommer
arbetslösheten inte att kunna brytas.

hjulen för landets tillväxt och framtid. Samtidigt har det här landet en
arbetslöshet på snart nio procent.

Därför föreslår LO ett jobbpaket som motsvarar dessa 70 miljarder.
Det skulle ge 100 000 nya jobb. Och därmed sänka arbetslösheten med
2 procentenheter.

Jag säger: Bygg vägar och järnvägar. Rusta och renovera. Behoven
finns. Det sätter folk i arbete. Och det ökar tillväxten på sikt. Var är
problemet? För det är väl bättre att arbetare bygger broar än att regeringen raserar broarna till framtiden?

Är det bara jag som undrar vad de håller på med, borta på Rosenbad?

Fyra områden vill vi se förstärkta med dessa resurser:
* För det första: 30 miljarder till kommunerna
Alla vet att behoven är stora och ökar: Det är för stora barngrupper i
barnomsorgen, för få vuxna i skolan, för lite personal i sjukvården och
för lite resurser i äldrevården.
* För det andra: 10 miljarder till ytterligare infrastruktursatsningar.
Varför finns det ingen riktig motorväg mellan Stockholm och Göteborg? Varför tar det sju timmar att resa med tåg mellan Stockholm och
Oslo? Varför skjuts utbyggnaden av Stockholms t-bana mot Nacka upp
till år 2027?
Människor reser. Människor behöver och måste resa. Dessutom,
människors längtan efter att resa kollektivt har aldrig varit större än i
dag. Samtidigt har det här landet och den här stan stora – då menar jag
stora – brister i infrastrukturen. Som försvårar för enskilda människor
att ta sig till jobbet, för företag att etablera sig och sätter stora käppar i

Jag kan inte låta bli att uppehålla mig i Stockholm. I hela landet finns
behov av renovering och nybyggnation av infrastruktur, så klart. Men
här finns så flagranta exempel att de inte går att låta bli att kommentera
Den här stan kan fira ett sorgligt jubileum nästa år. Då är det 20 år
sedan den senaste t-banestationen öppnades. Förlängningen av grön
linje mellan Bagarmossen och Skarpnäck. I en stad som växer med 35
000 personer om året har inte en enda station öppnat sedan 1994. Och
planen är att byggstart för nästa station och linje ska ske först år 2027!
Och kopplingen mellan mer tunnelbana och fler bostäder och bättre
förutsättningar för både människor och företag – den är ju solklar!
Folk vill resa kollektivt, därmed bo nära tunnelbanan. Nära tunnelbana
är det därmed lönsamt att bygga bostäder. Och aldrig förr har väl den
här regionen vuxit med fler människor?
Att i det läget underlåta att sätta spaden i marken och bygga tunnelbana – det är inget annat än ett grymt tjänstefel gentemot dagens stockholmare och framtiden. Mot Sverige som helhet, som alla vinner på en
fungerande huvudstad som kan attrahera både människor och företag.

I dag bygger Skanska tunnelbana på Manhattan. Ja, svenska Skanska
bygger tunnelbana – med hundraprocentig offentlig finansiering dessutom – under avenyerna på Manhattan. Är det inte rätt och rimligt att
de också får bygga här? Under våra gator, skogar och sjöar? Citytunneln blir klar om två år. Varför inte sätta samma byggjobbare i
arbete med att bygga tunnelbanan till Nacka istället för att sätta dem
på vänt till 2027?!
* För det tredje: 15 miljarder till nya bostäder och bostadsinvesteringar.
Cirka 180 svenska kommuner har bostadsbrist. Boverket bedömer att
det behöver byggas 45 000 bostäder per år i många år framöver. För att
komma till rätta med bostadsbristen som hämmar människors framtidsplaner och drömmar. För att underlätta för företag och organisationer att rekrytera folk.
Och skulle vi möta dessa människors och företags behov och bygga 45
000 bostäder per år – så skulle vi samtidigt sätta ytterligare nästan 40
000 byggnadsarbetare i jobb jämfört med idag. Och vi vet, för varje
byggnadsarbetare som får jobb, får ytterligare tre personer jobb i sektorerna runt omkring; rörmokare, målare elektriker med mera. Och
kedjan stannar inte här, det behövs någon som planerar bygget, någon
som levererar, kort sagt byggbranschen är en oerhört viktig tillväxtmotor!
Det behöver byggas 45 000 bostäder per år. Förra året byggdes 20 000.
Det är hälften av vad som borde byggas. Jämför vi med Norge, Finland och Danmark har nyproduktionen varit hälften så hög i Sverige
som där. Vad är problemet?

Bostadsbristen är ingen nyhet. För någon. Och i många kommuner
byggs det också. Där den politiska ambitionen finns! I morse var jag i
Sundbyberg – där har man kommit överens med Trafikverket om
utbyggnad av Mälarbanan och överdäckning av järnväggspår. Det ger
kortare restider och bättre miljö. Men också plats för fler bostäder.
Men här, Sten Nordin, sjönk bostadsbyggandet mellan 2011 och 2012
med 20 procent! Förra året byggdes bara 3 200 bostäder i Stockholm.
Du planerar att bygga. Du hoppas att byggtakten kan öka. Men låt
mig upplysa dig, Sten Nordin, ingen kan bo i en plan eller en dröm.
Inte ens i finansborgarrådets.
För att möta de behov man uppskattar kommer att finnas fram till år
2030 skulle den här regionen behöva bygga upp mot 300 000 bostäder.
Bara under nästa mandatperiod – runt 70 000. En stor del av dem så
klart i Stockholm. Men här har vi en politisk ledning som lever på
hoppet och i sina drömmar när det handlar om bostadsbyggande. Vore
jag stockholmare – eller var på väg att flytta hit – skulle jag aldrig
våga lägga min röst på ett borgerligt parti!
Det är väl bättre att barnen kan flytta hemifrån och börja sina liv än att
än att bo kvar hos mamma och pappa tills de själva blir föräldrar?
Det lyfts alltid så många ”om” och så många ”men” när vi talar om att
bygga bostäder. Det är sant att det inte är ett enskilt beslut i en kommunal nämnd som löser upp alla knutar. Men, väljer politiskt ansvariga personer att prioritera bostadsbyggande – då går det alldeles utmärkt att bygga bostäder. Jag vill påminna om hur Sverige även tidigare stått med en stor bostadsbrist – då har vi: byggt bostäder! Jag
säger: Det går! Kom inte till mig och säg att det inte går! Det går!

Sist Socialdemokraterna satt i majoritet i den här stan byggde man
nästan 17 000 bostäder och markanvisade 20 000. Det var en fördubbling jämfört med mandatperioden innan. Det går att bygga bostäder.
Det handlar om vilja!
Det handlar också om insikter. Vad är det människor behöver? För inte
bara nybyggnationen släpar efter, det gör även renoveringarna. Det har
gått någon slags epidemi i kakel och ekparkett i det här landet. Har ni
märkt det? När gamla bostäder ska renoveras så ska de topprenoveras.
Inte sällan i sådan klass att knappt någon har råd att flytta tillbaka.
I Sala kommun renoverade kommunen ett av sina bostadsområden.
Med tjusigt kakel och ekparkett. Hur många av kommunens hyresgäster hade råd att flytta tillbaka? Fem procent! Man tog sitt förnuft till
fånga och vid renoveringen av nästa område: våtrumstapet och lagade
golv. Knappt någon hyreshöjning.
Sten Nordin, för varje dag du stannar i dina drömmar istället för att
sätta spaden i jorden – så trycker du LOs medlemmar allt länge ut från
stan. För varje dag tvingas alla som inte tjänar 500 000 om året och har
en årslön på banken att flytta längre ut, pendla längre till alla våra jobb
i stan.

* För det fjärde: 15 miljarder till höjd A-kassa och barnbidrag
mm.
Det handlar om att åter få en a-kassa som gör att man inte behöver gå
från hus och hem för att man blir arbetslös. En a-kassa som underlättar
omställning. Inte kastar ut arbetslösa i fattigdom.
Det handlar om att ge barnfamiljer en nödvändig inkomstförstärkning.
Om att öka konsumtionen och få fart på hjulen i svensk ekonomi igen.
* Och sist, men inte minst: vi behöver en rejäl satsning på arbetsmarknadspolitik.
Vi måste fyrdubbla arbetsmarknadsutbildningen från de 10 000 platser
som finns i dag till 40 000 platser. Arbetsmarknaden skriker efter
exempelvis maskinförare. Har du B-körkort är utbildningen till
maskinförare 10 veckor. Det är väl bättre att vi utbildar folk till
bristyrken på tio veckor än att de går på A-kassa och gör ingenting?
För det vet ni väl, att den genomsnittliga insatsen för en arbetslös
person på A-kassa är 30 minuters coachning i veckan. Resten av tiden
– ingenting!

Och det är inte bara vi som ser problemen. Det gör Handelskammaren,
Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och studentorganisationerna.
Bostadsbristen hämmar människorna, staden, framtiden. Det är väl
bättre att du tar ditt ansvar nu, Sten Nordin, än att du jagar både
människor och företag ut ur stan?

Vi måste skrota katastrofen Fas 3 som i dag till exempel innebär –
bland mycket dåligt – att 16 000 personer arbetar heltid utan att få
någon ersättning för det. Det är väl bättre att folk gör en insats i äldreomsorgen och fortbildar sig och får avtalsenlig lön än att de tappar all
självrespekt och framtidstro i katastrofen Fas 3!

Bostadsbristen hotar Stockholms framtid. Här behöver vi samarbeta.
Vi behöver en kriskommission över partigränserna som ser till att det
börjar byggas igen!

Och säg inte till mig att det inte går att göra skillnad med utbildning.
1994 startade vi ett kunskapslyft som utbildade 100 000 människor om

året. Det gav massor av människor massor av nya möjligheter i livet, i
arbetslivet. Det bidrog till omställning. 1995 hade vi 72 000 långtidsarbetslösa ungdomar. Fem år senare hade vi minskat dem till 3 500.
Det är möjligt igen. Det är politik. Det är inte astronomi. Det är politisk vilja och politiskt mod det handlar om.
På partikongressen bestämde vi oss tillsammans, LO, SSU och Socialdemokraterna:
Ingen ung person ska gå utan jobb mer än 90 dagar.
Alla unga ska ha rätt till individuellt anpassade insatser från första
dagen och inom 90 dagar ska alla ha antingen jobb, utbildning eller
praktik.
Det här kommer att bli en av de allra viktigaste frågorna i valrörelsen.
För idag saknar över 100 000 unga i Sverige arbete och långtidsarbetslösheten bland unga ökar kraftigt. Det är värre än i jämförbara europeiska länder. Vi riskerar att för första gången i modern tid att få en ungdomsgeneration som får det sämre än sina föräldrar. Men det behöver
inte vara så. Det går att knäcka ryggen på ungdomsarbetslösheten.
Med praktikplatser, med arbetsmarknadsutbildningar, med högskoleplatser osv. Det går! För det är väl bättre att ungdomarna får vara med
än att de ska stå på vänt, tappa tron på sig själva och sin framtid?
Sommarjobb – ett av de allra viktigaste sätten att få prova på arbetsmarknaden medan man ännu studerar. Socialdemokraterna aviserade i
förra veckan att 100 miljoner kronor bör satsas på att skapa sommarjobb i landets kommuner. Se på Sundbyberg, Nynäshamn och Södertälje här i regionen. Alla S-styrda kommuner. De fixar sommarjobb åt
alla som vill ha! Så ska det se ut!

Låt mig då ge några siffror på hur det ser ut i den här regionen i dag.
Stockholmsregionen växer med två SL-bussar om dagen. Fjorton
bussar i veckan. 35 000 personer om året. Nya stockholmare.
Fantastiskt! Men samtidigt har företagen här svårt att rekrytera folk. I
Stockholms län finns i dag drygt 14 000 vakanta tjänster och 85 000
arbetslösa. Av dessa är 30 000 under 25 år. Ett skrämmande tydligt
bevis på att matchningen på arbetsmarknaden inte fungerar. Över
huvud taget. Med den här politiken fastnar unga människor i ett
utanförskap redan innan de fått ett första jobb. Och företag börjar se
sig om efter andra städer och regioner att etablera sig i. Den moderata
politiken är ett direkt hot mot Stockholms och Sveriges framtid.
***
Regeringen säger att de inte har råd med jobbsatsningar. Då kan det
vara intressant att jämföra med vad de tycker att de har råd med:
De har genomfört jobbskatteavdrag för 80 miljarder
Genomfört RUT- och ROT-avdrag för 15 miljarder
Sänkt restaurangmoms med fem miljarder
Sänkt bolagsskatten med 16 miljarder
Halverat arbetsgivaravgiften för ungdomar för 15 miljarder.
”Arbetslinjen” brukar de kalla detta. Nu har vi facit: massarbetslöshet.
Arbetslösheten är högre än den var när alliansen tillträdde.
Det handlar alltså inte om huruvida vi har råd eller inte. Det handlar
om prioriteringar. Om val.
Ska vi bygga landet och oss som bor här starka? Eller ska vi lägga
miljarderna på verkningslösa skattesänkningar?

Ska vi skapa jobb och bygga framtidstro? Eller ska vi dra isär samhället så de rika får det allt bättre och de alla andra det sämre?

andra. Vi har också krävt och lyckats få på plats en ny kollektivavtalad
föräldraförsäkring.

Är vi lika mycket värda, eller är vi inte det?

Vi har redan tecknat flera avtal med det innehållet. Nu i helgen lyckades LOs största förbund, Kommunal, att få ett avtal som innebär en
framgång i kampen för mer jämställda löner.

Men det jag vill säga här i dag, mer än något annat, det är: lyssna inte
på Anders Borg när han säger att det går inte. Han gömmer sina högerideologiskt motiverade försämringar för vanligt folk och sin underlåtenhet att satsa på fler jobb, bakom struntprat om att det är vad som
krävs på grund av den internationella ekonomiska situationen. Men
kejsaren utan kläder står naken när ingen längre tror på hans tomma
ord.
Det är varken intelligent eller ansvarsfullt att hoppas och tro att marknaden kan lösa våra samhällsproblem. Så har marknaden aldrig fungerat. Jag pratar om kommunikationer, om bostadsbyggande, om samhällsnyttig infrastruktur. Det är dags att Sverige får en regering som tar
detta på allvar. Som tar det politiska ansvar människor förväntar sig –
och har rätt att förvänta sig – att politiker ska göra.
Det är dags att satsa på kommunerna! Det är dags att bygga bostäder!
Dags att bygga infrastruktur!
Så skapar vi möjligheter här och nu. För jobb och för framtidstro.
***
Mötesdeltagare.
När ni går i pension så kommer de av er som är kvinnor att ha förlorat
3,6 miljoner kronor. De miljonerna går till oss män. Det – mina vänner
– är oacceptabelt.
I årets avtalsrörelse har vi därför fört en gemensam kamp för LOgrupperna i de lågavlönade, oftast kvinnodominerade branscherna. Det
är en tydlig jämställdhetssatsning. Alla som arbetar på områden där
genomsnittslönen är lägre än 25 000 kronor ska ha en större ökning än

Vi har redan tecknat flera avtal med det innehållet. Nu senast lyckades
LOs största förbund, Kommunal, att få ett avtal som innebär en klar
framgång i kampen för jämställda löner.
Vi viker oss inte på detta. Kvinnors arbete har samma värde som mäns.
Jag säger bara en sak: Låt kvinnor jobba!
Låt kvinnor jobba heltid.
Låt kvinnor hålla hela yrkeslivet.
Ge kvinnor hela lönen.
Ge kvinnor fasta anställningar.
Låt kvinnor slippa gå ned i tid för att ta hand om barn, föräldrar och
svärföräldrar.
Barn- och äldreomsorg måste vara tillgänglig när vi behöver den.
Föräldraförsäkringen måste bli jämställd så att kvinnor tar mer plats i
arbetslivet och män mer plats i familjelivet.
Och sist, men absolut inte minst: Gör heltid till en rättighet, deltid till
en möjlighet!
Det får vara slut på sms-anställningar och korta påhugg!
Låt kvinnor jobba!
En av de våra viktigaste framgångarna i årets avtalsrörelse är föräldrapenningtillägget. Från nästa år får föräldralediga ett tillägg på 10 procent av lönen i 180 dagar. Per förälder och barn. Alltså en tvådelning,
partikamrater. Till och med bättre än en tredelning! Så vill vi få fler

män att ta ut mer föräldraledighet. Något vi vet gynnar kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Den 23 januari 2011 sköts fabriksarbetaren Enamul Huq ihjäl när
polisen öppnade eld mot en facklig demonstration i Bangladesh. Över
hundra av hans arbetskamrater skottskadades. Flera arresterades.

Dessutom är det en försäkringslösning. Arbetsgivarens kostnad blir
samma för en man som för en kvinna. Därmed minskar risken att
kvinnor missgynnas vid rekryteringar. Visst handlar det om en förbättring på marginalen. Den stora effekten får vi först när föräldraförsäkringen tredelas. Men jag är stolt över detta steg i rätt riktning.

Den 30 mars 2011 sköts Gildardo García till döds när han var på väg
hem från jobbet. Han var förtroendevald för lantarbetarfacket i
Colombia.

Vad är det som gör oss mer framgångsrika i årets avtalsrörelse än
många tidigare år? Vi håller ihop. Vi ställer alla upp för varandra. Det
behövs. För motståndet är hårt. Motparten har helt andra mål än vi.
De vill ha löner som höjs och sänks beroende på hur bra det går för
företaget. De vill öka löneskillnaderna. De vill odla fram sektorer med
riktigt dåliga löner. Men det finns fler vägar framåt än Svenskt
Näringslivs. Vi kommer aldrig att följa med på en våg som ökar
orättvisorna och drar isär samhället allt mer!
***
Mötesdeltagare.

Den 22 juli samma år sköts Maria Santos Mejía till döds av kulorna
från en förbipasserande motorcykel. Hon var fackligt aktiv för textilarbetarna i Guatemala.
Allt detta står att läsa i den senaste årsrapporten från vår fackliga
international, IFS.
Jag skulle kunna fortsätta att på det här sättet att räkna upp namn. Att
vara fackligt förtroendevald är ett världens farligaste uppdrag. Enbart
under 2011 mördades 76 människor för att de använde den mänskliga
rätten att engagera sig fackligt. Till det kommer tusentals som
fängslades, misshandlades eller förföljdes och trakasserades på andra
sätt.

Vi firar inte Första Maj bara här i Stockholm. Vi firar det över hela
jorden.
Här, på Norra Bantorget, kan vi fira arbetarrörelsens internationella
högtidsdag i fred, frihet och trygghet.

Det finns en risk med sådana här fakta. Det kan vara lätt att känna sig
uppgiven och maktlös. Har vi egentligen något att sätta emot?

Så är det inte överallt.

Vi har vår internationella solidaritet.

Vi har alla kunnat följa katastrofen vid textilfabriken i Bangladesh så
många sliter för låga löner och i fruktansvärda arbetsmiljöer – allt för
att vi ska kunna köpa så billiga kläder som möjligt. 381 döda arbetare
har hittills grävts fram ur rasmassorna. Och det är inte över än.

Vi har våra internationaler.

Låt mig också berätta om några fackliga kolleger till mig.

Men mitt svar är - jo, vi har något att sätta emot.

Vi har vårt fackliga bistånd och vi har arbetarrörelsens internationella
solidaritetsfond.

Och vi vet att denna solidaritet är en kraft som faktiskt fungerar. IFS
konstaterar till exempel i sin rapport att det trots allt, på många håll,
blivit lite bättre – eller åtminstone mindre dåligt.

I dag behöver vi lyssna igen på August Palm. Alla människor har
samma värde. Kvinnor som män. Arbetare som bolagsdirektörer. De
som är födda i Sverige och de som är födda utomlands.

”Uppgivenheten är vår främsta fiende” sade Anna Lindh en gång. I år
är det tio år sedan hon mördades.

Vi behöver byta färdriktning!

Anna Lindh hade rätt. Vi får aldrig ge upp.
Därför samlar vi under årets förstamajmöten in pengar till hennes
minnesfond. Till stöd för personer och organisationer som har modet
att bekämpa fördomar, orättvisor och förtryck. Lägg gärna en slant i
bössan du också.
För, kamrater, vi ger aldrig upp!
Vi ger aldrig upp vår kamp mot diktatur, förtryck och förföljelser!
Vi ger aldrig upp vår dröm om alla människors frihet och hela världens
fred.
***
Kamrater,

Få har uttryckt detta bättre än Olof Palme. Han sade så här.
”Det hårda egoistiska samhället som är svaret på högerns frågor skapar
otrygga människor som vänder taggarna mot varandra i sin ensamma
oro över att bli en av de många förlorarna i vinnarnas paradis. Vi vill
ha ett samhälle med trygga människor som orkar dela med sig av det
goda till varandra”.
Kamrater, det är på den grunden vi nu ska gå vidare i valrörelsen och
in i framtiden..
För det var inte med privata vinstintressena som drivkraft vi byggde en
bra sjukvård och utbildning för alla.
Det var inte marknadskrafterna som byggde folkhemmet!

August Palm var arbetarrörelsens första och största organisatör.

Det var inte storbolagsdirektörerna som tog striden för arbete åt alla!

Han står staty här en bit bakom er. Framför LO-borgen.

Nej, drivkrafterna var idéerna om gemensamt ansvar och solidaritet.

Han pratade, knackade dörr, reste landet runt. Fick arbetare över hela
landet att inse – känna och förstå – att de hade samma värde som sina
patroner. Och när den insikten hade fäst – då var bollen i rullning.

Alla har rätt till ett gott arbete. Alla har rätt till framtidstro. Det är dags
att organisera oss för att byta regering. Först då kommer någon att göra
det möjligt!

I dag ser vi människor som tappar tron på sitt eget värde.

Denna sida uppdaterades 2013-05-01

Som tvingas underkasta sig vansinniga arbetsvillkor.
Som får fasta anställningar först i medelåldern.
Som slits ut i sjuka arbetsmiljöer.

DN 5 maj 2013:

“Jobben hetaste frågan i debatten”
“Under partiledardebatten på söndagen i SVT:s ”Agenda” blev
meningsutbytet klart hetsigt när jobbfrågan kom upp på bordet,
konstaterar DN:s politiska kommentator Maria Crofts. “
“Vem vann, Reinfeldt eller Löfven?
– Svårt att säga, de körde helt olika stilar och det beror på vilken av
dem som gick hem bäst hos väljarna. Stefan Löfven (S) var mer på
hugget och det hänger väl ihop med oppositionsrollen. De som vill ha
en förändring håller nog på honom. Statsminister Reinfeldt (M) var
mer tillbakalutad och inriktad på att ge ett statsmannamässigt intryck.
Det tilltalar troligen väljare som tycker att regeringen gör ett bra jobb i
det stora hela.
Vilka var de hetaste frågorna?
– Jobbfrågan utan tvekan, och där blev det en hetsig diskussion om Sförslaget att höja den halverade arbetsgivaravgiften för unga. Alliansledarna tog upp att MP ändrat sig och vill behålla den nuvarande nivån
och undrade hur Löfven skulle lösa det. Löfven svarade att de nog
skulle enas men också att S håller fast vid sitt förslag.
– Men jag tror att om de två partierna skulle hamna i en förhandlingssituation efter valet 2014 är det inte omöjligt att det blir en kompromiss. Det är svårt att tro att de skulle avstå regeringsmakten på den här
frågan.
– Just regeringsfrågan var ett annat ämne där det hettade till. Reinfeldt
sade än en gång att de rödgröna inte är ett samlat regeringsalternativ.

Löfven bet ifrån med att Reinfeldt skulle sköta sin egen kant. Han
syftade på att både KD och C under en längre tid haft så låga opinionssiffror att de skulle åkt ur riksdagen om det var val. Och utan dem är
det högst osannolikt att det går att bilda en alliansregering.
De andra frågorna då?
– Skolan diskuterades förstås, men den är inte längre samma trumfkort
för folkpartiledaren Jan Björklund. Gustav Fridolin (MP) gjorde tappra
försök att få upp upprustningen av miljonprogrammet på agendan men
fick inget riktigt napp. V-ledaren Jonas Sjöstedt lyckades bättre med
sin hjärtefråga vinster i välfärden, som diskuterades livligt mot slutet
av debatten.
Maria Crofts DN www@dn.se “

Sveriges riksdag

Partiledardebatt. Onsdag 12 juni 2013
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Protokoll
Föredragningslista

anf.1 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Jobben lägger grund för ett bra samhälle och en trygg
ekonomisk grund för alla. Det skapar utmaning och
självförverkligande och innebär ett kliv in i det svenska samhället för
den som kommer från ett annat land. Det möjliggör gemenskap och
social samvaro för en människa som har stått utanför. För en ung
människa kan ett arbete innebära ett steg mot att bli vuxen, ekonomisk
frigörelse från föräldrarna, mer kontakter med äldre och dem som har
erfarenhet, verkligt ansvar kanske för en dagskassa, för andra
människors liv och hälsa eller ett företagsbemötande gentemot sina
kunder. I områden med lägre sysselsättningsgrad, vissa
ytterstadsområden ibland, är varje vuxen som arbetar eller driver
företag särskilt viktig i egenskap av förebild för unga. Vi ska inte
underskatta värdet av positiva exempel för unga som känner
frustration eller kraften och symbolvärdet hos alla de ansvarstagande
vuxna såväl som unga som bidrog till att lugna ned oroligheterna i
Husby och i andra förorter. Att många arbetar utgör grunden för vårt
välstånd. Det är så vi finansierar vår välfärd, det är så vi skapar
sammanhållning. Vårt mål kan därför aldrig vara något annat än full
sysselsättning. Sysselsättningen har ökat med 200 000 personer och
utanförskapet har minskat med lika mycket sedan 2006. Vi har högre
sysselsättning och lägre långtidsarbetslöshet än de flesta andra EUländer. Men vår viktigaste uppgift är fortsatt att få fler i arbete. På
denna grund och insikt vilar vår politik. Drygt var tredje av dem som
räknas som arbetslösa i Sverige är i dag i åldrarna 15-24. När det
gäller personer i åldrar över 25 år är i stället Sveriges arbetslöshet
relativt nära Tysklands, och det brukar räknas som ett land med låg
arbetslöshet. Fler unga jobbar i dag jämfört med 2006, men ännu fler
jobb behövs. För att kunna utforma åtgärder för fler jobb behöver man
göra rätt analys. Vilka unga är det som saknar jobb, hur länge och
vilken politik kan ge dem jobb? Totalt sett finns det ungefär 1,2

miljoner unga människor i åldrarna 15-24 år. Av dessa heltidsstuderar
omkring en halv miljon. Lika många, ungefär en halv miljon, är i dag
sysselsatta. Av de ca 150 000 unga som söker jobb är, det bör man
notera, omkring hälften heltidsstuderande som alltså samtidigt söker
arbete. Denna grupp ökar vanligtvis inför somrarna då många
studenter söker sommarjobb. Tiden utan arbete för unga handlar i de
flesta fall om korta perioder. Samtidigt har vi en grupp unga som
saknar känd aktivitet. De har inte varit i kontakt med vare sig
Arbetsförmedlingen, kommunen eller Försäkringskassan. Herr talman!
Från första dagen får alla ungdomar som skrivs in på
Arbetsförmedlingen förmedlingsstöd - från första dagen, inget annat.
Inom fem dagar ska en individuell handlingsplan upprättas. För dem
som bedöms löpa risk för att gå väldigt länge utan arbete finns det
särskilda insatser, tidigt. För den som finns läsa in ofullständiga betyg
finns det studiemotiverande kurser, även detta från första dagen.
Dessutom finns det en större bidragsdel i studiemedlet för unga som
vill studera på komvux eller folkhögskola för att få slutbetyg.
Arbetsgivaravgiften för att ha en ung anställd är hälften mot vad den är
för en person som är över 26 år. Arbetsgivaravgiften är helt borttagen
för en ung person som har varit utan arbete i sex månader, och efter
tolv månader ges en dubbel arbetsgivaravgift i stöd. Detta har vi gjort
för att det ska bli lättare för unga att få jobb. Vi har gett
Arbetsförmedlingen resurser för att hjälpa dem som står utanför
arbetsmarknaden att ta sig över tröskeln och få ett arbete. Det är inte
brist på resurser hos Arbetsförmedlingen som är problemet. Herr
talman! De allra flesta unga lyckas till slut etablera sig på
arbetsmarknaden, men för vissa tar det lång tid. Många av dessa har
ofullständiga betyg från grundskolan eller från gymnasiet, är nyligen
hitkomna från ett annat land eller har en nedsatt funktionsförmåga. För
dem är trösklarna höga då utbildningen och kompetensen är för låg i
förhållande till vad arbetsgivare i dag efterfrågar. Den utdragna

lågkonjunkturen har minskat ungas jobbchanser ytterligare. För att öka
ungas jobbchanser är återupprättandet av kunskapslinjen i den svenska
skolan en nyckel. Vi vill göra mer för att fullfölja reformeringen av
skolan. Studieresultaten behöver förbättras så att fler blir behöriga att
söka till gymnasiet. Inlärningsstöd behöver sättas in tidigt för dem som
behöver det mest. Ytterligare undervisningsstöd behövs för elever som
har kommit hit från andra länder i skolåldern eftersom de eleverna ofta
har svårare att uppnå behörighet till gymnasiet. På de yrkesinriktade
programmen behöver kvaliteten förstärkas. Det arbetsplatsförlagda
lärandet behöver stärkas. Länder som Tyskland, Österrike och
Danmark har sedan länge lärlingssystem. De unga går sin utbildning
på en arbetsplats och får samtidigt lön, vilket gör att de räknas som
sysselsatta. Inte minst får de yrkeserfarenhet och kontakter på
arbetsmarknaden. Vi i Sverige har en del att lära av de här länderna.
Hos oss har yrkesprogrammen till stor del varit förlagda till skolan. Vi
har i dag omkring 110 000 unga som går yrkesprogram och endast 6
700 som går som lärlingar. Om vi i stället hade haft ett lärlingssystem
som var lika utbyggt som i Tyskland hade vi enligt SCB haft ungefär
190 000 lärlingar. Ingen av dem hade räknats som arbetslös. Alla hade
räknats som sysselsatta, och de hade dessutom fått sin yrkesutbildning
på en arbetsplats. Vi i Sverige vill nu prova en sådan modell med
yrkesintroduktionsavtal som innebär att tiden delas mellan arbete och
utbildning och där avtalsenlig lön utgår för arbetstiden. Detta finns och
etableras på flera områden. Det tar såklart tid att bygga ut detta system.
Regeringen vill dock vara med och bidra till att fler unga kan anställas
enligt dessa avtal, genom en lönesubvention och ett handledarstöd. De
som har att vinna på det här är naturligtvis de unga som får lära av
dem som kan, som får praktiskt yrkeskunnande, som får erfarenheter,
jobbkontakter och ökade jobbchanser. En del av detta är landets
kommuner och landsting. SKL, Sveriges Kommuner och Landsting,
bedömer att bara välfärdssektorn kommer att behöva rekrytera 400 000

personer fram till år 2020. Det är i allt väsentligt ett gigantiskt
generationsskifte. SKL och Kommunal, de avtalsslutande parterna, har
också tecknat avtal om utbildnings- och introduktionsanställningar.
Dessa avtal kan betyda mycket för att underlätta det stora
generationsskifte som är på gång. Det kan ge viktiga erfarenheter för
de unga och möjlighet att visa upp sig för arbetsgivare. Herr talman!
Unga personer som söker sig in på arbetsmarknaden vill ha en första
chans att visa vad de går för. Men de möts ofta av arbetsgivare som i
första hand efterfrågar erfarenhet. Det blir lätt ett moment 22: utan ett
första jobb ingen erfarenhet, utan erfarenhet inget första jobb. På mina
resor i Sverige möter jag ofta arbetsgivare och rekryteringsansvariga
som talar om annat och mer än bara kostnaden för att anställa och de
sökandes utbildning och erfarenhet. Det är ju ofta så vår diskussion
går, inte minst här i kammaren. Nej, de talar också om något annat,
något mer svårdefinierbart, som de fäster vikt vid. De talar om rätt
attityd, att man ska passa in på arbetsplatsen eller till och med ha rätt
stil. Jag tror att vi måste inse att det är så det låter. Jag tror att vi måste
vara tydliga med att många av dessa arbetsgivare behöver förändra sitt
förhållningssätt. De behöver bli mer öppna för olika typer av
människor och inte alltid bara leta efter de perfekta människorna, som
redan kan alla arbetsuppgifterna, innan de har fått jobbet. Det behövs
en större tilltro till vad de mer erfarna på arbetsplatserna kan lära ut till
dem som dag 1 saknar samma erfarenhet. När jag besökte ett företag i
Åseda tidigare i våras träffade jag en ung kille som precis hade fått en
tillsvidareanställning. Jag kände igen berättelsen. Han hade
sommarjobbat där tidigare. Arbetsgivaren hade lärt känna honom. De
kände sig trygga med honom. Oftast är det just kortare anställningar sommarjobb och extrajobb - som gör att man kommer in på
arbetsmarknaden och får sitt första fasta jobb. Men hans berättelse är
också en signal om att vi måste göra mer, för det är väldigt många som
aldrig får den möjligheten att visa upp sig, som inte får visa vad de kan

och inte får vara med på arbetsplatserna. När det gäller alla människor
som kan och vill arbeta måste vi göra större ansträngningar för att ge
dem plats på arbetsmarknaden. Vi har alla här ett gemensamt ansvar.
Herr talman! När ekonomin växer så växer också jobben till och blir
fler. När kunskaperna växer blir fler anställbara. När det lönar sig
bättre att arbeta vill också fler jobba. Jobben kommer att avgöra valet
2014. Det kommer att ställa regeringen och Alliansens arbetslinje mot
den samlade rödgröna bidrags- och ledighetslinjen. Väljarna avgör.
(Applåder)
anf.2 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Vi har lyssnat till statsministern när han förklarar och
relativiserar arbetslösheten i Sverige. Jag kan inte låta bli att tänka på
att han låter ganska mycket som Göran Persson 2006. Frågan kvarstår,
trots allt, efter att man har lyssnat till statsministern. Har regeringen
gjort allt som krävs för att klara jobben i vårt land? Låt mig kort
nämna tre fakta som ger en annan bild av Sverige 2013 än den som
statsministern målar upp. Först är det arbetslösheten. Arbetslösheten är
i dag 428 000 personer. Det är 46 000 fler än för ett år sedan. På
ungdomssidan är det 45 000 ungdomar som har gått arbetslösa i mer
än sex månader. Det är 7 000 fler än förra året. Slutligen: Siffror från
riksdagens utredningstjänst visar att den försämrade matchningen på
svensk arbetsmarknad motsvarar 80 000 förlorade arbetstillfällen, eller
för att säga det så att statsministern förstår: 80 000 jobb är basically
gone. Regeringen har varit bra på att prata om att människor ska söka
jobb som de inte kan få, men de har inte gjort de investeringar som
krävs för att människor ska kunna ta de jobb som faktiskt finns. Det
betyder att tiotusentals människor i vårt land, kvinnor och män, hade
kunnat gå till jobbet varje dag och hade kunnat få en lön i slutet av
månaden om regeringen inte hade valt bort de investeringar som
faktiskt skapar fler jobb i Sverige. Paradoxalt nog har regeringen

misslyckats med jobben trots de starka statsfinanserna. Även i ett
europeiskt perspektiv sticker Sverige ut. Jag vill fråga statsministern:
Vad är regeringens ansvar för att de andra nordeuropeiska länderna,
som vi vanligtvis jämför oss med, har lyckats bättre med jobben än
Sverige? (Applåder)
anf.3 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! På våren 2006 deklarerade Göran Persson att jobben inte
var något problem. De skulle komma av sig själva. Därför behövde
inte valet handla om det. Nu har jag precis hållit ett anförande där jag
sade att jobben är den viktigaste frågan i valet 2014, och det ska
handla om åtgärder. Det är samma sak, säger Mikael Damberg. Med
den typen av glasögon och kunskaper ger han sig sedan på siffror
kring svensk arbetslöshet. Det är därför det blir fel. Sanningen är att vi
har växande sysselsättning och ett kraftigt ökat arbetsutbud i Sverige.
Fler vill jobba. Det redovisas av oberoende myndigheter, bland annat
denna vår, att ett av skälen till att ungdomsarbetslösheten, som vi
beskriver den, går upp är att allt fler ungdomar som är
heltidsstuderande också vill ha jobb vid sidan av. Det är i grunden bra.
Vi vill gärna göra fler steg för att jobben ska bli fler, och vi vill göra
det med det som fungerar allra bäst. Finanspolitiska rådet säger:
Sänker man inkomstskatterna får det betydande
sysselsättningseffekter. Vi håller med. Låt oss förbereda oss för att ta
fler sådana steg om det finns ett utrymme. Det betyder jättemycket att
göra fler anställbara. Det ordet är krångligt, men det betyder väldigt
mycket. Det handlar om att alla utifrån sina egna förutsättningar ska
kunna göra sig gällande. Det är därför jag pratar om arbetsgivare som
ställer krav på perfekta människor som inte finns. Det är där mycket av
problemet ligger. Många av våra unga har inte perfekta erfarenheter.
De har inte alla levt det perfekta livet. Vi ska vara helt ärliga och säga:
Det har inte alla som är äldre gjort heller. Men ska alla räknas och ska

alla få vara med måste vi kunna se människor som har kapacitet och
som har möjligheter som går bortom det som cv:t ibland säger eller det
som handlar om att vara perfekt. Det är så den svenska
arbetsmarknaden ser ut. Vi har drygt 4,6 miljoner som är sysselsatta i
Sverige. Det tycker jag är bra. De får gärna bli fler. Då behövs politik i
flera steg som leder till fler jobb. Det har vi presenterat. Det tänker vi
fortsätta att göra. Vi är övertygade om att våra motståndares politik, att
kraftigt öka beskattningen på arbete för att finansiera en kraftig
bidragsutbyggnad, är precis motsatsen. Man går bort från jobben in i
ökad arbetslöshet. (Applåder)
anf.4 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Statsministern fortsätter att relativisera arbetslösheten
och den växande arbetslösheten. Det här är min fjärde partiledardebatt
i riksdagen. I varje debatt har statsministern sagt samma sak.
Regeringen gör rätt, och oppositionen har en farlig politik. Det är hans
budskap, och det har det varit i alla debatter. Men problemet är att
ungdomsarbetslösheten har fortsatt att öka efter varje debatt. Så var det
i juni 2012. Så var det i oktober 2012. Så var det i januari i år. Då
kanske man måste ställa sig frågan: Ska vi sluta att träffas på det här
sättet? Om ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka varje gång vi har
en partiledardebatt i riksdagen kanske vi ska sluta upp med det. Jag
tror att regeringen måste tänka till och fundera på vad det är som gör
att 45 000 ungdomar är långtidsarbetslösa i Sverige i dag och att det är
7 000 fler än förra året vid samma tidpunkt. Gör man rätt saker, eller
kan det vara så att man gör fel saker, att regeringen inte har en politik
för att minska arbetslösheten? Nu summerar vi snart ditt sjunde år som
statsminister. Jag kan konstatera att jobben är ditt största
misslyckande. (Applåder)

anf.5 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Som jag redogjorde för i mitt inledningsanförande är
drygt en halv miljon av den yngsta ålderskategorin, som vi redovisar, i
dag sysselsatta. Sysselsättningen bland unga har vuxit. Vi har varit
måna om att också bredda den typ av arbetsmarknad som ofta innebär
lägre trösklar för unga. Som alltid i sådana här sammanhang är det
kraftig polemik och kritik från socialdemokrater. Vi har halverat
restaurangmomsen, till exempel, för att vi ser att restaurang-, bar- och
cateringverksamhet i större utsträckning än andra anställer unga,
väldigt ofta dessutom utan den perfekta bakgrund som många andra
arbetsgivare söker efter. Det är kritik från Socialdemokraterna, som
vill ta bort det här, höja trösklarna och göra det dyrare att anställa i
restaurangnäringen. Vi har också gjort riktade lättnader just när det
gäller att anställa personer under 26. Det är skarp kritik från
Socialdemokraterna. I stället ska det vara dyrare att anställa unga. Det
är bara att ställa sig frågan om vilken trovärdighet det parti bär som
säger: Låt oss rikta alla åtgärder vi kan mot att göra det, med precision,
dyrare att anställa unga. Är det de som har svaret när det gäller
jobben? Eller är det de som försöker sänka kostnaderna och få lägre
trösklar som har svaret? (Applåder)
anf.6 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Jag lyssnade noga på statsministerns anförande och hörde
hans engagemang när det gäller ungdomsarbetslösheten och ökad
utbildning i skolan. Jag tycker att det är fina ord. Men jag undrar lite
över den större omvärldsanalysen av var jobben kommer i framtiden.
Hur får vi svenska företag att utvecklas mot att skapa jobb också i
framtiden? Det finns en stor utmaning, herr talman, som vi vet att de
svenska företagen kommer att möta och som de kan möta. De har
kapacitet, men de behöver ett tydligt regelverk. Det handlar om

klimatfrågan. Det handlar om den utmaningen, om att ställa om
samhället och om att minska utsläppen. Jag har lyssnat noga på de
partiledardebatter som statsministern har hållit ända sedan 2006, och
jag konstaterar att klimatfrågan inte är ett ämne som kommer upp
särskilt ofta. Senast den togs upp var i januari 2010. Det är över 1 000
dagar sedan. Jag tycker inte att det speglar den relevans som frågan,
som kanske är den största omvärldsförutsättningen för de svenska
företagen och jobben i framtiden, har i Sverige. Det som har märkts
sedan 2010, när ett visst engagemang fortfarande syntes i klimatfrågan
från statsministern, är att Sverige har gått från att vara pådrivare i EU
till att bli passivt och nu till att Moderaterna har blivit en bromskloss.
När EU-parlamentet tidigare i våras skulle rösta om att åtminstone
tillfälligt se till att frågan om systemet med utsläppsrätter skulle lösas
röstade de svenska Moderaterna nej. Det är det största sabotaget mot
EU:s klimatpolitik på många år. Jag vill ställa frågan till Fredrik
Reinfeldt: Hur ska Moderaterna få svenska företag att minska
utsläppen när ni anser att det är rätt och riktigt att det är billigare att
dricka en kopp kaffe här i kafeterian än att släppa ut ett ton koldioxid?
(Applåder)
anf.7 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Jag tror att många av de frågor som jag tog upp kring hur
skolan utvecklas, hur villkoren ser ut och vilka kostnaderna är för att
anställa unga har väldigt stor relevans för om de unga kan få jobb. Jag
var här för en kort tid sedan och återrapporterade från Europeiska
rådets senaste möte och uppehöll mig då länge vid klimatfrågan och de
förberedelser vi hoppas kunna se inför det högnivåmöte som ska hållas
i Frankrike sommaren 2015. Där hoppas vi att vi ska komma tillbaka
till en idé om ett ramverk som binder alla länder och inte bara Europa
som ligger längst fram. Det Kyotoavtal som mycket av världens
klimatpolitik bygger på och som utgår från basåret 1990 har ju

övergetts av många länder, och kvar är egentligen bara Europa i dag.
Det är bara Europa som har legalt bindande reduktionsmål. Längst
fram ligger länder som Sverige och Tyskland. Vi har ett nationellt
reduktionsmål om 40 procent. Den senaste uppdateringen från
Naturvårdsverket talade om att Sverige sedan 1990 har haft en
ekonomi som har vuxit med över 50 procent samtidigt som våra
klimatgasutsläpp har minskat med 20 procent. Vi ligger alltså i nivå
med de målformuleringar vi har, och vi ämnar se till att fortsätta ligga i
linje med detta och fullfölja våra målformuleringar. Det är viktigt att
vara rak och tydlig gentemot väljarna. Sveriges påverkan på klimatet
är nu nere i 1 promille. EU:s samlade påverkan är nere i 10 procent.
Ska vi lösa klimatfrågan behövs ett ramverk som också tar in de
snabbväxande utsläppsländerna, och kanske allra viktigast, även Kina
och USA. Det är svaret som världen i dag saknar. Vi bidrar i varje
sammanhang till att skjuta fram positionerna, och jag tycker att det är
orättvist att peka finger åt den del av världen som faktiskt gör mest.
Man borde vara tydligare i kritiken mot de länder som gör för lite. Det
är där som klimatfrågan slutligen kommer att avgöras. (Applåder)
anf.8 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Det här svaret gjorde mig om något ännu mer bekymrad,
eftersom statsministern inte verkar ha några som helst problem med att
det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter håller på att gå i
kvav. Man kan naturligtvis tänka sig andra verktyg. Vi har diskuterat
koldioxidskatter och styrmedel på enskilda företag, men ekonomerna
brukar säga att ett generellt pris på koldioxid är det absolut viktigaste
för att ge bra spelregler, långsiktiga och stabila förutsättningar för alla
aktörer och för att få företagen att se hur de ska utvecklas i en ekonomi
där de blir bäst på att konkurrera med minskade utsläpp. Det som
händer i världen i dag är att Kina är de som i dag är bäst på den nya
tekniken. De skapar jobb i sektorer där man hittar lösningar på de

problem som hela världen står inför. Vad statsministern säger är att
Sverige inte ska vara med där. Sverige ska inte vara med och minska
utsläppen, för vi ligger redan så bra till utifrån att vi hade en sådan bra
position från början. Jag vill inte att Sverige lutar sig tillbaka, blir
passivt och till och med blir en bromskloss i EU, vilket Moderaterna
har fått det till. (Applåder)
anf.9 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Jag har svårt för det här att man är så emot Sverige att
man blir för Kina när det gäller miljöpolitiken. Då börjar det krypa i
kroppen på mig. (Applåder) Kina har 68 procents beroende av kol, och
vi talar om rena cancerorter, därför att människor inte längre kan
andas. Det landet hyllar nu Miljöpartiets språkrör. Mycket ska man
behöva höra! (Applåder) Det som har hänt med
utsläppshandelssystemet är att det i någon mån har fungerat, det vill
säga det är sjunkande utsläpp och lågkonjunktur sedan fem år tillbaka i
Europa. Det gör att dessa marknadsmekanismer fungerar, och alltså
blir utsläppspriset väldigt lågt. Men vi talar om kanske 2-3 euro per
utsläppt ton. Kom ihåg att den svenska CO2-skatten är högst i världen
och att Sverige är ett av få länder i Europa som ens har infört den, med
benäget bistånd av Miljöpartiet, och det tycker jag var bra. Över 1 000
kronor per utsläppt ton är vår svenska CO2-skatt. Den fungerar. Vi
använder styrmedlen, Åsa Romson, och vi ska fortsätta att göra det.
(Applåder)
anf.10 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Jag blev alldeles svettig här, för jag insåg att jag inte
hade lyckats anmäla mig för en replik. Jag tackar så mycket för att jag
ändå fick chansen att ta den här repliken. I kölvattnet av
förortskravallerna hör vi statsministern inleda sitt anförande med att
tala om vikten av arbete för dem som står längst från arbetsmarknaden,

särskilt för utlandsfödda. Det är givetvis viktigt. Vi vet att
utlandsfödda många gånger står långt från arbetsmarknaden och att de
i väsentligt högre grad än inrikes födda är arbetslösa. Så ser det ut, och
särskilt ser det ut så för dem som har invandrat till vårt land från
länder långt i väg. En utlandsfödd med jobb är till och med särskilt
viktig som förebild, sade statsministern i sitt anförande. Den synen kan
kanske förklara en del av de åtgärder som den här regeringen vidtar för
att få just utlandsfödda i jobb. Det senaste exemplet är de så kallade
nystartszonerna. Jag tänkte väldigt kort läsa ur den lagrådsremiss som
nyligen har kommit ut: Regeringen anser att en sådan subventionerad
anställning som det är fråga om i första hand bör ses som ett sätt att
omfördela bördorna av arbetslöshet och inte som ett sätt att i någon
större utsträckning påverka nettosysselsättningen. Det handlar alltså,
herr talman, om att flytta på jobb som redan finns och som någon
redan har till de här problemområdena, till de invandrartäta förorterna.
Jag måste fråga Fredrik Reinfeldt: Hur kommer man åt segregationen
med den typen av åtgärder? Varför, trots dåliga erfarenheter från andra
länder av liknande system, väljer man att genomföra det här i Sverige?
Och på vilket sätt är det rättvist att flytta jobb på det här sättet till de
här områdena?
anf.11 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna är mycket
konsekventa. De är emot alla förslag som möjligen kan underlätta för
utrikes födda att få jobb. Vore de för det här med jobb åt utrikes födda
skulle de ha varit för arbetskraftsinvandring, för det bygger bara på
idén att komma hit och jobba, men det är man också emot. Det beror
inte på att man egentligen bryr sig om det här med jobb, utan man är
emot invandrare. På det sättet ska politiken tolkas. Vi har i stället
försökt ställa oss frågan: Hur ska vi underlätta för människor som
kommer från andra länder och har en vilja att arbeta, givet att det inte

är en alldeles enkel resa att göra? Låt mig påpeka att vi nu har över
700 000 sysselsatta på svensk arbetsmarknad som är utrikes födda. De
går upp varje morgon, går till jobbet och bidrar till vår välfärd. Ett skäl
till att det ibland är lite svårt att komma in på den svenska
arbetsmarknaden är att svenska är ett svårt språk att lära sig. Många av
dem som nu kommer till Sverige har en bakgrund i Somalia och
Afghanistan. Jag tycker att vi snarare ska göra större ansträngningar så
att de får de kunskaper som behövs - att skolan har rätt resurser, att vi
hjälper till att sänka trösklarna så att de kan komma in, att vi inser att
de har en vilja att arbeta. Vi behöver inse att vi har höga trösklar på
den svenska arbetsmarknaden. Jag har suttit ned med flera av dem som
är med i delar av våra olika ansträngningar, till exempel instegsjobb
och nystartsjobb, som Arbetsförmedlingen bland annat ägnar sig åt.
Många av dem säger att det i alla fall känns meningslöst, eftersom man
blir bortsorterad på sitt efternamn eller för att man har en brytning i sin
svenska. Många påpekar att det största hoppet att få jobb är om
landsmän från det gamla hemlandet har startat företag och blivit
arbetsgivare i Sverige. Jag tror att de har en stor poäng i det. Vi
behöver många fler företagare med den bakgrunden. De tenderar att se
på ett annat sätt, utan diskriminerande glasögon, på landsmän från sitt
gamla hemland. Men den stora konflikten i svensk politik handlar inte
om det. Vi försöker få in människor i Sverige i arbete. Jimmie
Åkesson försöker få ut dem. Det är den stora skillnaden. (Applåder)
anf.12 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Varje gång man lyfter fram de här frågorna, det är ganska
ofta jag gör det med statsministern - att jag gör det så ofta beror ju på
att jag aldrig får några kloka, vettiga svar - får man den här typen av
påhopp kastat emot sig i stället: Ni tycker inte om invandrarna, ni vill
kasta ut invandrarna och så vidare. Jag har inte på något sätt gett
uttryck för den typen av uppfattning. Jag ställer seriösa frågor om

varför man genomför sådana här åtgärder trots att det i andra länder
har visat sig att de inte fungerar, trots att det uppenbarligen handlar om
diskriminerande åtgärder där man flyttar jobb från ett ställe till ett
annat bara för att man väljer att prioritera en viss grupp. Det kallas för
diskriminering. Jag vill gärna ha svar på de frågorna. Jag vill inte ha
fler floskler. Jag vill inte höra fler påhopp om saker som jag inte tycker.
Jag vill inte att man lägger ord i min mun. Jag vill ha seriösa svar på
varför man genomför förslag som är dåliga. Det är inte bara fråga om
nystartsjobb. Instegsjobb är samma sak. Det är samma
diskriminerande, subventionerade jobb för människor med utländsk
bakgrund. Jag tycker att det är fel, och jag vill veta varför
statsministern väljer att gång på gång genomföra den här typen av
åtgärder. (Applåder)
anf.13 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Utmaningen ligger i att man alltså är född i ett annat land
där man inte från barnsben har lärt sig svenska språket. De kommer
ofta från kulturer där man har kort eller ingen utbildningsbakgrund. De
flyr till ett annat land, ett land som heter Sverige, därför att de upplever
förtryck eller för att få ett bättre liv. Då försöker vi att med olika
åtgärder hjälpa dem in i det svenska språket, hjälpa dem till högre
kunskaper för att på det sättet göra dem anställbara. För Jimmie
Åkesson är allt det här diskriminering. Jag vet inte vad alternativet
skulle vara. Ska vi inte låtsas om att de som kommer har en annan
bakgrund, att de inte kan svenska, att de har högre trösklar? Är det ett
sätt att ta hand om och se människors utmaningar? Nej, det är det inte.
Det är ett sätt att försöka negligera som bygger på synsättet att de inte
borde vara här. Det är därför, ursäkta Jimmie Åkesson, vi är lite
kritiska till dig och ditt parti. Vi har hört det här så ofta. Vi försöker
alltså se att människor kommer från olika håll, med olika bakgrund för
att hjälpa dem att komma på plats, och det fungerar, även om det tar

för lång tid. Över 700 000 utrikes födda är i dag sysselsatta i Sverige.
(Applåder)
anf.14 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Man brukar säga när man sprider en oriktig bild av
verkligheten att man kan göra det på olika vis. Man kan göra det
genom lögn, en annan sorts lögn och genom statistik. Statsministerns
anförande menar jag var ett utmärkt exempel på det sista, statistik. Han
talade om den ökade sysselsättningen, men valde att inte nämna att
arbetslösheten har stigit, att andelen sysselsatta har gått ned och att vi
har haft en katastrofal ökning av långtidsarbetslösheten. Låt oss
överföra detta sätt att räkna på internationella jämförelser. Då har jag
den dåliga nyheten att Sverige har mycket sämre utveckling av jobben
än Spanien. Spanien har lyckats mycket bättre med sysselsättningen,
för det är fler som jobbar i Spanien i antal människor. Det är många
miljoner fler än i Sverige, fast de har 27 procents arbetslöshet och mer
än varannan ung människa går arbetslös. Det är precis statsministerns
sätt att räkna. Jag skulle vilja prata om en grupp som är speciellt utsatt.
Jag tror att du möter dem nästan varje vecka, mellan kl. 8 och 9 på
torsdagar, när du skyndar till Rosenbad för sammanträde. Det är en
grupp som känner att man inte är lika behandlad, att man inte får
samma chans. Det är en grupp som har haft en katastrofal ökning av
arbetslöshet, människor som kan och vill jobba men inte får chansen.
Det är personer som har någon sorts funktionsnedsättning. Det kanske
är den mest utsatta gruppen på svensk arbetsmarknad. De vill och vi
vill att bristande hänsyn till deras situation ska ses som diskriminering,
att man ska börja bygga bort hindren. Det handlar om praktiska saker
som att hissar inte finns eller att det är höga trottoarkanter. Men det
finns ett hinder till för dem. Det är Moderaterna. Det är ni som inte vill
ändra lagstiftningen så att bristande tillgänglighet ses som
diskriminering. Det är ditt parti, Fredrik Reinfeldt, som är hindret här.

Nu har det gått 936 dagar sedan remisstiden gick ut för det här
förslaget. Då frågar jag: När kommer lagen? När får vi likställdhet
även för människor med funktionshinder?
anf.15 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! I den delen tycker jag att det är viktigt när man bär makt
och ansvar att man är klar över att reformer har prislappar och innebär
stora kostnader. Ibland ligger de på det offentliga, ibland förs de över
på privata arbetsgivare. Min princip brukar vara att man ska veta vad
det är för typ av kostnader och vilka konsekvenser det får innan man
genomför förslag. Jag menar att jag inte har den kunskapsgrunden. Jag
är ganska övertygad om att det här skulle vara en stor
kostnadsövervältring på privata företag. Jag vet inte om Jonas Sjöstedt
har tillgång till någon annan information, men jag tycker att det är
viktigt att vara seriös i den här typen av beredningar. Det är ett skäl till
att vi har varit tveksamma. Alla vill naturligtvis det goda syftet, att
människor med funktionshinder också ska kunna känna tillhörighet till
det svenska samhället. Jag vill säga att det är en av de grupper vi har
bett Arbetsförmedlingen att jobba särskilt inriktat på, med förstärkta
resurser, för att kunna hjälpa in. Vi har kunnat följa att flera av dem på
det sättet har kunnat få jobb, jobb som man kan få i Sverige. I många
andra länder är det faktiskt svårt att kunna få ett arbete. Det som det
till slut kokar ned i är vad det är som ger jobb. Jag presenterade i min
inledning flera förslag: sänkta inkomstskatter, förbättringar av skolan,
riktade åtgärder för att skapa rabatter för grupper som står en bit ifrån
arbetsmarknaden, förutsättningar för att företag ska vilja stanna och
växa här i Sverige. Vad är Vänsterns svar? Vad ger jobb i Vänsterns
Sverige? De högre skatter som ska tas ut på anställda som ska
finansiera kraftig bidragsutbyggnad för dem som inte jobbar,
drivkrafterna för jobb som ska minska, är det vägen till arbete? Får jag
sedan påpeka att jag tycker att det är viktigt att man jobbar med siffror.

Även Jonas Sjöstedt ägnade sig ju åt att nu vrida runt siffror på ett sätt
som vi kanske ofta gör i politiken. Man kan faktiskt beskriva
verkligheten från olika utgångspunkter. Jag nämnde att vi har för
många som är arbetslösa, men vi har också fler som jobbar.
Sysselsättningen har vuxit. Det beror på att arbetsutbudet i Sverige
växer. Det beror väldigt mycket på att utanförskapet har gått ned
mycket kraftigt. Färre förtidspensioneras i Sverige i dag.
Ansträngningarna för att de ska få jobb är större. Det är annorlunda än
när Vänstern hade inflytande. (Applåder)
anf.16 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Med vänsterpolitik skulle det investeras i det här landet,
både offentligt och privat. Det skulle byggas bostäder. Det skulle
finnas fler lärare, fler sjuksköterskor och undersköterskor. Det skulle
satsas på kollektivtrafik. Men jag vill att alla ska kunna få de här
jobben, även en person som har en funktionsnedsättning. I stort sett
alla de personerna kan arbeta om man bygger bort hindren. Därför är
det så sorgligt att höra dig säga nej i praktiken, vi är inte intresserade
av lika rättigheter för de här människorna. Det är det som det handlar
om. Är det en astronomisk, ohanterlig summa vi talar om ekonomiskt?
Vi behöver inte åka långt, Fredrik Reinfeldt. Vi kan åka till Norge. I
Norge har man gjort det här, och man är på väg att göra det som vi vill
göra här också, men som ditt parti säger nej till och stoppar. Vad är då
skillnaden mellan Norge och Sverige? Är det att det är så mycket
dyrare här än där? Nej, skillnaden är att i Norge har man en rödgrön
regering. Det verkar krävas även i Sverige för att få någonting gjort på
det här området.
anf.17 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Det sista var mer intressant än vad åhörarna har klart för
sig. Här utlovas alltså en rödgrön regering. Det är ett besked som vi

har väntat på. Denna rödgröna regering ska dessutom göra saker som
nu börjar lovas. Hörde ni listan, förresten? Jätteresurser till
kollektivtrafik, det ska börja investeras i Sverige. Det ska spenderas på
en massa områden. Fler ska bli anställda. Vi ska få fler lärare. Mer
pengar till allt! Det är så det brukar låta. Det är så det låter i
opposition. Det är så det låter när rödgröna ska presentera sin politik.
Har ni hört talas om någon presskonferens, något dokument, någonting
som går att räkna på, någonting som går att läsa där detta preciseras
lite mer och är tydligt? Har någon hittat något papper någonstans, i
någon del av riksdagen, i något litet skrymsle någonstans? Det finns
inte ett enda papper. Inte ett enda papper finns som presenterar
någonting av det Jonas Sjöstedt just lovade svenska folket. Inte en
siffra att räkna, inte ett löfte att följa upp - det finns ingenting, bara
prat och löften, tomma ord. Vi kommer att avslöja dem i valet 2014.
(Applåder)
anf.18 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Jag älskar den här tiden på året, inte bara för att vädret är
vackert och Sverige är klätt i grönska utan för att den här tiden är fylld
av så mycket förväntan och framtidstro. Jag ser det på mina egna barn.
De ser fram emot skolavslutningen i morgon. Extra speciellt är det
kanske för de 100 000 gymnasister som firar studenten i dessa dagar.
De utgör en ungdomsgeneration som bär på drömmar om framtiden.
Många av dem känner att det är dags nu. De vill göra rätt för sig efter
många år i skolbänken. Deras drömmar är inte särskilt högtflygande
eller utopiska. Det handlar ofta om drömmen om första jobbet, den
första inkomsten, den första bostaden, att flytta hemifrån och börja sitt
egna fria liv. Det som krävs är heller inga magiska formler eller
avancerade konstruktioner. Nyckeln till att uppfylla ungdomarnas
drömmar är en skola som ger alla chans att lyckas och fler jobb så att
alla får möjlighet att visa vad de kan. Unga människor ska jobba eller

studera, inte gå arbetslösa. Jag vill bygga ett Sverige där studenterna
springer ut, möter hopp och framtidstro, där det finns jobb och
möjligheter. Det är vad jag vill tala om i dag, det vill säga att det finns
en annan framtid för Sveriges ungdomar, att det finns ett annat vägval
för vårt land, att Sverige förtjänar bättre. (Applåder) Herr talman! I
höst är det bara ett år kvar till valet. Då börjar valrörelsen på allvar.
Svenska folket kan se fram emot nya löften och nya utfästelser från
statsminister Fredrik Reinfeldt. Glöm då inte bort de tre stora
vallöftena från 2006 och 2010. Ni kommer väl ihåg? Moderaterna
lovade att skapa fler jobb och minska utanförskapet. Så har det inte
blivit. Vi är nu uppe i 428 000 arbetslösa i vårt land. Moderaterna
lovade att förbättra skolan. Men skolresultaten har sjunkit för varje år,
och skolsegregationen har ökat dramatiskt. Moderaterna lovade till och
med att minska klyftorna i Sverige. Kommer ni ihåg statsministerns
sommartal 2010? Världens minsta klyftor skulle bli ännu mindre, hette
det då. I dag har vi fått svart på vitt. OECD pekar ut Sverige som det
land där klyftorna ökar mest i hela OECD-området. Nu blir
regeringspartierna alltmer desperata och vill för allt i världen skifta
fokus i debatten så att de slipper tala om resultaten av sin förda politik.
Till hösten är strategin tydligen att lägga fram en stor valbudget med
nya löften och nya utfästelser. Men varför ska svenska folket lita på
nya vallöften när regeringen inte ens har bockat av de som gavs 2006
och de som gavs 2010? Mitt tips till statsministern är följande: Se till
att uppfylla de vallöftena innan du börjar snickra på nya. (Applåder)
Herr talman! Om Socialdemokraterna vinner nästa val ska vi göra vad
som krävs för att öka antalet människor som jobbar så att Sverige når
EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Det är ett mål som förpliktar och kräver
hårt arbete. Vi socialdemokrater är beredda att söka allianser som
krävs för att nå målet. Vi är inte rädda för tuffa prioriteringar eller
obekväma beslut. Vi vågar sätta jobben först. Därför är vi
framtidspartiet i svensk politik. Vårt första steg kommer att vara att

stoppa långtidsarbetslösheten bland unga människor. Ingen ung
människa ska gå långtidsarbetslös. Inom 90 dagar ska ungdomar få
jobb, påbörja studier eller praktik. Därför ska Sverige införa en 90dagarsgaranti för unga. (Applåder) För att uppnå målet om EU:s lägsta
arbetslöshet måste fler företag ges möjlighet att växa och anställa fler.
Under det senaste året har jag rest runt mycket i Sverige, besökt
företag, stora och små, olika branscher. Ett har de gemensamt,
nämligen att svenska företagare är engagerade, modiga och driftiga.
Många brinner för sin verksamhet, och många vill expandera och
nyanställa. Därför har vi socialdemokrater lagt stor kraft och energi på
att utveckla vår företagarpolitik. Vi har bland annat föreslagit att staten
lyfter bort företagens ansvar för den andra sjuklöneveckan. Vi har
också föreslagit mer samverkan och forskning, investeringar i klimatoch innovationsprogram som skapar framtidens gröna jobb, en statlig
riskkapitalfond som förser småföretag med kapital, förbättrat
exportstöd så att fler företag kan sälja sina produkter på nya och
växande marknader, kortare betalningstider så att små företag får betalt
i tid. I dag presenterar vi ytterligare ett nytt förslag med bättre
ekonomisk trygghet för nyföretagare så att fler vågar ta steget att starta
eget. Vi vill se fler företag och företagare i Sverige. Ett viktigt första
steg mot ökad sysselsättning är att se till att människor kan ta de lediga
jobb som faktiskt finns. En smart näringspolitik handlar därför också
om att sluta rekryteringsgapet. Faktum är att uppemot 80 000
människor i Sverige är arbetslösa nästan i onödan. Med små medel,
kortare kurser och riktade utbildningar, kan vi göra tiotusentals
människor kvalificerade att ta de lediga jobb som finns. Ansvaret vilar
tungt på de borgerliga ledamöter i Sveriges riksdag som konsekvent
och gång på gång röstat ned de utbildningssatsningar som skulle kunna
skapa ökad sysselsättning och växande företag. Herr talman! Tyvärr
har vi en regering som varken vill, kan eller orkar ta tag i
arbetslösheten. När jag lyssnade på statsministerns anförande framkom

det att han bygger sin strategi på tre steg: För det första att säga att allt
inte är så dåligt och tricksa lite med statistiken. Det var väl fem sex
minuter av anförandet som gick åt till det. För det andra säga att
regeringen redan har vidtagit alla nödvändiga åtgärder som krävs. För
det tredje att när det visar sig att verkligheten inte kan pratas bort säga
att det blir värre med Socialdemokraterna. Jag tror inte att det duger.
Nu säger den moderata chefsstrategen att man inte har kommunicerat
sitt budskap tillräckligt bra, att man ska åka på Sverigeturné, att man
ska ha ett allianskonvent inför valet. Om Moderaterna efter sju år i
regeringsställning fortfarande tror att det är fel på berättelsen och inte
på politiken har regeringen större problem än den själv inser och
förstår. (Applåder) Herr talman! Hur ska ungdomar förverkliga sina
framtidsdrömmar om de inte ens klarar skolan? Hur ska ett litet land
som Sverige kunna konkurrera på världsmarknaden i framtiden när
skolresultaten fortsätter att sjunka och allt fler lämnar skolan utan
fullständiga betyg? Det går att vända utvecklingen i svensk skola, och
vi vet att ju tidigare man sätter in pedagogiska insatser desto bättre blir
skolresultaten och desto större möjligheter finns senare i livet. Men hur
kommer det sig då att de barn som i dag behöver förskolan mest är de
som minst får ta del av den? Det är sannerligen märkligt att samhället i
dag prioriterar att betala ut vårdnadsbidrag för att dessa barn inte ska
gå i förskolan. Jag vill att alla barn ska ha rätt till en bra förskola. Så
förbättrar vi barnens språkutveckling, så stärker vi barnen inför
framtiden och så ser vi till att fler kvinnor får jobb och egen
försörjning. Vi vet i dag att det enskilt viktigaste för skolresultaten är
att eleverna möter en riktigt bra lärare. Därför vill vi socialdemokrater
investera i kompetensutveckling, vi vill satsa på bättre karriärvägar
och vi vill öronmärka pengar för rektorernas pedagogiska uppdrag.
Forskning visar dessutom att små barn gynnas av små klasser. Därför
vill vi anställa 4 000 fler lärare i lågstadiet så att vi kan minska de
största klasserna. Socialdemokraterna har lagt fram en mängd förslag

för att vända den negativa utvecklingen i skolan. På skolområdet har
vi, kort sagt, gjort vår hemläxa. Vi har visat i handling att vi är beredda
att göra upp över blockgränsen när det behövs för att skapa förändring
och långsiktighet. Vi är nu motorn också i svensk skolpolitik. Vi
fortsätter framåt och drar regeringen bakom oss. (Applåder) Herr
talman! Vi socialdemokrater har bestämt oss. Vi prioriterar jobben och
skolan. Vi har satt upp ett tydligt framtidsmål för Sverige. År 2020 ska
Sverige ha lägst arbetslöshet i EU. Herr talman! Jag vänder mig nu till
statsministern. Du har regerat Sverige i sju år. Din politik har prövats i
högkonjunktur och lågkonjunktur. När 428 000 människor går
arbetslösa är det uppenbart att er politik inte leder till fler jobb. Jag har
här en lista som jag tänker överlämna till dig. Det är en lista med ett
tjugotal förslag för fler jobb i Sverige. Det är förslag som din regering
får igenom i riksdagen i morgon dag om ni lägger dem på riksdagens
bord. Vad väntar du på, Fredrik Reinfeldt? (Applåder)
anf.19 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Det är viktigt med siffror, som sagt. Sedan regeringen
tillträdde 2006 är mer än 200 000 fler sysselsatta. Över 200 000 färre
är i utanförskap. Den väldigt stora förändringen har framför allt
kommit när det gäller gruppen som lever på sjuk- och
aktivitetsersättning, dem vi förr kallade förtidspensionärer. När jag
tillträdde som statsminister 2006 hade Sverige 555 000
förtidspensionärer. Nu är antalet nere i strax över 370 000. Vi har 60
000 färre som är långvarigt sjukskrivna. Vad är det som har hänt? Ja,
det som var socialdemokratins sätt att lösa arbetslösheten, att
förtidspensionera bort en stor del av arbetskraften, är nu någonting
som vi använder i mycket liten utsträckning. I stället har vi fört
människor närmare arbetsmarknaden. Men det är oftast en stor
prövning. Det gör att man med längre sjukdomshistorik och längre
utanförskap nu försöker få arbete, och för detta ökar vi våra

ansträngningar och förändrar vårt sätt att arbeta i Arbetsförmedlingen.
Socialdemokratin tänker vända tillbaka, ta bort tidsgränserna, förändra
sjukförsäkringsreformen. Svaret kommer återigen att bli:
Förtidspensionera bort alla som inte fungerar på svensk
arbetsmarknad! Det är ett vägval Sverige ska göra. Jag har läst de
OECD-rapporter som Mikael Damberg hänvisar till. Det konstateras
visst att Sverige och Danmark i huvudrapporten har de minsta
inkomstklyftorna i den utvecklade världen om man tar hänsyn till
tillgång till skattefinansierad välfärd. Det är riktigt att man i den
senaste uppdaterade rapporten, där man tar in året 2008, säger att
Sverige har en avvikande utveckling. Men vet Mikael Damberg
varför? Det är därför att disponibelinkomsterna brett sjunker i de flesta
OECD-länder, med ett väldigt utstående, tydligt undantag: Sverige.
Kraftigt ökade reallöner, starkare än i Tyskland, för busschaufförer,
metallarbetare och sjuksköterskor, som har fått det bättre - det är det
Mikael Damberg pekar finger åt. Det har alltså gått bättre för vanligt
folk i låga och normala inkomstlägen. Det är det socialdemokratin
tycker är problemet. Kan man mer åskådliggöra hur skillnaderna ser ut
i svensk politik? (Applåder)
anf.20 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Det känns som att statsministern är lite desperat. Han
ägnade över hälften av sitt anförande åt att försöka förklara statistiken
och verkligheten: Arbetslösheten är inte så hög, är inte ett så stort
problem i Sverige. Nu ägnar han två tredjedelar av den tid då han kan
ställa frågor till mig åt att fortsätta den argumentationen, att
arbetslösheten nog inte är så farlig. Då frångår han det faktum att
arbetslösheten stiger i Sverige, att den är högre än när statsministern
tillträdde. Han lovade svenska folket att han skulle bekämpa
arbetslösheten. Den är fortfarande högre än när han blev vald för snart
sju år sedan. Vi ser också att långtidsarbetslösheten ökar. Jag pekade i

mitt anförande och i min replik förra gången på att 45 000 unga
människor har gått arbetslösa mer än sex månader. Det är sedan förra
året en ökning med 7 000 personer till. Insatser kan göras här och nu
för att hjälpa dessa unga människor att få ett jobb, en praktikplats eller
en studieplats. Men regeringen har valt en annan väg. I varje
prioritering som regeringen har gjort har man valt en skattesänkning.
Tyvärr har de skattesänkningarna inte gett de resultat regeringen
hoppades på. Det är det som gör regeringen lite desperat, för man
trodde ju att skattesänkningarna skulle klara jobben, skulle klara
utanförskapet, skulle klara framtiden. Nu visar OECD att
skattesänkningarna inte har klarat jobben. Men de har skapat
någonting annat: den största ökningen i ojämlikhet i något OECDland. Och kurvan sticker i väg just de år när Alliansen har fått makten.
Det är statsministern nu väldigt nöjd med. Är han verkligen nöjd med
att de som har det sämst i samhället är de som tappar mest, att OECD
säger att får den här politiken fortsätta kommer Sverige inte längre att
tillhöra den skara länder som har jämlikhet som ett symbolvärde och
någonting som vi är stolta över? Det berömmer sig statsministern för.
Inga fler jobb men ökad orättvisa - det är resultatet av regeringens
politik. (Applåder)
anf.21 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Mikael Damberg tänker gå en match om vem som är bäst
på att läsa rapporter och underlag. Det välkomnar jag. Låt mig då
konstatera än en gång att det OECD pekar på är de kraftiga
reallöneökningarna och disponibelinkomsterna som har förstärkts. Det
syns också i nationalräkenskaperna. Finanspolitiska rådet har också
utvärderat detta med Gini-koefficenten, som är den koefficient med
vilken vi mäter inkomstskillnader, och den har i princip legat ganska
still sedan makttillträdet 2006. De stora ökningarna kom under Göran
Perssons år vid makten. Det fanns en väldigt intressant formulering i

Mikael Dambergs anförande, om ni hörde den. Helt plötsligt slog han
fast: Socialdemokraterna vinner valet. Får jag bara fråga: Vad betyder
det? När vinner Socialdemokraterna valet? Är det vid 30 procent, 32,
34 eller 35,8? När deklareras segern? Och sedan när kan man styra
Sverige med en tredjedel av rösterna? Eller har Mikael Damberg tänkt
sig att lova fram en egen majoritet? Här lovas 90-dagarsgarantier och
en massa saker som ska genomföras av ett parti som alltså tänker ta
makten själv. Ni andra som finns här är bara statister, och ni ska få
rösta på deras förslag. Det är alltså svaret. (Applåder)
anf.22 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Det är nästan lite modigt av statsministern att försöka
göra en tolkning av OECD-studien som visar att jämlikheten på något
sätt nog har ökat i Sverige, trots att OECD pekar på att jämlikheten
minskar mest i Sverige av alla undersökta länder. Men jag förstår att
han försöker sig på det tricket, eftersom han sade 2010 att världens
mest jämlika land skulle minska klyftorna ännu mer. Det blir lite
problem med det vallöftet om rapporter från OECD visar att Sverige är
det land där klyftorna har ökat mest och dessutom att den politik som
skulle skapa fler jobb och minskad arbetslöshet inte har fungerat utan
bara har skapat ökade klyftor. Då förstår jag att statsministern även i
denna fråga känner att han måste rätta OECD, att OECD nog inte
riktigt har rätt när de säger att ojämlikheten ökar mest i Sverige. Den
matchen får väl statsministern ta med OECD. Men bilden är ganska
tydlig att regeringens politik har skapat ökade klyftor i Sverige, och
det är ett ytterligare vallöfte som regeringen inte har uppfyllt.
(Applåder)
anf.23 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Tack, Mikael Damberg, även för ditt engagerade
anförande! Konstitutionsutskottet hade nu i vår under detta riksdagsår

en ganska gedigen granskning där man tittade på den så kallade
Saudiaffären, där Sverige har hjälpt Saudiarabien att bygga en
avancerad vapenfabrik. Man pekade då på ganska många problem som
regeringen har haft i arbetet med det avtal som inleddes redan under
den socialdemokratiska regeringsperioden tidigare. Ni
socialdemokrater hörde till de starka kritikerna i granskningen kring
hanteringen av denna affär och hjälpen med den avancerade
vapenfabriken. Det svävas ibland på målet om Saudiarabien är en bra
affärspartner i fråga om det är en verklig diktatur. Det kanske till och
med är en av de värsta diktaturerna. Det har åtminstone din egen
utrikespolitiska talesperson Urban Ahlin pekat på. Min fråga till dig,
Mikael Damberg, bygger på vilken analys Socialdemokraterna gör av
de problem som dessa avtal har inneburit för Sverige och för Sveriges
anseende i världen som en stat som håller på etiska principer och
håller på att det internationella samarbetet gör skillnad mellan en good
guy och en bad guy. Då undrar jag hur du ser det. Är det rimligt att
Sverige fortsätter att ha ett militärt samarbete med en av världens
värsta diktaturer, Saudiarabien?
anf.24 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Tack för en angelägen fråga, eftersom den granskning vi
har haft i KU är viktig på grund av alla turer kring Saudiaffären. Jag
tycker att det var bra att KU valde att pricka regeringen för det sätt
som man har skött frågan på, för papperspåsar med pengar, konstiga
bulvanföretag med mera hör inte hemma i den svenska demokratin.
Men det finns också anledning för oss att vara självkritiska. Det har
både Stefan Löfven och andra i mitt parti varit. Vi har varit tydliga
med att det MOU som tecknades med Saudiarabien gick för långt. Det
är inte så vi ska teckna sådana samarbetsavtal i framtiden. Vi har under
en lång rad år - vi är väldigt glada över att riksdagen har ställt sig
bakom det - velat ha en översyn av just lagstiftningen kring export av

vapen. Vi tycker att vi måste göra det svårare att exportera vapen till
diktaturer och se över möjligheterna att nu få in ett demokratikriterium
till exempel när det handlar om vapenexportlagstiftning. Det är ett
viktigt steg som vi tar, som vi måste lära oss inte bara av
Saudiarabienaffären utan av tidigare erfarenheter, att vi ska ha en
stram vapenexportlagstiftning som gör att vi prövar varje enskilt fall
och ser till att det blir mycket svårare att exportera vapen till ickedemokratier. Det är ett viktigt besked från oss. För oss
socialdemokrater är det viktigt med försvar av Sverige. Då är det
också viktigt att vi kan dela kostnader för utveckling av nya
vapensystem med andra länder. Därför måste vi i viss mån ha export
av vapen till länder som uppträder bra och som vi har ett
säkerhetspolitiskt intresse av att samarbeta med. Inriktningen är dock
tydlig, och vi har lärt oss en del av de misstag som begicks under
Saudiaffären. Det står tydligt och klart att vi måste ändra lagstiftningen
och att vi måste tänka till och inte teckna sådana avtal i framtiden.

säger Löfven något om karriärreformen: Löner ska sättas i
förhandling. Politiker ska inte sätta om löner. Men det är precis det vi
gör med karriärreformen. Vi sätter om lönerna från politiskt håll utan
förhandling. Detta har skapat en stor oro i svenska lärarkåren. Ska
lönelyften på 5 000 och 10 000 kronor per månad som lärarna får dras
tillbaka om ni vinner valet? Baylan fick i går frågan i Dagens Nyheter
och svarade: Jag vill inte spekulera i vad som händer efter valet. Det
går inte att säga i dag att allt ska behållas som det är. Nej, inte allt, men
nu handlar frågan om just de höjda lönerna, och det går inte att säga att
de ska behållas. Många lärare är oroliga för att finansieringen av de
lönelyft de får kommer att dras tillbaka. Det är detta Stefan Löfven
säger. Jag ger dig chansen, Mikael Damberg. Ta avstånd från Stefan
Löfven och anslut dig i stället till regeringens linje att lärarlönerna i
Sverige måste höjas. (Applåder)

anf.25 Jan Björklund (FP):

Herr talman! Hur är det man säger? Ibland läser man Bibeln . Det är
tydligt att Stefan Löfven tycker om den svenska modellen. Det är
ingen tvekan om det. Det är avtal som gäller på svensk arbetsmarknad,
och man förhandlar mellan parterna på svensk arbetsmarknad. Det är
dock lika tydligt att vi står bakom karriärtjänsterna. Det vet Jan
Björklund om han har läst vår budgetmotion och allt det vi har
föreslagit i Sveriges riksdag. Vi utökar dem till och med utöver
regeringens förslag, för vi tycker att regeringen har missat vissa delar.
Till exempel ska karriärtjänsterna också innefatta de lärare som väljer
att jobba på skolor med tuffast utmaningar. Det finns en poäng i att
karriärreformen också leder till att lärare vill jobba på de skolor som
har tuffast utmaningar - detta för att utjämna förutsättningarna i
skolsystemet och utveckla det. Vi lägger alltså mer pengar på denna
reform än vad regeringen gör. Då hårdrar man det verkligen. Säger
man att man står för en svensk modell måste man givetvis kunna ge

Herr talman! Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke, åtminstone om vi
ska satsa på framtiden i detta land. Därför är det bekymmersamt med
några uttalanden som har gjorts den senaste tiden av Stefan Löfven
och Ibrahim Baylan. En av de viktigaste reformer regeringen gör för
att lyfta läraryrket är den så kallade karriärreformen. Den är unik och
strider till och med mot den svenska modellen. Staten går in med
öronmärkta pengar. Utan löneförhandling går man in och höjer lärarna
för skickliga lärare. Det handlar om kraftiga lönelyft. Jag erkänner att
det strider mot den svenska modellen. Det är som sagt unikt, och det
beror på att läraryrket är strategiskt viktigt. Stefan Löfven fick i
tidningen Expressens partiledarintervju frågor om denna reform. En
fråga löd: Tycker du att lärarna ska ha högre lön? Löfven svarade: Det
är svårt att uttala sig om. Regeringen svarar ja på denna fråga. Sedan

anf.26 Mikael Damberg (S):

pengar till skolsystemet från statens budget. Det ger förutsättningar för
bättre läraravtal, bättre lärarlöner och minskade klasstorlekar när vi
väljer att satsa på det i skolan. Avtalsförhandlingarna sköter dock
parterna. Jag hoppas att också regeringen står bakom att vi har en
svensk modell där parterna sätter lönerna. Annars är det ett nytt besked
från vice statsministern, och jag tror att statsministern vore intresserad
av att höra om vice statsministern vill byta system för hur vi sätter
löner i Sverige. När vi ändå talar om statens ansvar för lärarna, kan då
Jan Björklund ge ett tydligt besked om att det inte blir statliga
besparingar på gymnasieskolan nästa år på 1,4 miljarder kronor? Det
motsvarar 2 600 färre lärartjänster i gymnasieskolan. Året efter har ni
dessutom statliga besparingar på gymnasieskolan på 1,9 miljarder
kronor. Kan vi få beskedet av skolministern i dag att dessa besparingar
försvinner? Vi behöver utveckla svensk skola, inte spara in på den.
(Applåder)
anf.27 Jan Björklund (FP):
Herr talman! På den senare frågan har jag svarat att vi återkommer
med besked i budgetpropositionen. Det är så det fungerar. Där lägger
vi förslag om hur ekonomin för nästa år ska gestaltas. Det är ett beslut
som riksdagen tidigare har tagit och som vi nu ser över med Sveriges
Kommuner och Landsting. Vi återkommer som sagt i denna fråga.
Mikael Dambergs besked är intressant, för det går stick i stäv med det
partiledaren svarar i Expressen på en rak och konkret fråga. Det går till
och med att gå in och lyssna på ljudfilen på Expressens webbsida och
höra vad han har sagt. Politiker ska inte sätta om lönerna, säger han,
och han kan inte svara på om han anser att lönerna ska öka. Detta är
sanningen. Jag har kallat de rödgröna partierna till en överläggning
den 20 juni. Det är torsdag i nästa vecka och alltså ganska snart, för
jag vill klara ut denna fråga. Ni måste ge besked. Står ni bakom
karriärreformen eller inte? Du kallar dig för motorn i svensk

utbildningspolitik, Mikael Damberg. Du får kalla dig vad du vill, men
just nu skapar ni en stor osäkerhet i svensk lärarkår om hur ni ser på
lärarna och deras prestationer. Lärarlönerna måste höjas. Läraryrket är
Sveriges viktigaste yrke. Ni har möjlighet att ge besked på
överläggningen den 20 juni. (Applåder)
anf.28 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Jag ska inte ge mig in i en retorisk tävling med
skolministern i denna fråga. Jag konstaterar att vi har lagt mer pengar
på karriärreformen än vad regeringen har gjort. Vi lägger dessutom
500 miljoner kronor årligen på ökad kompetensutveckling för lärarna något som Jan Björklund säkert skulle vinkla till att vi lägger oss i
avtalsförhandlingen och löneutvecklingen för Sveriges lärare. Om
staten med 500 miljoner kronor tar över kommunernas ansvar för
kompetensutveckling av sin personal påverkar det ju på något sätt
lönebildningen. Vi tänker fortsätta investera i svensk skola. Vi står
bakom karriärreformen, och vi utökar den för att se till att de bästa
lärarna också vill jobba på skolor med tuffast utmaningar.
Skolministern vill i dag i kammaren ha besked av mig, men han kan
inte ge besked om de besparingar på 1,4 miljarder som drabbar
gymnasieskolan och lärarna i gymnasieskolan från nästa år om de
gäller eller om de 1,9 miljarder i besparingar 2015 står fast. Det är ett
oroväckande besked till Sveriges lärare. (Applåder)
anf.29 Annie Lööf (C):
Herr talman! Socialdemokraternas mål är att Sverige ska bli bäst i
Europa på jobb. Det är sympatiskt, men bara för att man önskar det
blir det inte så. Socialdemokraterna gör allt i sin makt för att dölja
ordet "hur". Det är ett ganska viktigt ord. I Ekots lördagsintervju för
några veckor sedan fick Stefan Löfven frågan om hur detta skulle
skapas. Han svarade att han varje dag skulle fråga sina - högst

hypotetiska - statsråd vad de gör för jobben. Låt oss därför värma upp i
dag. Om vi bortser från de vänsterpartistiska statsråden, vad vill
Socialdemokraterna göra för jobben? Svaret är att Socialdemokraterna
helt ogenerat föreslår skattehöjningar med 30 miljarder på landets
jobbskapare och företagare. Dessutom föreslår partikamraterna i LO
utgiftsökningar på 70 miljarder. Det, herr talman, är ingen seriös
jobbpolitik. Det är en kreditkortspolitik värdig Lyxfällan .
Socialdemokraterna har mage att säga att det inte kommer att märkas som om det inte skulle märkas att man inför en lastbilsskatt för
Icahandlaren i Bjuv, som om det inte skulle märkas för RUT-företaget
i Skärholmen att RUT-avdraget kapas eller för konditoriet i Skövde att
restaurangmomsen dubbleras, som om det inte skulle märkas för
industriföretaget i Norrlands inland att Socialdemokraterna vill införa
miljarder i bolagsskatt eller för de offensiva spelutvecklarna i
Stockholm att arbetsgivaravgiften för unga medarbetare blir dubbelt så
dyr. Socialdemokraterna satsar heller inte på investeringar, som ni
säger. 16 miljarder av det ni föreslår går till åtgärder och bidrag. Hur
får man Europas bästa jobbpolitik, Mikael Damberg, med Europas
sämsta verkliga jobbpolitik? (Applåder)
anf.30 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Jag var tidigare inne på att statsministerns och
näringsministerns bästa argument är att angripa oppositionen. Jag tror
att de skulle titta sig själva lite grann i spegeln. Är näringspolitiken
tillräckligt offensiv? Verkar det funka? Går det väldigt bra för Sverige
när det gäller jobben? Känns det som om företagarna är nöjda med den
utveckling som vi har i vårt land just nu? Jag tycker inte det. De
besked som jag får när jag besöker företag runt om i Sverige är att det
händer för lite, att man gör för lite och att man har för lite
näringspolitik. Då förstår jag att näringsministern blir stressad av att
Stefan Löfven har tagit över näringslivsfrågorna i svensk politik. Han

vet hur det går till, han vet vad som behöver göras, och han har
presenterat en lång rad förslag. Vi kommer att fortsätta, inte bara i dag,
att presentera förslag om ökad trygghet för nyföretagare som gör att
man vågar starta ett eget nytt företag. Vi kommer att fortsätta utveckla
vår jobbpolitik, så jag kommer att fortsätta att stressa Annie Lööf och
Centerpartiet med att Socialdemokraterna har fler förslag för att
förbättra för de små och medelstora företagen i Sverige. Men politik är
också att välja. Politik är också att titta på vad som fungerar. Efter sju
år i regeringsställning borde den borgerliga regeringen fundera på
följande: Är allting som vi har gjort optimalt? Funkade varenda
skattejustering som vi gjorde bra? Ledde det till det som vi trodde att
det skulle leda till, eller finns det en alternativ användning av resurser
som gör att vi kan investera i exportstödjande verksamhet för små och
medelstora företag så att de finns på den växande världsmarknaden
och inte bara på den krympande europeiska hemmamarknaden? Finns
det sätt att jobba med riskkapital på ett nytt sätt? Ja, det finns det.
Finns det sätt att jobba för att stödja företag, till exempel genom att ta
bort ansvaret för den andra sjuklöneveckan, som vi har föreslagit, för
alla företagare men som regeringen inte kommer loss med? Det finns
jättemycket att göra, Annie Lööf. Jag förväntade mig faktiskt att
näringsministern skulle komma hit till riksdagen och säga: På grund av
den höga arbetslösheten har vi en reformagenda och många nya
förslag eftersom vi ska fixa jobben. Tyvärr känns det inte så. Det känns
som om det inte kommer några förslag från regeringen. Då får väl vi
socialdemokrater leverera förslagen i stället. (Applåder)
anf.31 Annie Lööf (C):
Herr talman! Nu var det Mikael Dambergs och Socialdemokraternas
bluffpolitik på näringsområdet som jag granskade. Mitt anförande
kommer senare. Det handlar inte om justeringar, Mikael Damberg. Det
handlar om 30 miljarder i skattehöjningar. Vilka företagare har du

träffat som säger: Smäll gärna till med en dubbel restaurangmoms!
Lägg på dubbel arbetsgivaravgift för att vi ska kunna anställa
ungdomar! Kapa gärna RUT-avdraget! Se till att lägga på några
miljarder i bolagsskatt! Under de senaste åren har 40 procent av
jobbtillväxten skett i små företag. Hur ska dessa hårt arbetande
medarbetare och småföretagare på ett bräde och över en natt fixa en
skattechock på 30 miljarder om vi får en socialdemokratisk regering?
Då har jag inte ens räknat in Vänsterpartiets och Miljöpartiets
miljardhöjningar, Mikael Damberg. (Applåder)
anf.32 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Jag vet inte om Annie Lööf debatterar med mig eller med
verkligheten. Om den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar, som
regeringen nu lägger 14 miljarder om året på, hade varit en sådan
succé borde vi inte ha haft en så hög ungdomsarbetslöshet. Då borde
inte långtidsarbetslösheten bland unga öka. Finns det en alternativ
användning av pengarna? Har du ställt dig den frågan någon gång?
Kan det vara så att vi kan rikta dessa insatser som vi har föreslagit och
anställa unga människor - ge dem praktikplatser men också
studieplatser så att de kan ta de jobb som finns och införa en 90-dagars
garanti som gör att unga människor inte behöver vara
långtidsarbetslösa? Dessutom kan vi använda pengarna för att
företagen ska komma ut på exportmarknaderna. Vi kan ta bort ansvaret
för den andra sjuklöneveckan. Det är en miljardreform som skulle
underlätta och minska risken för företagare att anställa. När jag säger
att vi är motorn i svensk företagarpolitik syns det i frågan om
sjuklöneperioden. När vi driver denna fråga blir det stress i regeringen.
Men det händer fortfarande ingenting. Jag förstår att Annie Lööf är
stressad över frågan. När vi driver frågan om betaltider, så att små
företag ska få betalt i tid, märker vi att regeringen blir stressad och

anpassar sig till vår politik. Vi fortsätter att vara motorn i svensk
politik. (Applåder)
anf.33 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Jag hade glömt vilken floskelmaskin Mikael Damberg
kan vara. Det fullkomligen sprutar floskler i hans anförande. Det är
trevligt att lyssna på. Han säger: Vi är framtidspartiet. Vi har så här
höga mål, målen är så här höga, och de är ännu högre. Detta går att
fixa. Inte en enda ung människa ska vara utan jobb och så vidare. När
man kokar ned detta i konkret politik är 90-dagarsgarantin det enda
konkreta som vi hör i Mikael Dambergs anförande. Det är samma
gamla S-politik. När jag hörde Mikael Dambergs anförande kom jag
att tänka på låten Yeah yeah wow wow . Det låter bra och svängigt på
många sätt men betyder egentligen ingenting. Det är ingenting
konkret. Det är samma sak när det gäller det som jag egentligen hade
tänkt tala om här, nämligen förortskravallerna som vi såg alldeles
nyligen. Det var en stor debatt när de skedde. Men nu har rubrikerna
bleknat, och debatten har avtagit. Det lät ungefär likadant. Man har
byggt en krutdurk kring inte minst våra städer. Detta är
socialdemokratin minst lika ansvarig för som den nuvarande
regeringen. När man under denna debatt frågade Stefan Löfven vad
detta beror sade han att det beror på långtidsarbetslösheten, trots att vi
har en förhållandevis låg långtidsarbetslöshet i vårt land och till och
med den lägsta i Europa. Vad ska man göra? Då får vi höra precis
samma floskler: Det går att fixa jobben. Det går att fixa detta. Det går
att lösa. Men vi får inte höra någonting konkret över huvud taget. Herr
talman! Min enkla och konkreta fråga till Mikael Damberg är: Vad vill
ni göra åt den splittring som ni har bidragit till att skapa under flera
decennier och som vi nu ser ett mycket dystert resultat av?
anf.34 Mikael Damberg (S):

Herr talman! När man talar om förorterna och de oroligheter som har
varit där gör Sverigedemokraterna det mycket enkelt för sig. De tror
att de kan profitera på problem som har uppstått i vårt land till följd av
klyftor, till följd av arbetslöshet och till följd av att människor är
utanför men också till följd av kriminalitet. Jag tycker att det är lite
problematiskt att partier tror att man kan tjäna politiska poäng på
samhällsproblem snarare än på att försöka bidra till en konstruktiv
diskussion. Det som vi säger är att vi tror att detta är större frågor som
kräver mer än bara en enkel lösning. Vi tror att det handlar om jobben.
Vi tror att det handlar jättemycket om hur vi klarar arbetslösheten. När
vi säger att vi ska ha lägst arbetslöshet i EU är det ett besked också till
förortsområdena runt våra storstäder. När vi säger att unga människor
inte ska gå långtidsarbetslösa är det inte ett besked bara till några
ungdomar, utan det är ett besked till alla ungdomar runt om i Sverige.
När vi säger att vi kan ge sommarjobb till unga människor - det har vi
visat i våra S-styrda kommuner - är det ett viktigt besked till de unga
människor som faktiskt behöver en chans att få visa att de kan göra rätt
för sig. Det är viktiga besked som handlar om jobb, förutom vår
näringspolitik. Jag tror att jag lämnade 20 punkter till statsministern
med konkreta förslag som man skulle kunna genomföra för att få fart
på jobben. När det gäller skolan är vi mycket tydliga med att den
segregation som har växt fram i skolsystemet i Sverige är bland de
farligaste sakerna och som också gör att resultaten försämras. Vi har
inte bara ställt krav på att kommunerna måste fördela resurserna efter
elevernas behov. Vi har också haft en diskussion, som jag hade med
skolministern tidigare, om att försöka få de duktigaste lärarna att jobba
i de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Det betyder jättemycket
för att vända resultaten i de skolor som finns i fattiga bostadsområden.
Problemet med Sverigedemokraterna är att de inte kommer med några
resultat eller lösningar. Nu etnifierar de detta problem. Det är
invandrarnas problem. Jag tror inte på det. Jag är socialdemokrat

därför att jag tror att vi har en gemensam uppgift i samhället och att vi
kan lösa saker och ting tillsammans. Särskilt när det är stora, tunga och
allvarliga samhällsproblem måste vi hjälpas åt för att vända
utvecklingen. Detta alternativ står jag för. Du står för ett delat
samhälle. Jag tror inte på det. (Applåder)
anf.35 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Nu fick vi ett konkret förslag till: Ge sommarjobb. I
övrigt var det precis samma floskler igen. Jag reagerade på en sak som
Mikael Damberg sade här. Han talade om problem som har uppstått.
Men dessa problem har inte uppstått. Dessa problem är skapade av
politiska beslut som Mikael Damberg och hans partikamrater har varit
med och fattat. Dessa beslut har de övriga sju partierna i denna
församling varit med att fatta. Dessa problem uppstår inte av sig
själva. Dessa problem är skapade av Mikael Damberg och hans
kamrater. Så är det. Så tala inte om problem som har uppstått ur
tomma intet, för det är helt enkelt inte sant. Det är givetvis mycket
viktigt med jobben. Men återigen: Vi hör ingenting konkret mer än att
vi ska ha så här och så här höga mål. Det duger inte om man faktiskt
också vill lösa problemen och inte bara tala om dem.
anf.36 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Jag konstaterar att Sverigedemokraterna tror att deras väg
framåt i svensk politik är att dela upp samhället och utnyttja problem
som uppstår för att vinna politiska poäng - utan att presentera några
förslag på lösningar. Du får gärna ha synpunkter på våra förslag om
jobben och skolan, Jimmie Åkesson. Det är nämligen där vi utvecklar
vår politik mest, och det är där vi har flest förslag. Det är där vi
kommer att fortsätta framåt. Att tro att man kan ha en lösning för
Husby och en annan lösning för resten av Sverige är dock fel. Man ska
ha en lösning för hela Sverige. Det står vi för, och vi kommer att

fortsätta framåt. Problemet med Sverigedemokraterna i svensk politik
är att ni säger att problemet egentligen är invandrarna. Problemet är
egentligen att de ska åka hem. Det tycker jag är fel, och det är tragiskt
att svensk politik har utvecklats på det sättet. (Applåder)

att bidra med, också. Mina frågor till Mikael Damberg är: Är du
beredd att sluta en ny blocköverskridande överenskommelse om att
avveckla kärnkraften, och delar du min åsikt att minst en reaktor bör
stängas under nästa mandatperiod?

anf.37 Jonas Sjöstedt (V):

anf.38 Mikael Damberg (S):

Herr talman! Samtidigt som den här debatten har pågått har det
kommit ett larm om brand i Ringhals kärnkraftverk. Nu verkar det som
att branden är släckt, som tur är, men det är en påminnelse om att det
inte finns någon säker kärnkraft och att det är dags att bedriva en
politik för att stegvis ersätta kärnkraften, liksom de fossila bränslena,
med förnybar energi. Tyvärr är det så i dag att Sverige inte har någon
energipolitik. Regeringen har en fullständig icke-politik i
energifrågorna - man ser vad som händer, och Vattenfall får göra lite
grann som de vill. Det fanns dock en tid då vi satsade mer konsekvent
på att bygga ut de förnybara alternativen. Det byggde på en
överenskommelse som slöts i riksdagen 1997 - en blocköverskridande
överenskommelse om energipolitiken mellan Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Centerpartiet. Det var det som fick fart på
utbyggnaden av den förnybara energin i Sverige. Jag menar att det är
dags för en ny blocköverskridande energiöverenskommelse, med det
tydliga målet att få bort både de fossila källorna och avveckla
kärnkraften. Förutsättningarna har aldrig varit bättre än i dag: Vi har
ett enormt elöverskott i Sverige. Den ekonomiska konkurrenskraften
för de förnybara energikällorna är stark. Vi kan se på länder som
Tyskland och Danmark, där det skapas tiotusentals arbetstillfällen och
en ny exportindustri när man ersätter gårdagens energikällor med
framtidens energikällor. Även här är det helt uppenbart att det krävs en
ny politisk majoritet för att göra detta, men det vore bra om även
Centerpartiet mindes att man egentligen var emot kärnkraften och med
på en sådan överenskommelse. Säkert skulle Miljöpartiet ha mycket

Herr talman! Det är förvånande att få frågor om ett
blocköverskridande samarbete från Vänsterpartiet. Det är lite
intressant i svensk politik just nu. Det är ingen tvekan om att vi tycker
att energipolitiken är för kortsiktig i dag. Det är ingen tvekan om att
den energiöverenskommelse de borgerliga partierna har slutit med
varandra, som de själva inte ens kan tolka resultatet av, skapar en
väldig osäkerhet på energimarknaden inför framtiden. Det är klart att
vi skulle behöva en blocköverskridande överenskommelse. Ska man
sluta en blocköverskridande överenskommelse kanske man dock ska
börja med att få till stånd ett sådant samtal, som är seriöst, långsiktigt
och börjar med att analysera vilka behov vi har av energi och el i
Sverige framöver. Utifrån det kan man jobba vidare inte bara med
effektivisering av energisystemet och effektivisering av de stora källor
till utsläpp vi har från miljonprogramsområden och andra områden där
vi skulle kunna effektivisera mer än vi har gjort i dag utan också med
att titta på hur vi skapar drivkrafter för den förnybara energin. Vi
socialdemokrater är dock väldigt tydliga på en punkt: Vi tänker inte
äventyra svensk industris konkurrenskraft. Vi måste göra en
omställning till förnybart på ett sätt som gör att vi klarar jobben och
konkurrenskraften. Vi skulle gärna se fram emot en bred, blockpolitisk
överenskommelse med också andra partier, som inte är representerade
i just det här replikskiftet.
anf.39 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Jag uppskattar svaret, och jag är överens med Mikael
Damberg om att det finns mycket goda förutsättningar såväl för att
avveckla kärnkraften och inte bygga några som helst nya reaktorer
som för att ersätta alla fossila bränslen. Det vore att verkligen ta
klimatfrågan och energifrågan på allvar. Vi kan också spara energi på
många områden. Då måste dock en överenskommelse också uttala de
målen. Här tycker jag att det är viktigt att se att vi kan börja stänga
reaktorer i Sverige. Tillbudet i Ringhals, som dess bättre verkar ha
varit bara ett tillbud, visar ju hur riskfylld kärnkraften är. Ju äldre
reaktorerna är, desto större risker kommer de också att innebära. Vi har
i dag ett elöverskott som gör att vi kan börja avveckla reaktorer. Är det
inte dags för en ny energipolitik och dags att stänga den första reaktorn
redan under kommande mandatperiod?
anf.40 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Jag tänker inte ge mig in i vad resultatet av en sådan
överenskommelse skulle kunna bli om vi sluter en blocköverskridande
överenskommelse. Jag tror inte att det är vägen framåt för en
långsiktig energipolitik. Vi är tydliga med att det behövs en
blocköverskridande överenskommelse. Vi är också tydliga med att
man måste börja en sådan diskussion med vilka framtida behov vi har.
Energipolitiken utvecklas nämligen; vi får olika konsumtionsmönster
och olika behov, och vi måste se till att näringslivets behov av energi
tillgodoses i detta. Vi tror dock att det finns mycket större möjligheter
än vad Sverige tar vara på i dag. Att klara en omställning till mer
förnybara, hållbara och långsiktigt bra lösningar för det svenska
energisystemet tror vi att vi skulle tjäna på. När det gäller den frågan
vill jag alltså vara väldigt tydlig: Vi tror att man skulle kunna göra mer
för att skapa långsiktighet och även en tydligare effektivisering och
mer grön omställning av det svenska energisystemet än i dag.
(Applåder)

anf.41 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp ett helt annat perspektiv. Den unga
arbetarrörelsen hade en devis jag tycker är fantastiskt bra. Den lyder
ungefär så här: Gör din plikt, kräv din rätt! I det ligger någonting
väldigt betydelsefullt för samhällsbygget: Vi gör det vi kan - vi sköter
våra skyldigheter och uppfyller vår plikt - och sedan har vi all rätt att
kräva att få vår del i olika sammanhang. Det gäller demokratins
utveckling, välfärdens utformning och så vidare. Sverige har i dag ett
av världens bästa - kanske världens bästa - och mest utbyggda
välfärdssystem. Vi har en exempellöst jämn fördelning av välstånd.
Alla har tillgång till fri skola och fri sjukvård. Vi har äldreomsorg på
goda villkor, och vi har väl fungerande försäkringssystem. Sverige är
över huvud taget ett väldigt tryggt och bra land att leva i. Under
upploppen i Husby brann bilar, och poliser, vårdpersonal och
brandmän som kom in för att göra sitt jobb fick stenar kastade på sig
på ett alldeles oacceptabelt sätt. Människor som bor i dessa områden
och som hade fått ihop tillräckligt med pengar för att köpa en bil fick
se dem stuckna i brand, och den lilla företagaren fick se fönstren
krossade. Efter de här händelserna tycker jag att väldigt mycket av
diskussionen har varit ungefär så här: Det är oacceptabelt, men . Och
sedan har det lagts ut något slags förlåtelsens slöja över allt detta. I
mitt sammanhang tycker jag inte att det finns några "men" över huvud
taget. Från vänsterhåll tycker jag att det i det här sammanhanget har
varit en bekymmersam ton som näst intill legitimerar fasoner som över
huvud taget inte ska förekomma. Utifrån resonemanget att man ska
göra sin plikt och kräva sin rätt skulle jag vilja höra Mikael Damberg
lägga ut texten lite kring detta. (Applåder)
anf.42 Mikael Damberg (S):

Herr talman! Jag gillar konceptet att man gör sin plikt men också har
rättigheter. Det är det som har byggt många av våra försäkringssystem
i Sverige. De har varit generösa, men om du fuskar eller inte gör din
plikt för att åstadkomma det du ska får du ingen ersättning. Tar du inte
de erbjudanden vi till exempel riktar till unga människor i vårt
budgetförslag blir du av med ersättningen. Det är nämligen inte bara så
att du har rätt till praktikplats, stöd och att fixa din gymnasieexamen uppfyller du inte din del av avtalet får du ingen ersättning. Det finns
alltså en balans av plikt och rätt, och så ska Sveriges välfärdssystem
vara uppbyggt i stor utsträckning. Jag kommer över till frågan om
stenkastningen. Det var nästan bakhåll mot brandmän och poliser - det
känns som att det inte bara var så att man kastade sten på de
välfärdsarbetare som ser till att skapa trygghet och släcka bränder, utan
de kände själva, vilket vi hör när vi lyssnar på dem, att de var utsatta
för bakhåll. De lurades in i vissa situationer för att man skulle kasta
sten på polisen, till exempel. Det är fullständigt oacceptabelt att
brandmän inte kan åka in i vissa områden för att släcka bränder och
skydda befolkningen. Det är jättefarligt för ett samhälles utveckling.
Men det finns en debatt som inte har förts så mycket. Hur fick man
stopp på detta? Polisen och brandmännen gjorde bra insatser, men det
gjorde också föreningar, föräldrar och människor på plats i de här
områdena. De som nattvandrade, grillade korv och körde
nattfotbollscuper i de här områdena var förebilder och gjorde stora
insatser för att hjälpa polisen och brandmännen. Människorna på plats
gjorde sin plikt för att se till att det fungerade. Av detta kan vi lära oss
att när sådant här händer kan vi inte bara peka på polisen och säga att
det ska lösa sig. Man måste också fundera på vad man kan göra själv
för att åstadkomma detta. Jag är mycket stolt över de medlemmar i
mitt parti som är aktiva, jobbar och gör väldigt mycket av sitt arbete på
fritiden i föreningar i de här områdena. De gjorde stora insatser

tillsammans med många andra, kanske här inne, för att vända
utvecklingen rätt. (Applåder)
anf.43 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Jag håller med om allt det som Mikael Damberg har sagt.
När jag har läst diskussionerna efteråt har jag sett väldigt många
politiker, framför allt på vänstersidan, som har haft en ton som jag
tycker har varit alltför ursäktande i de här sammanhangen. Jag tycker
att det har varit en förfärlig ton från vänsterhåll i tidningskommentarer
i S-tidningar. Det är en ton som inte innebär att man står upp för de
människor som får sin trygghet rubbad och som inte innebär att man
står upp för den personal som har de svåraste uppdragen när de ger sig
in i de här områdena för att göra sitt jobb. I lördagsintervjun började
Stefan Löfven prata om att bibliotek och vårdcentraler har försvunnit
här. Det är inte bara osant, utan det är också helt irrelevant. Den här
typen av händelser är oacceptabla oavsett allt annat över huvud taget.
Vi ska inte relativisera det som är kriminellt och som förstör tillvaron
för människor som gör sitt bästa för att få vardagen att gå ihop.
(Applåder)
anf.44 Mikael Damberg (S):
Herr talman! Jag blir inte riktigt klok på vad Göran Hägglund
egentligen menar med sitt replikskifte här. Den debatten får han nästan
ta med Erik Ullenhag som till och med ska placera en myndighet i det
här området eftersom servicen har gått ned. Vi måste kunna hålla två
bollar i luften samtidigt. Vi måste kunna tala om det oacceptabla som
drabbade brandmän, poliser och andra när det var upplopp och
kriminell aktivitet som bedrevs av framför allt stora ungdomsgäng i de
här områdena. Det måste fördömas och stoppas. Polisen gjorde sitt
jobb, men även föreningar och vuxna gjorde en stor insats i de här
områdena. Men den andra diskussionen måste vi föra. Har vi

bostadsområden i Sverige som har tillåtits att förfalla, där servicenivån
har gått ned, där utanförskapet är stort, där arbetslösheten är hög och
där hopplösheten hos unga människor är mycket hög? Kan vi inte föra
de två diskussionerna samtidigt hamnar vi i en omöjlig situation. Du
får nästan ta den diskussionen med din kollega i regeringen, Erik
Ullenhag, som i alla fall försöker föra diskussioner om hur man
tillsammans ska kunna vända utvecklingen i de här fattiga
bostadsområdena. (Applåder)
anf.45 Åsa Romson (MP):
Herr talman! År 1992 kollapsade ett av världens rikaste
torskfiskebestånd vid Grand Banks i Kanada. Det hade tidigare gett
över 200 000 ton fisk per år och försörjt mer än 40 000 fiskare. De
blev arbetslösa. De förlorade sina jobb därför att man inte hade förstått
det enkla: Vi måste förvalta den jord vi lever av. Vi kan få mat och
jobb om vi håller koll på miljön. Det är jorden som också sätter
ramarna för vår ekonomi. Jag tänkte på den här historien, som jag har
läst om många gånger, när jag såg nyheterna i våras om att
amerikanska forskare hade uppmätt 400 miljondelar koldioxid i
atmosfären ovanför Hawaii. Det är en oroväckande hög koncentration.
Det borde vara en rejäl väckarklocka, precis som de senaste veckornas
nyheter om översvämningar i Centraleuropa. Var det nio meter över
normalvattenståndet som Donau stod i Budapest? Tiotusentals
människor flyr sina hem inte långt ifrån oss här i Sverige. Lite längre
bort i Pakistan är det betydligt fler, hundratusentals, som flyr från de
översvämningar som har blivit allt vanligare i den mycket tätbefolkade
regionen. Det här är problem som vi inte kan tänka bort om vi är
ansvariga politiker. Klimatfrågan är inte en fråga att vara tyst om. Vi
har haft och har en regeringen som tycker att klimat- och
miljöfrågorna är ett särintresse som kan behandlas vid sidan av. Det
tycker inte jag. De måste vara en del av den långsiktiga ekonomiska

politiken. De länder, de företag och de hushåll som är djupast fast i
oljeberoendet är de som är mest sårbara när priserna stiger. Vi ser det i
Europa när Italien, Portugal, Grekland och Spanien har kriser. De är
också de mest oljeberoende ekonomierna. De drabbas hårdast. Jag är
orolig för de olje- och fossilberoende företagen och hushållen och för
Sverige. En offensiv miljö- och klimatpolitik är en förutsättning för att
vi ska klara jobben i framtiden. Det är en förutsättning för att vi ska
kunna utveckla välfärden utan att den inskränks av mer spridda
miljöförstöringar. När konkurrensen om energi och resurser hårdnar är
det de länder som är snabbast med att effektivisera och som är bäst på
att hushålla med resurser som får bäst och flest jobb och
exportmöjligheter. Att stödja den utvecklingen är för mig en hörnsten i
en grön arbetslinje. Det är en linje för fler nya jobb. Det är därför vi
vill investera i klimatsmarta transporter och kollektivtrafik och
utveckla, inte avveckla, järnvägen. Det är därför vi vill ge bättre
förutsättningar för forskningsintensiva företag att växa och hållbara
affärsidéer att lyfta. Det är därför vi vill ha styrmedel och fortsätta att
använda styrmedel som gör att det alltid blir billigare och enklare att
göra miljömässigt rätt i stället för dyrare och svårare att göra fel. Vi
vill värna jobb i framtiden, och då måste vi vara tydliga med var de
jobben kommer att finnas. Vi måste stödja en omställning till ett
hållbart samhälle, annars riskerar våra ungdomar att stå lika arbetslösa
som de kanadensiska fiskarna. Herr talman! Under våren har det
återigen pratats om den psykiska ohälsan hos de unga. Vi har så många
ungdomar, särskilt unga tjejer, som mår dåligt. Det visar att det är svårt
att växa upp i Sverige i dag. Könsrollerna och vuxensamhället kommer
med allt fler krav på prestation. Man ska fixa det lyckade livet. Det är
krav på utseende, det är krav i skolan och det är krav på att få jobb och
fixa bostad. Det är sannerligen inga enkla uppgifter i dag. Vi har sett
reportage om brister i psykvården när det gäller bemötandet av unga
tjejer med självskadebeteende. Vi har mottagit rapporter om att antalet

självmord och självmordsförsök inte minskar hos ungdomar, vilket de
gör i alla andra grupper. I den grupp som har aktivitetsersättning har
antalet självmord och självmordsförsök fyrdubblats under den senaste
tjugoårsperioden. Det här gör mig mycket upprörd. Det är någonting
som signalerar att samhället har stora problem när invånarna inte mår
bra och inte vill fortsätta leva. När unga människor medvetet skadar
sig själva eller begår självmord är det en oerhörd kritik mot hur vi har
det. Jag menar att bara för att det här problemet inte direkt kan knytas
till vem som har suttit i regeringen vid vilket tillfälle betyder det inte
att det är mindre viktigt eller att det inte till viss del finns politiska svar
att ge. Vilken press sätter vi med de allt tidigare valen i skolan? Vilka
elever glömmer vi bort när kuratorerna plockas bort från skolorna?
Vilken hopplöshet känner egentligen de unga inför systemet när de har
aktivitetsersättning? Jag tror att fler unga behöver känna att det finns
vuxna som ser dem, lyssnar och har tid. Därför vill Miljöpartiet bland
annat ge föräldrar mer tid för "tweensen", stärka elevhälsan på
skolorna med fler kuratorer och investera i mindre grupper på
fritidshemmen. Då har lärarna i skolan mer tid att vara lärare, och fler
vuxna kan arbeta och motverka en dålig självbild och självkänsla som
ofta finns hos unga tjejer. Herr talman! Arbetet spelar en central roll i
nästan alla människors liv, oavsett om vi har ett arbete eller inte. Det är
därför inte konstigt att debatten här i dag liksom många debatter har ett
fokus på arbete och jobb. Sverige står inför gigantiska utmaningar när
det gäller jobben. Jag inledde med att peka på vikten av att se var de
nya jobben kommer och på att vi behöver stimulera en hållbar
ekonomi så att de mer än 400 000 svenskar som i dag saknar jobb ser
framtidmöjligheterna. Jag vill dock säga att det finns en utmaning till:
övertidsuttaget, ohälsotalen och utsorteringen av människor på
arbetsmarknaden. De som har jobb arbetar mer och mer samtidigt som
allt fler ställs utanför. Småbarnsföräldrar som jobbar övertid tar med
sig jobbet hem samtidigt som fler unga än någonsin vill komma in på

arbetsmarknaden. Kvinnor som ofta jobbar inom äldreomsorgen eller
barnomsorgen slits ut i förtid och kan inte jobba fram till vanlig
pensionsålder samtidigt som allt fler jobbsökande ratas. Det är därför
Sverige behöver en ny arbetslinje. Det handlar faktiskt inte om att alla
ska jobba mer, som man ofta hör i debatterna, utan om att fler ska få
jobb och färre slitas ut. Det är en linje för en mänskligare
arbetsmarknad med plats för fler. I Miljöpartiet hade vi nyligen en
kongress där vi diskuterade en mänskligare arbetsmarknad med mer
makt över arbetstiden. Vi konstaterade att vi vill att också kvinnorna i
äldreomsorgen och omsorgsyrkena ska ha möjlighet till mänskligare
heltidstjänster, det vill säga kortare arbetsvecka än 40 timmar. Män
inom industrin har redan en sådan ordning. Vi behöver en hållbar
arbetssituation inom vård och omsorg. Vi vill att det ska finnas
möjlighet till friår, en paus i livet där man kan utvecklas, gå vidare och
hämta kraft för att orka jobba längre, samtidigt som en arbetssökande
ges möjlighet att få den där viktiga arbetslivserfarenheten via ett
kvalificerat vikariat. Vi vill också att normalarbetstiden ska sänkas från
dagens 40 timmar till 35 timmar som norm på arbetsmarknaden, som i
övrigt regleras med avtal. Trygghetssystemen måste fungera för dem
som redan i dag har kortare arbetsvecka än 40 timmar. Herr talman! Så
här i skolavslutningstider kom det en liten tjej på tunnelbanan i morse
med små violer i handen i en liten påse som hon skulle ge till fröken.
Då blev jag påmind om att det även i svensk politik - snart, hoppas jag
- är dags att utvärdera allianspolitiken. Och kanske är det dags att
också tacka av alliansregeringen och deras politik och gå vidare så att
vi kan utveckla Sverige. Vi kan så mycket bättre. Vi vill inte bara
renovera villakök. Vi vill också renovera i miljonprogrammens
förorter och bostadsområden. Vi vill inte satsa miljarder i
infrastrukturpengar utan att se att detta sker i en hållbar riktning så att
tågen kommer fram i tid och så att vi kan utveckla kollektivtrafiken i
hela landet. Vi vill inte att den eviga debatten om skolan ska göra att vi

här i riksdagen fattar millimeterbeslut om vilka som ska ha betyg, utan
vi vill att lärarna ska ha möjlighet att vara lärare och att skolorna ska
bygga på en professionell yrkeskår. Sverige kan så mycket bättre. Det
är dags att vi får en ändring i politiken också i Sveriges riksdag.
(Applåder)
anf.46 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Jag vet att ordningen här är sådan, men jag tyckte att det
var lite talande att rätt många socialdemokrater lämnade kammaren när
Åsa Romson skulle börja tala. De hade hört vad som behövde sägas i
dag: Socialdemokraterna ska vinna valet. Någon annan ska inte ha
inflytande. Då behöver man inte höra vad Åsa Romson tycker. Jag tror
som ledare för det andra 30-procentspartiet i Sveriges riksdag att det
där är en olycklig och farlig inställning. Jag tycker att också vi som är
lite större ska ställa in oss på att arbeta med andra, för jag tror att det är
så väljarna vill att vi ska ta ansvar långsiktigt för Sverige. Jag har
vinnlagt mig om att läsa in en hel del av Miljöpartiets utvärderingar
och talat med medarbetare som har suttit med i tidigare samarbeten.
Den entydiga slutsats som Miljöpartiet berättar om för den som vill
lyssna är: Vi kommer inte att stödja en regering igen som vi inte sitter
i. Då är onekligen frågan: Vad tillför Miljöpartiet i så fall till en
regering som de ska sitta i? Jag har gått igenom er kongress. Många
bedömare betraktar den som rätt kraftiga steg vänsterut. Jag låter det
vara deras sätt att beskriva det. Men jag ser tre områden där jag tror att
Miljöpartiet vill göra skillnad. Det första är detta att vi ska jobba
mindre därför att jobb i sig är miljöbelastande. Det var flera ledande
företrädare som sade det. De ifrågasatte ordet arbetslinje och tyckte att
vi snarare borde tala om en ledighetslinje. Åsa Romson själv talade om
en pelargonielinje. Det är alltså ett värde i sig att jobba mindre. Det är
det första Miljöpartiet vill. Det andra är att höja skatter på transporter
och att kraftigt bekämpa varje del av vägutbyggnad eller vägunderhåll.

Det kommer att få stora konsekvenser för stora delar av Sverige. Det
tredje är att jag tror att ni kommer att få ansvar för rovdjurspolitiken.
Ingenting ska göras för att begränsa tillväxten av varg och andra
rovdjur, utan den ska - som det heter - ha en naturlig utveckling.
Grundfrågan blir nu, när många socialdemokrater har lämnat
kammaren, om det finns något skäl att rösta på Miljöpartiet. Eller är
det så som de säger - att Socialdemokraterna vinner valet och
bestämmer vad politiken blir, och ni får inget inflytande? (Applåder)
anf.47 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Det är bra att statsministern läser partiprogrammen från
partierna. Miljöpartiet har antagit ett nytt partiprogram som går tio år
framåt i tiden. Där anger vi hur vi vill att Sverige ska utvecklas och bli
en grönare nation som står tryggare och säkrare i den globala
konkurrensen, som du nämnde i ditt första replikskifte. Jag tror att
Sverige ska se möjligheterna i att investera i förnybar teknik och
miljövänliga lösningar i stället för att bara stå med armarna i kors i
klimatfrågan och titta på vad som händer i andra delar av världen och
peka finger mot dem. Jag tror att Miljöpartiet har mycket att tillföra i
svensk politik. Vi ser fram emot att få påverka politiken i realiteten. Vi
blir ofta beskyllda för att ha höjt bensinpriserna i Sverige, men så är
det inte. De har höjts under alliansregeringens tid. Miljöpartiet har
ännu inte påverkat det beslutet i Sverige. Vi är därför nöjda med att vi
kan utforma en egen, grön politik. Vi tror att väljarna i en valrörelse
behöver se vad partierna vill innan de tar ställning. Vi tycker att det är
olyckligt att väljarna återigen ska få ett - får man väl säga - ganska
mediokert smörgåsbord från allianspartierna. I praktiken säger
partierna bara att de är överens om att fortsätta att regera för att de
tycker om varandra och att de inte har kunnat lägga fram så många
reformprogram i riksdagen den senaste tiden för att de är en
minoritetsregering. Jag noterar att du, Fredrik Reinfeldt, inte har

lyckats leda en regering som har kunnat samverka bredare här i
riksdagen trots att Moderaterna lägger sig vinn om att ge småpartier
möjlighet och utrymme. Då hade vi haft fler bra förslag riktade mot
utmaningarna på ungdomsarbetslöshetens område, mot utmaningarna
vi står inför när det gäller renoveringar av miljonprogramsområdena
samt mot utmaningarna med att lägga om transportsystemet så att det
blir mer miljövänligt. Vi vill inte dra ned på vägunderhållet. Vi vill dra
ned på de miljardsatsningar ni gör på motorvägar i stället för på
kollektivtrafik i de stora städerna. Det är där, Reinfeldt, som framtiden
finns. (Applåder)
anf.48 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! I Sveriges riksdag finns åtta partier. Två av dem har 30
procent, och de övriga sex ligger under 10 procent. Är det någon som
följer denna debatt som tror att något av de partierna skulle säga nej
till att få styra på egen hand och få mer än hälften av väljarna bakom
sig? Självklart inte. Det är klart att det ska finnas ett inslag av att var
och en berättar vad det är de vill, men tror väljarna att det är så det
blir? Tror de att Sverige styrs genom att Miljöpartiet ger sina besked
och att man sedan får vakna förvånat dagen efter valet och upptäcka
något helt annat? Jag menar att det är bättre att förbereda sig inför ett
val därför att man då inte kommer oförberedd till jobbet. Den som inte
har förberett sig gör dyrare och sämre lösningar och överraskar sina
väljare. Se på Danmark och andra länder där man först säger en sak
och sedan gör något helt annat. Därför är mina frågor relevanta. Efter
att ha gått igenom det Miljöpartiet har beslutat om hävdar jag att det
finns tre saker ni förbereder er för att påverka. Det handlar om att
kraftigt dra ned på väginvesteringar i Sverige, höja skatterna på
transporter i landet och ta ansvar för den svenska rovdjurspolitiken på
ett sätt som kommer att få stark påverkan utanför våra större städer.

Det är vad jag tror kommer att bli bidraget till en rödgrön regering.
(Applåder)
anf.49 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Jag förstår att Fredrik Reinfeldt är bekymrad över hur
regeringen kommer att se ut efter nästa val. Opinionsläget är ju inte så
gott för den sittande regeringen. Jag tror att det delvis beror på att man
inte tagit tillfället i akt att förvalta sin regeringsperiod. Vi har sett stora
utmaningar i svensk politik. I skolan, på ungdomsarbetslöshetens
område och på en rad andra områden skulle Sverige kunna visa
framfötterna inom EU och internationellt, inte minst på klimatområdet,
men regeringen har inte tagit chansen. Det är klart att man då är orolig
för hur det ska se ut efter nästa val, om det blir rödgrönt och hur det i
så fall kommer att se ut. Om vi ska ha sådana diskussioner får väl
Fredrik Reinfeldt komma med en analys, eller han kan gå över till PRbranschen precis som många andra politiker i denna kammare gjort.
Det kan vara ett annat jobb att utföra. Vi kommer att ge besked. Vi vet
vilken politik vi kommer att gå till val på. Det kommer att vara helt
tydligt för väljarna. Vi är mycket tydliga med att vi vill ha en regering
som kan ta sig an utmaningar, och vi ser att det finns andra partier som
också vill det. Tyvärr verkar alliansregeringen hellre vilja grilla korv
med varandra än att peka på de utmaningar som finns och göra
någonting åt situationen i Sverige. (Applåder)
anf.50 Annie Lööf (C):
Herr talman! Jag minns när Maria Wetterstrand för ett par år sedan
deklarerade att Miljöpartiet skulle bli ett liberalt parti. Det var
spännande, tyckte jag, för det behövs fler liberala partier i Sverige.
Tyvärr var det bara retorik eller transparent färg målad över en röd
botten. När Miljöpartiet för några veckor sedan hade sin kongress blev
det en tydlig omprioritering. Den föreslagna arbetslinjen blev

ledighetslinjen. De som jobbar ska jobba mindre, och de som inte
jobbar ska få ännu svårare att få jobb. Från jobbfokus till
ledighetsfokus, från mångfald i välfärden till förbud, från
regelförenkling till regelkrångel - i praktiken har vi, efter Miljöpartiets
kraftiga vänstersväng, en tydlig allians mellan Vänsterpartiet och
Miljöpartiet i synen på företagande, och Jonas Sjöstedt gör glädjeskutt
när han kommenterar kongressen. Låt mig citera en person som
nyligen sade något väldigt klokt om fördubblingen av
arbetsgivaravgifter för unga: "Risken om man river upp en sådan här
reform är ju att många unga kommer förlora sina jobb. Det är inte en
utveckling vi vill se när det är många unga som har svårt att ta sig in
på arbetsmarknaden." Vet Åsa Romson vem som sade detta? Han är
miljöpartist, heter Per Bolund och är ekonomiskpolitisk talesperson.
Ungefär samma mantra körde Gustav Fridolin i Agendadebatten för ett
antal veckor sedan. Jag skulle vilja fråga Åsa Romson varför
Miljöpartiet vill driva en linje mot sin egen övertygelse, en linje som
innebär att "många unga kommer förlora sina jobb". (Applåder)
anf.51 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Jag vet att även Annie Lööf nyligen varit på kongress.
Möjligen ser våra kongresser olika ut. På våra kongresser har vi en
debatt som förs öppet och besluten är tydliga för alla parter. Vi har
tidigare under våren varit tydliga från riksdagen med att den reform
som innebär sänkta arbetsgivaravgifter för dem under 26 som redan
har jobb inte är effektiv, om vi tittar specifikt på
ungdomsarbetslösheten. Den kan skapa andra problem på
arbetsmarknaden, och den är ganska dyr. Den kritiken ligger fast. Den
kritiken delades och applåderades av kongressen. Sedan är frågan vad
man ska göra i stället. Där hade vi under våren varit tydliga med att det
inte är säkert att lösningen är att hux flux ta bort sänkningen, för det
innebär naturligtvis störningar och förändringar på arbetsmarknaden.

Jag kan försäkra dig, Annie Lööf, att vi i riksdagen, helt enligt den
arbetsordning vi har när vi lägger fram konkreta förslag om vad vi
tycker ska göras, kommer att ta fram underlag där båda dessa aspekter
tas med. Också du läser utvärderingar av reformen, som ni så hårt
håller fast vid, och ser att den inte har gett särskilt många jobb, att den
inte är särskilt effektiv. Snarare behöver vi göra mycket mer för att
möta ungdomsarbetslösheten än att bara säga att den reform ni
genomförde 2006 ska kvarstå. Självklart ska vi inte äventyra
arbetsmarknaden för unga. Vi ska inte äventyra reglerna så att det blir
svårare för företagen att anställa unga. Här måste vi återkomma med
ett förslag som vi menar är rimligare. Jag ser fram emot den debatt vi
då kommer att ha.
anf.52 Annie Lööf (C):
Herr talman! Ungdomsarbetslösheten är en enorm utmaning. Det är
därför regeringen jobbar på ett brett fält av åtgärder. Det handlar om
yrkesintroduktionslöner och skolreformer men också om en halvering
av såväl restaurangmoms som arbetsgivaravgifter för unga. Jag tror att
Åsa Romson har mött företagare som känner oro över en miljardsmäll
på unga anställda, och jag är säker på att Åsa Romson träffat
ungdomar som blivit glada över att ha fått jobb sedan
arbetsgivaravgiften halverades. Det var nog därför Miljöpartiet gjorde
sin omprövning i första halvlek. Min fråga till Åsa Romson är vilka
ekonomer Åsa Romson, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet träffat som säger att det blir fler jobb till unga
människor om man fördubblar arbetsgivaravgiften, om man ökar
kostnaderna per ung och år med 40 000 kronor. (Applåder)
anf.53 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Precis som du, Annie Lööf, träffar jag ganska många
företagare och diskuterar de förutsättningar de har. Jag har förståelse

för att man ska vara försiktig och lyhörd inför de förändringar man gör
så att man underlättar för företagen att anställa. Jag tror att små och
medelstora företag har stor potential att anställa fler. Därför vill vi ta
bort sjuklöneansvaret helt för små företag. Jag vet inte när
alliansregeringen kommer med det förslaget. Det vore en bra reform
som vi gärna skulle vilja genomföra före valet om den möjligheten
finns. Vi skulle gärna minska regelbördan. Företagarna anser
fortfarande att det är för krångligt. Det finns många regler som skulle
kunna vara enklare. Dessutom tycker vi att det är olyckligt att
företagen nu känner sig osäkra på reglerna gällande passivt och aktivt
ägande. Det finns alltså många orosmoment för dessa företagare,
orosmoment som med alliansregeringen snarare blivit fler än färre.
Därför måste vi ha en företagspolitik som är mer långsiktig och mer
fokuserad. Och vi ska vara ärliga med vilka reformer som leder till
jobb och vilka som bara generellt stimulerar företagande. (Applåder)
anf.54 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Även jag har noterat besluten på Miljöpartiets kongress,
och jag är aningen mer nöjd än Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf på
det området. Ett särskilt klokt beslut som kongressen fattade handlade
om privata vinster i välfärden. Den formulering som antogs lyder:
Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Det tycker jag är ett
bra beslut. Varje skattekrona som vi betalar till sjukvård, skola, äldre
ska gå just dit. Det finns ett bekymmer, nämligen att vi har en speciell
företagsform vars enda syfte är att plocka skattepengar ur
verksamheten. Det är riskkapitalbolagen. Antingen plockar de ut
pengarna i form av vinst eller genom avancerad skatteplanering och
räntesnurror, ofta med huvudbolag i skatteparadis, eller så gör de sig
en rejäl hacka vid slutförsäljningen av verksamheten. Det är dessa
riskkapitalbolag som alltmer dominerar i skolor, i äldreomsorgen och
på vårdcentralerna runt om i Sverige. Min fråga till Åsa Romson är:

Innebär beslutet på er partikongress att ni anser att riskkapitalbolag
inte ska äga skolor, äldreboenden och vårdcentraler i Sverige?
anf.55 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Jonas Sjöstedt känner till hur vi fattar besluten. Om jag
inte missminner mig fattades ett antal mer preciserade beslut om just
olika typer av bolagsformer. Det diskuterades om man skulle ha den
typen av bolag men inte den typen, om man skulle ha den formen men
inte den, vilket avslogs när vårt nya partiprogram skrevs. Det var
klokt, tycker jag, för ett partiprogram ska uttrycka visionen, bilden och
resultatet av vart man vill komma, inte vägen dit och inte alla gånger
formerna för det. Jonas Sjöstedt, som är väl insatt i frågan, vet att det
inte finns någon enhetlig definition av riskkapitalbolag. Det är svårt att
veta hur vi ska reglera dem. Vi känner till problemen som uppstått med
den företagsformen. Vissa riskkapitalbolag delar till exempel inte ut
någon vinst, vilket gör att Vänsterpartiets förslag att vi ensidigt bara
ska reglera vinstfrågan innebär att det finns risk för att vi snarare
öppnar fältet för just riskkapitalbolagen i stället för det som är
meningen. Jag tror att det är klokt att tydliggöra för svenska folket att
när vi använder skattepengar i den offentliga sektorn, när vi driver
gemensamhetsverksamheter i form av skola och omsorg, då är det
något annat än att befinna sig på vilken marknad som helst. Att ta hand
om våra barns utbildning eller ta hand om sjuka eller äldre är inte
samma sak som att ha en byggfirma och sälja hammare och spik. Det
gjorde vi tydligt, och vi kommer i vår politik att utveckla hur vi ska
forma en sådan ordning. Är Vänsterpartiet med på det är det bra, men
skiljelinjen mellan Jonas Sjöstedt och mig består snarast i att han till
skillnad från mig inte vill ha de privata alternativen. Vänsterpartiet vill
att man ska kunna förbjuda friskolor, till exempel byskolor som hotas
av nedläggning och där föräldrar och lärare går ihop och säger att man
ändå ska driva skolan vidare. Ni vill förbjuda sådana skolor. Jag tycker

inte att det är en ordning som vare sig signalerar långsiktighet för
eleverna i Sverige eller är särskilt ansvarsfull.
anf.56 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Jag måste tyvärr säga att jag inte tycker att svaret var helt
glasklart på frågan om riskkapitalbolagen hör hemma inom utbildning,
sjukvård och äldreomsorg. Ett tydligt svar vore till exempel "ja" eller
"nej". Riskkapitalbolagens enda syfte är att berika sig på våra
skattepengar. Är det förenligt med att eventuell vinst ska återinvesteras
i verksamheten? Frågan bör rimligen kunna besvaras med ett rakt svar.
anf.57 Åsa Romson (MP):
Fru talman! Jag gav ett väldigt tydligt svar. Vi har inte tagit ställning
till exakt vilka bolagsformer som bör få eller inte få vistas på de här
marknaderna. Vi har sagt att detta inte är vilka marknader som helst.
De är samhällsdrivna och skattefinansierade. Här ska eventuella
vinster återinvesteras. Det är ett rakt svar. Om Jonas Sjöstedt har den
exakta definitionen på riskkapitalbolag och har en lista på vilka bolag
han vill ska försvinna i morgon dag, så att sjukhus, vårdcentraler och
skolor stängs i Sverige, då tycker jag att han ska visa den för svenska
folket, så att man vet vad ert parti egentligen ger för risker inom de här
sektorerna. Jag tycker inte att detta är ett särskilt ansvarsfullt sätt att
behandla dessa viktiga välfärdssektorer och omsorgssektorer.
anf.58 Göran Hägglund (KD):
Fru talman! Miljöpartiet har haft kongress. Det finns ingen anledning
för oss att recensera den, men om man jämför dess beslut med det
partiet sagt innan kan man konstatera att det nog inte är så lätt att vara
språkrör. Det är dock en helt annan sak än det jag tänkte tala om. Åsa
Romson tog i sitt anförande upp problemen med växande psykisk

ohälsa, ett bekymmer som jag tycker borde tilldra sig större intresse än
vad som är fallet. Det finns all anledning att dels fundera på och forska
om orsakerna till en sådan situation, dels naturligtvis vidta rätt åtgärder
för att möta en sådan utveckling. Här gör regeringen väldigt mycket
till exempel när det gäller elevhälsan, som Åsa Romson tangerade. Det
handlar om att i skollagen tydliggöra skolans skyldighet att
tillhandahålla personal som är kunnig på området. Vi har ett särskilt
stöd för att anställa mer personal inom skolan. Vi har gjort stora
satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin för att kunna korta
väntetiderna. Det är naturligtvis inte rimligt att en liten pojke eller
flicka som mår dåligt får vänta i sex månader eller ett år innan han
eller hon kommer till läkare eller annan personal. I dag kan vi säga att
vi har kortat väntetiderna på ett sådant sätt att det i regel är mindre än
60 dagars väntan. Det är en god utveckling, men vi har mer att göra
vad gäller metodutveckling, forskning och annat. Den här satsningen
startades av denna regering. Miljöpartiet har samarbetat med
Socialdemokraterna utan att göra motsvarande satsning. Hade
situationen kunnat vara något bättre om Miljöpartiet i samarbete med
Socialdemokraterna tidigare hade tagit de viktiga steg som vi nu tar?
Det kommer att ta tid innan de får genomslag.
anf.59 Åsa Romson (MP):
Fru talman! Det är välkommet att Göran Hägglund noterar att detta är
en viktig fråga att prata om. Detta håller jag med om, och det var
därför jag ägnade delar av mitt anförande åt det. Men jag tycker att det
är väldigt tråkigt om det första man säger när man ska prata om det här
är att man vill tydliggöra vem som inte har lagt fram vilka förslag i
riksdagen för tio år sedan. Då tycker jag inte att debatten blir riktigt
bra. Jag tror inte att de unga som mår dåligt i dag är betjänta av en
sådan diskussion. Jag har ingen lust att gå vidare med det, och det har
heller inte med saken att göra. Det är viktigt att diskutera hur man

möter unga som mår dåligt, hur man möter kvinnor och tjejer som har
självskadebeteenden men inte har fått någon diagnos. Vi vet att det
finns brister inom psykiatrin, och vi kommer att återkomma med fler
förslag på det området. Men jag tror att vi även behöver lyfta blicken.
Som partiledare har vi ansvar för att i opinionsbildningen peka på
större sammanhang. Vilket ansvar har vi till exempel för utvecklingen
med de hårda kraven på unga tjejer? Det finns utseendekrav och
prestationskrav. Man ska både klara skolan och ha ett fullt utvecklat
socialt liv med allehanda aktiviteter. Man ska dessutom vara "fit" och
sköta en hälsoprofil som egentligen inte är av den här dagen. Vilket
samhälle är det som har lett till de här konsekvenserna? Jag skulle
tycka att det vore mycket intressantare om ni i regeringen också
funderade på vad man gör i detta hänseende. Det kan handla om
reklam, men inte minst naturligtvis också om den tid som familjerna
har med ungdomar. Vi kanske inte bara ska fokusera på tiden med de
små barnen. Kontaktdagarna har försvunnit. Det kanske finns
anledning att återinföra lite tid för de vuxna till samvaro med
ungdomarna, inte bara med de små barnen.

får möjlighet att vara sig själv, att vara sårbar, lite svag, kanske ledsen
och så vidare, är alltför få i vår tillvaro. Många gånger erbjuder
familjerna detta, men tidsbrist och annat är ett bekymmer i detta
sammanhang.

anf.60 Göran Hägglund (KD):

anf.62 Jan Björklund (FP):

Fru talman! Avsikten med det jag sade var egentligen inte att få till
stånd en diskussion om orsakerna. Vad jag ville säga var att det arbete
som vi gör tar oerhört lång tid. Handlar det om utbildning av
psykologer och läkare med psykiatrisk kompetens är ledtiderna
enorma. Det här är någonting som vi kommer att få jobba med väldigt
länge innan vi har en psykiatrisk vård som är i paritet med den
somatiska vården. Där har vi mycket att kämpa med, och detta borde
ha startats tidigare. Det stämmer att väldigt många ungdomar, inte
minst tjejer, har att kämpa med en situation där de bedöms väldigt
mycket utifrån hur de ser ut, vad de har och så vidare i stället för att
värderas som de personer de är. Jag tror att de tillfällen i livet då man

Fru talman! Angola, Nigeria, Etiopien, Tchad, Moçambique och
Rwanda - av de tio snabbast växande ekonomierna i världen ligger nu
sex i Afrika. Barnadödligheten minskar, medellivslängden ökar och
analfabetismen minskar. Aldrig tidigare har en så stor andel av
världens befolkning gått och lagt sig mätta på kvällen. Utvecklingen är
fantastisk. Orsaken till detta är globaliseringen. Det är ett
sammanfattande namn på de liberala idéer som nu dominerar
världsekonomin: marknadsekonomi, företagsamhet, entreprenörskap
och frihandel. FN satte för ett antal år sedan upp ett så kallat
millenniemål. Det var att man skulle halvera världsfattigdomen till
2015. Nu måste FN ha ett extra möte eftersom det målet har uppnåtts i

anf.61 Åsa Romson (MP):
Fru talman! Jag tror att vi också behöver ta upp debatten om
könsrollerna i Sverige. Vi lägger i dag nya krav och roller på tjejerna,
men tar inte bort något. Kvinnorollen innehåller i dag alla traditioner
av att vara behagfull och vara till lags. Samtidigt ska kvinnor vara
moderna, aktiva och viljestarka. Det blir väldigt svårt att bära alla de
här rollerna. Jag tycker att vi här i kammaren ska ta ett större ansvar
för jämställdhetsfrågorna och könsrollerna. Det har från Göran
Hägglunds parti inte varit glasklart till exempel hur vi ska säkerställa
att alla myndigheter jobbar aktivt med jämställdhetsuppdraget och att
alla frågor belyses utifrån hur de faller ut för kvinnor och män och om
de ger mer stereotypa bilder. Vi har fortfarande inte kvinnor på
maktpositionerna i bolagen. Det finns inga förebilder.

förtid. Det beror inte på FN, utan det är en följd av att liberalismens
idéer nu dominerar i världsekonomin. Den politiska vänstern har varit
emot globaliseringen. Den extrema vänstern kastade sten och höll på
att slå sönder hela Göteborg på grund av globaliseringen. Här i
riksdagen har man röstat emot varje litet steg, har varit emot
marknadsekonomin och har varit kritisk till frihandeln. Jag minns, när
jag växte upp i textilbygden utanför Borås, hur de två röda partierna i
riksdagen, både socialdemokrater och vänsterpartister, försvarade
protektionismen av textilier. Men det är frihandel med textilier som har
lyft stora delar av den tredje världen, till exempel Indien. Andra hävdar
att handel är skadlig för miljön och vill införa strafftullar och
straffskatter på frihandel. Men hur ska fattiga länder kunna lyfta sig
om de inte får exportera? Den långsiktiga visionen kan inte vara att
bara vi ska få vara rika och att vi sedan ska skicka bistånd till de andra.
Vad säger Vänsterpartiet i dag om globalisering? Jag läste deras
partiprogram. Ordet globalisering förekommer 17 gånger i Vänsterns
partiprogram, varje gång som skällsord. Liberalismen är oslagbar när
det gäller att skapa välstånd. Socialismen är oslagbar när det gäller att
skapa fattigdom. När det gäller att skapa ekonomisk utveckling har
socialisterna haft fel i hundra år. De har ingenting lärt, de har lika fel
nu. Globaliseringen betyder också att Sverige måste höja sig
ytterligare i en värld där konkurrensen hårdnar. Vi behöver ett starkt
EU. Det är naivt att tro att ett fyrtiotal länder i Europa skulle kunna
köra var sitt race i globaliseringsloppet. Det europeiska samarbetet
kommer att behövas mer än någonsin. Det måste både fördjupas och
breddas. Vi måste stärka konkurrenskraften i vår egen ekonomi. Vi
behöver pressa ned världens högsta marginalskatter till lägre nivåer. Vi
behöver en moderniserad och liberaliserad arbetsrätt. Vi behöver se till
att unga människor snabbt kommer i arbete. Ett första jobb, det där
första jobbet, är inträdesbiljetten till en bättre framtid. Därför behöver
vi fortsatta reformer: mer lärlingssystem, mer yrkesintroduktion och

lägre ingångslöner för de allra yngsta. Vi behöver ökad lönespridning i
Sverige, inte minst för att utbildning ska löna sig även i de
kvinnodominerade yrkena inom välfärdssektorn. Fru talman! Under
försommaren har ett antal förorter drabbats av vandalisering och
provokationer. Unga kriminella har kastat sten mot brandkåren. Vi
måste förstå att socialt utanförskap leder till problem. Utanförskapet
måste bemötas med arbetslinje, kunskapsskola och integration. Men,
inget utanförskap kan någonsin bli en ursäkt för att begå brott.
Samhället måste vara tydligt med det. Många i den här riksdagen, på
olika sidor, vill inte vara tydliga. Hur många på vänstersidan i denna
kammare har inte sagt att stenkastningen ytterst är samhällets fel, till
exempel Morgan Johansson när han var i Aktuelltstudion? Egentligen
vill man säga att det är Alliansens fel. Det är det man vill säga, och
några säger det. En sådan attityd tar ifrån vandalerna deras ansvar, och
man ursäktar ett beteende som är helt oacceptabelt och kriminellt. Lika
märklig är attityden från de invandrarfientliga. De vill inte heller lägga
skulden på dem som kastar sten. Det är invandrarnas fel kollektivt
eller invandringens fel. Sanningen är att det oftast är invandrare som är
offren. Det är de som får sina bilar uppbrända. Det är de boende i
dessa områden som riskerar att stå utan skydd från samhällets
räddningstjänst om det till exempel skulle börja brinna. Vi måste
arbeta mot utanförskap. Men vi ska inte försöka reducera ansvaret hos
dem som kastar sten. Brottslingar måste ställas till svars oavsett om de
är födda här eller någon annanstans. Men lägg inte skulden på
brottsoffren! Fru talman! För en vecka sedan stod jag på en av
Stockholms skolgårdar. Solen sken och flaggorna vajade i vinden.
Glädjen i ögonen på studenterna när de sprang ut mot framtiden gick
inte att ta miste på, som det ska vara. För alla studenter som sprungit
ut den här försommaren har skolan varit vardag så länge de kan
minnas. Skolan har skapat premisserna för deras framtid. Vi föds med
olika förutsättningar, men skolan kan och ska lägga grunden för lika

möjligheter i vuxenlivet. När dagens studenter föddes, i mitten av 90talet, sammanföll det med de första internationella
kunskapsmätningarna över elevers resultat i Sverige. Sedan dess har
resultaten i Sverige varit sjunkande. Dagens studenter har under hela
sin studietid fått betala ett pris för en under decennier havererad
utbildningspolitik i vårt land. Jag är övertygad om att skaparna av den
politiken hade goda intentioner. Men resultatet har varit nedslående.
Det är mot den bakgrunden Sverige nu byter utbildningspolitik. Det är
ett omfattande reformarbete som har sjösatts, det mest omfattande
sedan 1800-talets folkskolereform. För första gången på decennier står
kunskap i fokus för skolreformerna. Senast i förra veckan tog vi
ytterligare ett steg för att öka läraryrkets attraktivitet och status. Enligt
en bred överenskommelse mellan de båda lärarfacken och de båda
stora arbetsgivarorganisationerna, Sveriges Kommuner och Landsting
och Friskolornas riksförbund, inför vi en lång rad åtgärder, till
exempel karriärtjänster, där staten skjuter till pengar för att höja
lönerna. Vi inför högre antagningskrav till lärarutbildningen. Vi
minskar den administrativa bördan för lärarna. Och reformarbetet
kommer att fortsätta. Fru talman! De rödgröna partierna kritiserar mig
för att det sker för mycket på skolpolitikens område, och för snabbt.
Men vad är det som gör att oppositionen har råd att vänta? Vad väntar
de på egentligen? Om man vill ha kvar den skola som under decennier
uppvisade sjunkande resultat kan jag förstå att man sitter med armarna
i kors, inte annars. Ni inom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och
Vänsterpartiet har i denna kammare, antingen tillsammans eller var för
sig, röstat emot ny lärarutbildning, tidigare mål och tidigare nationella
prov. Ni har röstat emot samlat betyg från årskurs 6, ny skollag och ny
gymnasieskola. Ni har röstat nej, nej och nej till allt vi har föreslagit.
Vad ni gemensamt själva vill ha är fullständigt oklart. Det enda ni har
gemensamt är att den politik som hade misslyckats skulle ha bevarats
om ni hade suttit vid makten. Fru talman! Den här debatten riskerar att

bli ytterligare en tam föreställning på så sätt att här står en
samarbetsregering med fyra partier som är beredda att ta ansvar för
Sverige mot ett alternativ som inte finns. Det är fyra partier i
opposition, tre på den rödgröna sidan. I vartannat inlägg säger ni att ni
vinner valet, eller att ni ska vinna valet. Vad ni ska göra gemensamt är
dock totalt oklart. När tänker ni berätta för oss hur Sverige ska styras?
När tänker ni berätta för oss vad som är ert gemensamma alternativ för
framtiden? Socialdemokraterna talar om arbetslinjen. De har förslag
som innebär motsatsen, men de talar åtminstone om det. Miljöpartiet
talar om en ledighetslinje. I ett intressant rödgrönt replikskifte talar ni
om att ni ska ha en energiöverenskommelse, men ni har helt olika
innehåll i överenskommelsen. Den ena är för kärnkraft, den andra är
emot. Vad är det för gemensam politik som ni ska vinna valet på och
genomföra? När får vi besked? Jag hoppas att det ska ges svar på det i
den här debatten och i denna kammare i dag, och om inte i dag så
åtminstone före valet. Det är då ni är ärliga mot väljarna. Fram till dess
finns det bara ett enda regeringsalternativ i Sverige, och det är
alliansregeringen. (Applåder)
anf.63 Mikael Damberg (S):
Fru talman! Det är bra att Jan Björklund talar engagerat om både
globalisering och frihandel, även om han kanske försöker skapa
konflikt i den frågan partier emellan. Jag vet inte riktigt vem han
adresserar i den frågan. Jag uppfattar det nämligen som att vi i Sverige
är pro både globalisering och frihandel och att vi är tacksamma över
att den här utvecklingen har lett till en ökning av välståndet i världen.
Sverige är ett av de länder som driver på en sådan utveckling både i
Europa och globalt. Tyvärr kommer jag inte att nappa på skolpolitiken
den här gången. Vi har haft vissa replikskiften om det. Jag skulle vilja
byta perspektiv och börja med att gratulera Jan Björklund till att han
nu har nominerat, heter det kanske, en feminist till

jämställdhetsminister i Sveriges regering och till att hon har blivit
utsedd till det. Senast det hände var under en socialdemokratisk
regering. Jag skulle vilja ställa några frågor om jämställdhetspolitiken,
för även om jag kan vara glad över det här kan man ju fundera över
vad som händer med jämställdhetsutvecklingen i Sverige. Om man
tittar på utvecklingen är det inte bara positiva saker som händer. På
flera områden står det stilla, och på andra ställen går det bakåt. Bara i
går kom det ny statistik som visar att andelen kvinnor i
bolagsstyrelserna minskar för andra året i rad. Vi har haft diskussioner
om hur skillnaden mellan män och kvinnor är den högsta på 20 år när
det gäller sysselsättningsgrad, alltså hur många män och kvinnor som
jobbar. Även om det tidigare har funnits en otålighet över att
jämställdhetsarbetet inte har gått tillräckligt snabbt har det ändå funnits
en riktning mot att vi har ökat jämställdheten i Sverige. För en tid
sedan kom en rapport, Global Gender Gap Report , som mäter olika
länder. Av de 20 länder som ligger i topp, och vi ligger fortfarande i
topp, är Sverige det enda landet som tappar och dalar. Då är min fråga:
Vad anser folkpartiledaren? Finns det inte mer att göra för
jämställdheten i Sverige, och vad är det?
anf.64 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Jag tackar för det ämnet. Det är viktigt med jämställdhet.
Till att börja med och innan vi målar upp problemen ska vi säga att
Sverige är ett av världens mest jämställda länder eller kanske världens
mest jämställda land om man väger ihop många olika faktorer. Men
det finns fortsatta utmaningar. Vi vill komma längre. Det är viktigt att
inse att reformer som har gjorts på området har haft betydelse, för det
spelar naturligtvis roll för hur man vårdar dessa reformer. Det handlar
naturligtvis om utbyggnaden av den svenska förskolan och den
svenska förskolans höga kvalitet. Det är grunden, skulle jag säga, för
jämställdheten, för det innebär att kvinnor kan delta i arbetsmarknaden

på ungefär samma villkor som män alltid har gjort. Vi har delegationer
som reser från många länder i Europa till Sverige för att studera den
svenska förskolan. Vi har gemensamt över de politiska blocken haft
ansvar för den utvecklingen; jag känner inte att det finns någon stor
anledning att söka konflikt i detta. Vi har haft ett gemensamt ansvar,
och det har varit en bred enighet. Föräldraförsäkringen är naturligtvis
ytterligare en sådan reform som innebär en viktig möjlighet att
kombinera föräldraskap, arbete och karriär. Jag skulle säga att RUTavdraget är centralt för en viss grupp kvinnor. Då tänker jag på dem
som fått jobb. Många kvinnor som är lågutbildade - en hög andel är
invandrarkvinnor - som tidigare bara stod utanför eller jobbade svart
har nu fått möjlighet att jobba vitt, så det har också utvecklats mycket
under de senaste åren. Jag ska ändå säga att vi har utmaningar kvar. Vi
behöver få ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Jag är mycket
missnöjd med att näringslivet inte tar ett större ansvar för
utvecklingen. Flera ministrar uttalar sig så sent som i dag i tidningen
att en lagstiftning om representation i bolagsstyrelser rycker närmare.
På något sätt är det fel princip att lagstifta om det, men jag vill ändå
säga att tålamodet kan tryta i den här frågan. Mycket har alltså gjorts.
Vi ligger långt framme, men det återstår en del att göra.
anf.65 Mikael Damberg (S):
Fru talman! Det var bra att statsrådet kom med en del exempel på vad
han ser skulle behöva göras mer med föräldraförsäkringen. Han
öppnar även dörren lite på glänt när det gäller bolagsstyrelser. Det
tycker jag är bra. Tyvärr kan man inte bortse från att en del av de
nedskärningar som den här regeringen trots allt har genomfört framför
allt har drabbat de lågavlönade kvinnorna absolut hårdast. Jag tror att
regeringen måste se att en del av dess politik har varit könsblind, att
skattesänkningarna framför allt har riktats till män medan
besparingarna har riktats mot kvinnor. Oavsett vad man tycker om det

måste man fundera på vad som gäller framåt. Jag är naturligtvis
besviken på att Folkpartiet har låtit vårdnadsbidraget slippa igenom,
där man driver bort den moderna familjepolitik vi har haft i Sverige
och prioriterar någonting annat. Jag tror att viktiga frågor är
heltidsfrågan, lönekartläggning, jämställda löner, kvalitet i förskolan,
barnomsorg på obekväma tider, äldreomsorgen och även jämställda
bolagsstyrelser. Min enda slutsats är att vi inte kan fortsätta låta
Kristdemokraterna bestämma takten i jämställdhetspolitiken. Delar
statsrådet den uppfattningen?
anf.66 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Vi har mer att göra. Jag upplever egentligen att det finns
en ganska bred enighet i denna riksdag om samtliga de målsättningar
som Mikael Damberg räknade upp. Sedan kan metoderna skifta. Jag är
inte lika ivrig när det gäller att gå in och lagstifta för att lösa alla
samhällsproblem som Mikael Damberg alltid är, men jag utesluter det
heller inte för framtiden om det är så att saker och ting inte löses på
annat sätt. Jag vill säga att jag är besviken på hur näringslivet hanterar
frågan om kvinnlig representation i bolagsstyrelserna. Precis som
jämställdhetsministern och finansmarknadsministern i dag säger i
tidningen kan det mycket väl vara så att en lagstiftning rycker
närmare. I grunden tycker jag att lagstiftning går i strid med principer
som jag tror på, men å andra sidan kan tålamodet brista till slut. Det är
klart att om man sänker skatterna på arbete tjänar de mest på det som
arbetar mest, och det är männen. Det är det vi vill ändra på. Jag ska
dock säga att Sverige har koll på sina statsfinanser, och det är grunden
för jämställdheten och för att finansiera den gemensamma
välfärdssektorn.

anf.67 Åsa Romson (MP):
Fru talman! Vi har en engagerad jobbdebatt här, och kopplingen
mellan skola och arbete brukar vara ganska tydlig. Det har varit
väldigt många ord från utbildningsminister Björklund när det gäller att
få dem med lägre utbildning att komma in på arbetsmarknaden. Men
jag är lite orolig för hur regeringens politik slår mot den högre
utbildningen. Det jag ser och hör i möten med rektorer och höga
tjänstemän på landets högskolor och universitet är en stor oro inför de
omstruktureringar som Utbildningsdepartementet leder, inte minst att
man drar ned antalet platser i ett läge när flera högskolor och
universitet möter ett ökat söktryck. Och när arbetsmarknaden ser ut
som den gör kan jag inte förstå varför det är rätt läge att dra ned på
högskoleplatser. Vi vet ju att arbetsmarknaden i framtiden kommer att
kräva mer utbildning och inte mindre. Jag har också den senaste tiden
hört bland annat från Härnösand och Skara hur man måste lägga ned
hela högskolor. Detta är ett besked om att vi ute i Sveriges land inte
längre ska ha en stark möjlighet till utbildning i närheten av där man
bor. Det slår speciellt mot de grupper som kan vidareutbilda sig till
exempel från välfärds- och omsorgsyrken och få högskolekompetens
och även mot dem som vidareutbildar sig senare i livet när man inte
har samma möjlighet att flytta till en studentstad någon annanstans i
Sverige. Det skiftet oroar mig. Vi har inte fått en fortsatt satsning på
kvalitet i alla högskolor och universitet i Sverige. Vi har i stället fått en
satsning som slår specifikt mot de regionala högskolorna, många
gånger oavsett om de har skapat forskargrundande och väldigt
intressanta program tillsammans med det regionala näringslivet.
Därför undrar jag: Varför drar ni ned på platserna, Jan Björklund, och
varför ska det inte finnas högre utbildning i hela landet?

anf.68 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Det har aldrig funnits så många studenter i svensk
högskola på en och samma gång som under den tid jag har varit
utbildningsminister. All time high var 2011-2012. Sedan har det
sjunkit något, men det är fortfarande en högre nivå på antalet studenter
i svensk högskola än vad det var när Socialdemokraterna, tillsammans
med er, lämnade ifrån sig regeringsmakten 2006. Jag tar det en gång
till: Det är fler studenter i dag och också kommande år. Platserna finns
i varje fall, och sedan ska studenterna söka. Men platserna finns. Det är
fler studenter och fler platser i år och kommande år än vad det var
2006. Det är alltså inte någon neddragning. Sedan var det så att vi
byggde ut extra mycket i en tillfällig satsning. Det gjorde vi när vi
2008-2009 såg framför oss att arbetslösheten skulle gå upp emot 12
procent i Sverige. Då gjorde vi en extra satsning. Det var i inledningen
på finanskrisen, och alla prognoser var mycket dystra. Arbetslösheten
gick dock inte upp dit. Den ligger runt 7-8 procent, och den tillfälliga
extra satsningen har upphört. Men vi har fortfarande en mycket hög
nivå. Det finns över 300 000 platser i den svenska högskolan och över
400 000 individer. Vi ligger bland de högsta i världen när det gäller
andelen av befolkningen. Jag tycker att det är modigt av Åsa Romson
att ta upp kopplingen mellan arbete och skola. Jag hade nämligen
också en tanke när Åsa Romson gick upp här. Jag har låtit göra en
beräkning på vad beslutet att gå ned till sju timmars arbetsdag, 35
timmars arbetsvecka, innebär för den svenska skolan. Det innebär att
man minskar antalet undervisade lektioner med en åttondel. Det är ju
enkelt att beräkna om lärarna arbetar sju timmar i stället för åtta varje
dag. Det betyder att man tar bort ett helt läsår i form av lektioner under
en nioårig grundskola. Om man ska behålla antalet lektioner måste
man i stället öka klasserna med i genomsnitt tre fyra elever i Sverige.
Det är vad det betyder. Min fråga till Åsa Romson är: Väljer ni större

klasser, eller ska vi ta bort ungefär ett läsår av lektioner i den svenska
skolan? Är det följden av er nya arbetslinje?
anf.69 Åsa Romson (MP):
Fru talman! Som svar på den frågan kan jag säga att jag är mest orolig
för hur många som lämnar läraryrket. Alla reformer vi kan göra som
gör att fler utbildar sig till lärare, stannar i läraryrket och gör det yrket
möjligt som ett utvecklande arbetsfält lönar sig oavsett hur du räknar i
samhällsekonomin. Ett sätt är att göra rimliga tjänster. Ett område som
vi särskilt har pekat ut är de tunga omsorgsyrkena i äldreomsorgen.
Det är där vi först har konkreta förslag. Vi vill säkerställa att
kommunerna när de gör heltidstjänster gör mänskliga heltidstjänster.
Vi tror att människor annars sliter ut sig i förtid. Vi har där än så länge
inget konkret förslag om skolan. Det är intressant att höra att du menar
att arbetslösheten i dag inte är tillräckligt hög för att motivera att man
fortsätter att ha platserna kvar på högskolan. Det jag möter och vad
rektorerna säger är att vi hade behövt ha kvar de platserna. Vi har ett
högt söktryck, och vi ser att det är ungdomar som är motiverade att
plugga och att det finns en arbetsmarknad. Men det är inte en
tillräckligt svår arbetsmarknadssituation.
anf.70 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Det finns ingen myndighetschef i Sverige - jag lovar, och
vi har ungefär 500 - inte ens en rektor för en högskola, som på frågan
"Vill ni ha mer pengar?" kommer att svara någonting annat än ja. Det
är så. Det gäller alla 40 rektorer som lyder under mig i
högskoleväsendet. Fråga dem om de vill ha mer pengar och fler
platser, och alla kommer att svara ja. Det är ingen tvekan om det. Det
kan inte vara den enda bedömningsgrunden när vi fördelar platser. Vi
måste också väga in arbetsmarknadssituation och prognoser för
framtiden. Just nu läggs många gymnasieskolor i Sverige ned. Det

mest uppmärksammade är när friskolor gör det. Men också kommuner
gör det. Det beror på att ungdomskullarna nu sjunker drastiskt. Om
några år kommer vi ha mängder av tomma platser svensk högskola.
Jag är inte bekymrad över detta. Det är klart att varenda rektor säger
ja. Åsa Romson kan fråga 30 till, och de kommer också att säga ja till
att få mer pengar. Men vi måste väga in fler faktorer. Den viktigaste
aspekten är att ungdomskullarna nu minskar drastiskt. Vi kommer att
stå med många tomma platser inom kort.

posten som integrationsminister. Om det nu är så enkelt, lös det då!
Faktum är att ingenting av allt det som Folkpartiets
integrationsminister försöker med har fungerat. Det är ingenting som
har fungerat. Inte ens den största integrationspolitiska reformen på 25
år har gett något resultat över huvud taget. Problemet är inte så enkelt.
Det ligger mycket djupare än så.

anf.71 Jimmie Åkesson (SD):

Fru talman! Det är klart att Jimmie Åkessons lösning är enkel. Tar man
inte in några invandrare alls, stänger Sverige och slänger ut dem som
finns här har vi inte några integrationsproblem. Det förstår också jag
blir följden av den lösningen. Man måste väga ihop några olika
aspekter när man landar i slutsatser om vilken politik man ska föra. Vi
tycker att Sverige ska vara ett öppet land. Vi tycker inte att Sverige ska
stängas igen. Människor ska kunna både komma hit och arbeta och
försörja sig. Vi ska ta vårt beskärda ansvar och vara solidariska när det
blir krig och kriser någon annanstans i världen. Den största
flyktingkatastrofen precis just nu som världen har ögonen på är följden
av det syriska inbördeskriget. Det är flera miljoner människor på flykt.
Det är några promille som har kommit till Sverige. När Jimmie
Åkesson och hans parti argumenterar låter det som att halva Syrien
håller på att flytta hit. Det är några promille av dessa flyktingar som
söker sig till Sverige. Det är de som Åkesson nu riktar in sig på. De
ska stängas ute, och de ska vi inte ta emot. Man kan tycka så. Jag
förstår att om vi inte tar emot några så får vi något mindre
integrationsproblem. Det förstår också jag. Men man måste väga ihop
detta. Jag tycker att Sverige ska vara ett land i den humanistiska
gemenskapen i Europa och i världen och att vi har ett ansvar.
Människor ska få komma hit också när de vill arbeta och försörja sig,
och de kan bidra till svenskt välstånd. Jag delar inte den grundsyn som
Jimmie Åkesson har. Det är klart att man också får

Fru talman! Jag skulle vilja börja med att hålla med Jan Björklund,
åtminstone i en lite mindre detalj. Vems fel är det när det kastas sten
och bränns bilar? Det är naturligtvis ytterst den enskilde individen som
kastar en sten eller sätter fyr på en bil som är högst personligen
ansvarig för det. Så är det givetvis på det planet. Men det finns också
ett annat plan i problematiken, ett mer övergripande plan, ett
samhällsplan. Vi ser en situation i vårt land med ökad segregation och
ökad splittring. Det är inte någon enskild individ som har ansvaret för
det. Det är en lång rad enskilda individer som tillhör sju partier i
Sveriges riksdag som har det ansvaret. Det är politikens fel att vårt
land i dag är splittrat och segregerat. Det är inte någon enskild individ
som har det ansvaret. Folkpartiet har genom åren talat en hel del om
integration. Det är inte så konstigt, eftersom man har posten som
integrationsminister. Man har vid ett antal tillfällen gjort särskilda
rapporter där man räknar antalet utanförskapsområden. Den senaste
rapporten, som skulle vara ett slags bokslut över den
socialdemokratiska regeringen, visade att Sverige år 2006 hade 156
utanförskapsområden. Frågan är om det har blivit bättre. Det borde
kanske någon titta på. Det intressanta i det här sammanhanget är när
Jan Björklund säger: Vi löser problematiken genom arbete, kunskap
och integration. Men gör det då! Det är Jan Björklunds parti som har

anf.72 Jan Björklund (FP):

integrationsutmaningar med den politik som jag förespråkar. Det inser
jag. Vi får jobba med dem. Det är inte enkelt. Vilken väg man ska välja
är enkelt. Det är kunskapsskola och arbetslinje. Men att genomföra
detta är inte enkelt. Det är klart att det är jättekomplext och innebär
stora utmaningar. Det är ingen som har påstått att det är enkelt. Men
det är den vägen vi ska gå. Jag tror inte på att vi ska stänga Sverige.
(Applåder)
anf.73 Jimmie Åkesson (SD):
Fru talman! Jag har inte träffat särskilt många människor som vill att
man ska stänga Sverige. Jag vet inte ens om det går att göra det. Det är
det som är min poäng. Finns det inget mellanting? Måste det vara
antingen helt öppet eller helt stängt? Kan man inte ha en ansvarsfull
politik, en lagom politik? Vi är i vårt land ganska bra på det med
lagom. Måste det vara det ena eller det andra? Måste det vara så
extremt? Jag tycker inte det. Jag är helt övertygad om att det går att
föra en ansvarsfull politik som gör att vi kan ha en invandring till vårt
land utan att problem av den här omfattningen uppstår. Det går att ha
invandring som vi kan ta ansvar för där vi kan integrera och assimilera
de människor som kommer till vårt land. Men det har uppenbarligen
inte gått hittills eftersom invandringen varit så stor. Nu kommer vi
avslutningsvis att få höra Jan Björklund säga: Det är minsann 600
000-700 000 utlandsfödda som går till jobbet varje dag. Det är det.
Men det är minst lika många som inte gör det. Problemet är inte de
som går till jobbet. Problemet är alla de som aldrig någonsin kommer
att få en möjlighet att göra det på grund av Jan Björklunds politik.
anf.74 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Det är inte så att det kommer invandrare hit, och sedan går
de aldrig till jobbet. Att det är 700 000 invandrare som går till jobbet
varje dag beror på att de får jobb förr eller senare. Men det tar för lång

tid. Det är det vi nu försöker korta med olika reformer av våra system.
Det är inte invandrarnas fel. Det är de system vi gemensamt har byggt
upp i Sverige som stänger ute invandrarna mer än släpper in dem på
arbetsmarknaden. Vi kan göra mer. Jag ska ta ett exempel. Jugoslavien
bröt samman för snart 20 år sedan i inbördeskrig. Det var den tidens
Syrien. Det var en enorm flyktingvåg som kom till hela Europa och
också till Sverige. Det kom många till Sverige. Det var över 100 000
personer. Då sade Jimmie Åkessons föregångare i det parti som då
företrädde den här typen av synpunkter: Om vi tar in dessa 100 000
går Sverige under. Vi förlorar vår kultur. Allt går under. I dag, 20 år
senare, kan vi se hur det har gått för dessa människor. De som då var
lite yngre, inte de som var äldre, är i dag i mitten av livet. De arbetar i
stort sett i samma utsträckning och försörjer sig själva som de som är
födda i Sverige. Bland dem som är barn och ungdomar är det till och
med en högre andel som läser på högskolan än bland ungdomar med
svensk bakgrund. Det är exempel på lyckad integration. Vi behöver
korta tiden. Men integrationen kan lyckas. (Applåder)
anf.75 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Om jag lyssnade korrekt på det Jan Björklund sade han att
ordet globalisering nämns 17 gånger i Vänsterpartiets partiprogram.
Jag fick ett litet meddelande från en medarbetare som sade det inte
stämmer. Det är fel. Jan Björklund kanske har läst ett gammalt
partiprogram. På något sätt kan det vara en förklaring till en del av Jan
Björklunds åsikter. Det blir helt logiskt att vara för Patriotmissiler på
Gotland, att kärnkraften är framtidens energikälla och att euron är en
bra valuta att genomföra om man håller sig till gamla nyheter.
Globaliseringen har många sidor, både goda och besvärliga sådana. En
har uppmärksammats de här dagarna med en stor avlyssningsskandal i
USA. Den amerikanska säkerhetsorganisationen NSA avlyssnar vår
korrespondens via till exempel e-post. Om det stämmer är det oerhört

allvarligt. Rätten till privat korrespondens är en grundläggande
rättighet som vi har. Jag tänkte höra hur vice statsministern ser på det.
Tänker regeringen, om det här stämmer, vända sig till USA och på
något sätt invända mot detta? Tänker regeringen på något sätt vända
sig till USA och invända mot att man övervakar svenska medborgare,
om det är fallet? Tycker man att det är värt att göra det? Har man tänkt
vidta några åtgärder för att skydda, om det är möjligt, rätten till privat
korrespondens?
anf.76 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Europeiska unionen har tagit del av de här nyheterna och
har reagerat på detta. Och Sverige agerar genom det. Det är
naturligtvis inte bara Sverige, utan det är hela världen som får sin
trafik avlyssnad. De uppgifter som har kommit fram i medierna tycker
jag är anmärkningsvärda. Detta får analyseras noggrannare. Och jag
tror att vi måste agera gemensamt i Europa. Det är då det kan ge
effekt, i så fall. Vi får bedöma detta. Varje land har naturligtvis rätt att
genomföra signalskyddsåtgärder. Det har vi också. Denna riksdag har
efter en lång debatt, men ändå i en mycket bred majoritet, antagit
regler och lagar så att vi har rätt att ägna oss åt signalspaning för att
skydda vårt eget land. Den rätten har naturligtvis alla länder. Men man
måste respektera andra länder och andra människors integritet. Jag vet
inte om jag delar den oro som Sjöstedt känner, men jag känner också
oro inför de uppgifter som har kommit. Jag känner mig trygg med att
Europeiska unionen nu tar tag i detta, analyserar det och genomför en
diskussion med amerikanarna om det behövs.
anf.77 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Om de här uppgifterna stämmer och om man kan belägga
dem tycker jag att det är rimligt att även vi i Sverige som nation säger
att vi tycker att det är orimligt att man övervakar människors privata

korrespondens. Man kan se på Europarådets konvention, till exempel.
Det här är en grundläggande rättighet som man har som medborgare.
Jag beklagar att ministern är så defensiv och inte är beredd att säga vad
han tycker som företrädare för Sveriges regering. Sedan fanns det en
del till. Finns det någon möjlighet att skydda sig mot det här, ifall man
inte vill att man ska kunna ha det här intrånget i rätten till privat
korrespondens?
anf.78 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Jag tror att jag gav svaret om hur min syn på detta är i mitt
första inlägg. Än så länge är det massmedieuppgifter. Vi får så
småningom bedöma detta. Men Europeiska unionen har reagerat. Jag
tycker att det är bra. Vi får se om Sverige ska göra mer. Vi har ännu
inte fått alla fakta på bordet om detta. Man ska då väga in att varje
land har rätt att skydda sig också med signalspaning, men de ska då
följa lagar, internationella regler och internationella konventioner. Om
amerikanarna går för långt, vilket medieuppgifter tyder på, tycker jag,
får Europeiska unionen reagera på det. Jag tycker att det är en fullt
rimlig ordning.
anf.79 Annie Lööf (C):
Fru talman! Jag känner väldigt få personer som hellre lyssnar på ett
inspelat blandband på en knastrig bandspelare än enkelt och lätt
lyssnar på musiken i mobilen. Det är få personer som drömmer sig
tillbaka till tiden då telefonen hade snurrskiva och ägdes av staten eller
som spolar ett VHS-band fram och tillbaka i stället för att titta på dvd
eller Blu-ray. Vår värld förändras, både i det stora perspektivet och i
det lilla. Förändringar innebär för det mesta att livet blir lite lättare, lite
enklare, att nya affärsmöjligheter uppstår, att nya behov ser till att det
skapas fler jobb och företag och att helt nya marknader växer fram. Ta
bara digitaliseringen som ett exempel på hur många nya

affärsmöjligheter som har uppstått. Men förändringarna innebär också
att man möter nya tiders utmaningar. Arbetsmarknaden för de
studenter som nu springer ut med glädjebeskedet att de slutar skolan
ser helt annorlunda ut jämfört med arbetsmarknaden för mina föräldrar
när de skulle ta sitt första jobb. Trösklarna för första jobbet är alltför
höga. Vår jord har blivit allt varmare, och vi ställs inför enorma krav
på anpassning till vårt klimat. Men framför allt krävs det att vi ställer
om till ett mer hållbart liv att leva, att vi rättar till det som tidigare
generationer gjort fel och att vi lämnar över någonting bättre till våra
barn. Förändringarna innebär att vissa delar av vårt land får svårare att
hänga med, att urbaniseringen är osunt stark men också att
världskartan har ritats om, att våra konkurrenter är nya, att våra
konkurrenter är vassare än någon kunnat drömma om, att företag
förändras och att kunskapskraven är höga. Allt detta ställer krav på
politiken. Vi behöver reformer som bygger framtidstro, som funkar i
det lokala såväl som i globaliseringens och frihandelns tidevarv och
som skapar klimatsmarta jobb och företag i hela landet. Fru talman!
Att döma av oppositionens reformagenda är det fortfarande blandband
och fax som gäller i Socialdemokraternas högkvarter. Gamla reformer
dammas av, putsas till och döps om. Bristen på nya initiativ är slående.
Plusjobb har blivit välfärdsjobb. Branschprogram har blivit
samverkansprogram. Kilometerskatt har blivit vägslitageavgift.
Utmaningarna är nya, men politiken går på repeat. Fru talman!
Politiken går på repeat. Ordet jobb är förmodligen det mest använda i
svensk politik just nu. Att vi pratar om jobb är naturligtvis bra och helt
nödvändigt. Problemet är bara att det inte finns ett samband mellan
antalet gånger ordet jobb används i politiska debatter och hur många
jobb som faktiskt skapas. Mer jobb får man genom reformer som ger
bättre villkor till dem som anställer, alltså entreprenörerna,
jobbskaparna och företagarna. Man får det inte genom
sysselsättningsåtgärder, inte genom skattechocker och inte genom

återanvändning av gamla reformer från en dammig byrålåda på Skansliet. Vi behöver göra det ännu billigare att anställa genom sänkta
skatter och avgifter. Vi behöver göra arbetsrätten mer rättvis och
flexibel. Det ska inte vara en barriär för dem som letar efter sitt första
jobb. Vi behöver minska företagens sjuklöneansvar och krånglet kring
företagande. Vi behöver kort och gott skapa jobb till alla de unga som i
dag knackar på dörren och minska bördan på landets jobbskapare,
småföretagen. Ända tills miraklet uppstår och jobb börjar trilla ned
från himlen, vilket oppositionen verkar gå runt och tro, är det den enda
fungerande medicinen för att bota en sjuk arbetsmarknad och se till att
fler människor får ett jobb att gå till. Fru talman! Det är dags att välja
väg. Utan företag blir det inga jobb. Vi måste möta nya utmaningar
med nya idéer och nya reformer. Samma politik som har prövats,
misslyckats och valts bort för sju år sedan kommer inte att lösa
framtidens utmaningar. För mig är vägen tydlig. Vi behöver bygga ett
samhälle som är grönt och företagsamt, där hållbarhet inte bara är ett
extralager smink utan en grundläggande förutsättning för all
verksamhet, där hela Sverige växer och där entreprenörerna och
företagarna ges förutsättningar att skapa de jobb som alla skriker efter.
Det gäller inte minst de områden runt om i Sverige som är extra
utsatta, där andelen människor som saknar jobb är alldeles för hög. Jag
kommer aldrig att acceptera att bilar bränns och att våra poliser och
brandmän möts med stenar. Men vi kan heller inte acceptera att
människor upplever att de står utanför det svenska samhället och att de
inte får jobb eller utbildning. En del av lösningen är att sprida den
statliga närvaron. Det är inte nödvändigt att så många av våra
myndigheter ska ligga på de glassigaste adresserna inne i Stockholm.
Men framför allt handlar denna utmaning om att vända på varje sten
för att skapa fler jobb. Det är grunden för en politik som håller ihop
hela landet. Det här arbetet görs inte av sig självt. Det kommer
definitivt inte att göras av en trött opposition vars gemensamma svar

på varje fråga är kraftigt högre skatt. Fru talman! Som sagt: Världen
förändras i en snabb takt. Till 2035 beräknas antalet sålda bilar i
världen fördubblas. Energiproduktionen ökar med ungefär 30 procent.
Det ställer enorma krav på att energin och drivmedlen är förnybara.
Här kan och ska Sverige spela en viktig roll genom att ligga i framkant
vad gäller spetsteknik och kunskap. Vi har kommit en bit på vägen.
Sedan 2006 har vindenergin ökat med 700 procent. Andelen förnybara
bränslen i transportsektorn har fördubblats. Elproduktionen från
biobränslen har ökat med 50 procent. Det är jag väldigt glad och stolt
över, men det räcker inte, och därför vill Centerpartiet göra mer. Vårt
mål är att Sverige inom en generation ska vara 100 procent förnybart,
helt fritt från fossil energi. Det är en tuff men realistisk målsättning.
Det handlar såklart om att rädda klimatet. Men det handlar också om
att visa att det inte finns någon motsättning mellan en växande
ekonomi och minskade utsläpp, att hårda miljökrav faktiskt kan skapa
jobb och att det lönar sig att jobba både med forskning och med
innovationer. Både en fältbiolog och en företagare kan vara
miljöhjältar. Fredrika driver ett företag som gör kosttillskott av alger.
Det är ett bra exempel på detta. Det låter kanske basic, men genom en
ny teknik slipper man utvinna omega-3 ur fisk som är en hårt
ansträngd resurs. I stället kan alger bli nyttiga oljor som på sikt till och
med kan användas som biobränsle. Här kombinerar man spetskunskap
och entreprenörskap. Resultatet blir förhoppningsvis både fler jobb och
fler företag men också ett mer hållbart samhälle. Fru talman! Just nu
jobbar världen på i en seg uppförsbacke i racet mot hållbarhet. Men
det beror inte på att det inte går, utan det beror på att vi ännu inte gör
det vi borde i världen. Fler länder måste sätta ett pris på utsläppen. Fler
länder borde ingå internationella avtal. Värdet av vårt naturkapital bör
synas i statsfinanserna. Tunga transporter bör ställa om till mer
förnybart. Vi behöver använda landsbygdens resurser och se till att det
är vi som producerar framtidens gröna energi. Fru talman! Sverige har

under lång tid klarat sig bra när det blåser. Det beror på att vi har haft
politiker som har vågat göra nödvändiga och ibland modiga reformer
när kriser har knackat på dörren. Marknader har avreglerats,
pensionssystem har gjorts om och finanspolitiska ramverk har skrivits.
Men när vi nu står inför vår tids största utmaningar - att unga ska få
jobb, att klimatet förändras och att delar av Sverige inte växer upplever jag att modet att förändra saknas och att oppositionen vill
vrida klockan tillbaka. De här utmaningarna förtjänar att tas på allvar.
De måste mötas med reformer som på riktigt ser möjligheterna och
skapar jobb och tillväxt i hela landet. De kan inte mötas med något
som är upplockat från en dammig byrålåda på S-kansliet. (Applåder)
anf.80 Åsa Romson (MP):
Fru talman! Jag gick inte upp här för att ikläda mig rollen av den
dammiga oppositionen. Jag måste säga att jag är lite förvånad över den
bilden. När det gäller de områden som du pekar ut, Annie Lööf hållbarhet, teknikskapande, att miljösatsningar ger ekonomisk
utveckling, att småföretag behöver stöd för att växa och ge jobb och att
hela landet ska leva - är jag mer frustrerad än någonsin över att
regeringen levererar så få förslag. Du nämnde själv att du vill att
sjuklöneansvaret ska minska. Ja, men när kommer då förslagen? Vi är
för dem. Vi har uttryckt det ganska länge. När får vi höra också din
statsminister prata om att miljökrav ger ekonomisk utveckling i stället
för att bara peka på andra länder och säga att vi redan har gjort vårt?
Jag tror att du måste vara lika frustrerad som jag över hans svar i en
tidigare replikväxling här. När det gäller att hela landet ska leva är det
så, Annie Lööf, att 14 000 statliga jobb har dragits in från hela landet
under den period som ni har suttit i regeringsställning. Det kan inte
vara helt oväntat att vi är frustrerade över den situationen. Vi ser
småföretagare som inte får en vettig uppkoppling så att de kan sköta
sina deklarationer på nätet, därför att informationstekniken inte funkar

i hela landet. Vi ser hur regeringen lägger fram förslag för
företagspolitiken som gör företagare oroliga för att det ska bli ännu
svårare att vara aktiv ägare i företaget och jobba i sitt eget företag. I
stället riskerar man att bli en passiv ägare. Då ska man lättare kunna ta
ut pengar ur bolaget till en mindre kostnad jämfört med om man är en
aktiv ägare i ett företag med många sådana ägare. Ni vill göra skillnad
mellan bolag enligt 3:12-reglerna. Jag förstår frustrationen som det
skapar bland företagare. Också företagare som är aktiva på
landsbygden och livsmedelskedjorna är oroliga över de här reglerna.
Kom gärna med förslagen. Det är knappast en dammig opposition som
du möter om du vågar lägga fram dem.
anf.81 Annie Lööf (C):
Fru talman! Jag är ute och träffar många företagare och medarbetare
runt om i landet. Det som de tar upp med mig är oron över att efter
valet 2014 få en lastbilsskatt på sina transporter. Det gäller såväl de
som kör timmerlastbilar som mjölkbönder och Icahandlaren i Bjuv
som jag nämnde tidigare. Jag möter också en stor oro hos
restaurangföretagare för att restaurangmomsen ska fördubblas om
Socialdemokraterna och resten av oppositionen får bestämma. Jag
möter också en oro hos många av dem som har anställt unga
människor för att arbetsgivaravgiften ska fördubblas, för att inte tala
om den enorma oro som finns inom alla välfärdsföretag efter den
vänstersväng som Miljöpartiet gjorde för några veckor sedan. Helt
plötsligt ska kvinnor inte tillåtas gå med vinst så som män får göra på
Skanska, NCC och andra mansdominerade företag som bygger
vårdcentraler och sjukhus. Det är några av de saker som tas upp, för att
inte tala om den frustration som många småföretagare har tagit upp
med mig att de känner när det gäller månadsuppgiftslämning som
Miljöpartiet tillsammans med övriga partier beställde i skatteutskottet
före jul eller årliga lönekartläggningar som beställdes från en enig

opposition för någon vecka sedan, för att bara ta några exempel. Detta
plussar på regelkrånglet. Vi har gjort mycket i regeringsställning. Vi
har sänkt skatter och avgifter, till exempel arbetsgivaravgifter. Vi har
minskat regelkrånglet. På landsbygden har vi satsat på en
bredbandsmiljard och en miljard till enskilda vägar, för att ta några
exempel. Men vi är inte nöjda med det. Vi vill fortsätta att stärka
möjligheterna att driva företag och att skapa jobb till unga. Framför
allt är vi inte för gödselskatt, flygskatt och en kraftigt höjd
koldioxidskatt som verkligen skulle göra att landsbygden går på
knäna. (Applåder)
anf.82 Åsa Romson (MP):
Fru talman! Jag vet inte vilka företag som näringsministern träffar,
men jag vet att hon träffar ganska många. Jag är förvånad över att du
ger en så positiv bild av den aktiva politiken från regeringen när det till
exempel gäller företagens regelkrångel, därför att vi får den motsatta
bilden när vi träffar dem. Man säger att det inte alls har hänt så mycket
som man hade förväntat sig. Det finns många fler stenar att vända på,
och vi är definitivt beredda att gå vidare med detta. Vad som däremot
kommer aktivt från regeringen är förslag om att ändra 3:12-reglerna,
inte på ett sätt som enbart gör att vi så att säga får ett mer rättvist
skatteuttag utan på ett sätt som särskilt slår mot de företag där man är
aktiva ägare, alltså precis de företag som vi ofta ser stärker upp på
landsbygden. Vill vi ha en regering som gynnar det passiva ägandet
och risktagandet? Det har varit omstritt och omdebatterat, och jag tror
att svenska folket är ganska upprört över hur det har blivit en
passivisering i ägandet. Det ger ni aktivt stöd till medan de andra
förslagen inte kommer.

anf.83 Annie Lööf (C):
Fru talman! Vi har gjort mycket för att stärka möjligheten att driva
mindre företag i hela landet, för de gröna näringarna och för att
förbättra servicen runt om i landet. Sedan Socialdemokraterna
tillsammans med Miljöpartiet styrde Sverige för ett antal år sedan har
vi faktiskt fördubblat stödet till kommersiell service. Jag är den
främsta tillskyndaren när det gäller att minska regelkrånglet. Vi jobbar
nu med ett förslag om en dörr in, vilket innebär att småföretag ska
kunna lämna in uppgifter en gång i stället för att lämna in samma
uppgifter till ett antal olika myndigheter. Det är någonting som vi har
tagit initiativ till och som vi hoppas kan genomföras. Det som är så
slående är att Miljöpartiet här i riksdagen tillsammans med
oppositionskompisarna föreslår såväl månadsuppgiftslämning som
årliga lönekartläggningar. Jag tror inte att det minskar regelkrånglet för
landets hårt arbetande småföretagare. (Applåder)
anf.84 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Jag uppfattar det som att något av essensen i Annie Lööfs
anförande är att vi kan det här med företagande, oppositionen kan inte
det här med företagande. Du får ursäkta om jag är lite oartig, men
vilken är den sämsta affär som någonsin har gjorts i svenskt
näringsliv? Vilken är den affär som man på ett bräde har slösat bort
mest pengar på i en fullständigt vanvettig investering? Tiotals miljoner
kronor som skulle ha kunnat användas till omställning i Sverige till
förnybar energi gick i stället till fossil energi. Det är Nuonaffären, då
man lät Vattenfall köpa ett bolag som var kraftigt övervärderat och
som gör fel saker. Vem bar ansvar för den affären? Det gjorde din
föregångare, Maud Olofsson. Det är nog den sämsta affär som
någonsin har gjorts i svenskt näringslivs historia. Jag tycker att
Centerpartiet skulle kunna spara lite på skrytet om hur väl man kan

företagande. Jag skulle vilja fråga dig om en annan affär. Ni gör
ganska många olika affärer i regeringen. År 2009 köpte
Wallenbergsfärens riskkapitalbolag IGC tillsammans med Priveq en
del av de svenska apoteken. Enligt uppgift var Sveriges regering nöjd
med det pris man fick för den här privatiseringen. IGC och Priveq
betalade 225 miljoner kronor för de här apoteken. När de såldes vidare
fyra år senare fick ägarna in 600 miljoner kronor. På fyra år fick man
alltså en avkastning på 2,67 gånger köpeskillingen. Ni har gett bort
våra apotek. Ni har gett bort våra apotek till underpris, till spekulanter
som sedan rakar hem vinsterna. Tycker du att det var bra politik? Var
det här en bra affär?
anf.85 Annie Lööf (C):
Fru talman! Om man läser Vänsterpartiets partiprogram framgår det
tydligt att ni är emot ägande. Det är det vi ska ha med oss i det
replikskifte vi nu har. Det är inte konstigt att man både vill förbjuda
privata företag i välfärdssektorn och ha en offensiv inställning till att
alla privata farmaceuter runt om i landet nu ska förstatligas. Staten ska
köpa upp apoteken runt om i landet. Citatet från Vänsterpartiets
partiprogram lyder: "Kapitalets makt måste brytas för att demokratin
skall kunna fördjupas och breddas. De rättigheter som springer ur
ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma
former." Det är alltså den politiken som Jonas Sjöstedt ska försöka
hitta någon sorts näringspolitisk agenda i. Jag säger att den är helt
obefintlig. Ska vi skapa jobb i det här landet handlar det om att ha
goda förutsättningar för småföretag, industriföretag, hemtjänstföretag,
vårdföretag, frisörer och andra för att vi ska hitta möjliga arbetsplatser
för alla dem som står utanför. Jonas Sjöstedts svar är alla gånger mer
statligt ägande. Det är bra. Fler statliga företag är bättre än fler privata
företag. För mig handlar omregleringen av apoteksmarknaden om att
fler farmaceuter ska känna möjligheten att starta företag, men också att

öka tillgängligheten till apotek runt om i landet. Här kan vi faktiskt
konstatera att det är fler apotek. Det är också bättre öppettider. Jag
möter många småbarnsföräldrar som är glada över att man nu kan
köpa både Nezeril nässpray och Panodil eller Alvedon på närmaste Ica.
Jag tror att det är bra. Vi behöver en ökad tillgänglighet. Det är
någonting som jag står bakom.
anf.86 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Jag ställde en enkel fråga till Annie Lööf. Jag upprepar
den: Var det här en rimlig affär? Var det inte så att ni skänkte bort våra
pengar, våra apotek till spekulanter? Ja eller nej, kanske en åsikt om
just den affären. Var den rimlig? Det finns en skillnad i utgångspunkt
mellan oss till exempel när det gäller apoteken. Det är att vi vill ha en
apotekspolitik som garanterar tillgången till medicin för dem som
behöver det. Det har blivit sämre med privatiseringen. Allt fler uppger
att de inte kan få den medicin de behöver inom rimlig tid. Personal kan
inte ens berätta om den finns på närmaste apotek. Så blir det när man
utformar en politik skräddarsydd för privata kapitalägare som tjänar
pengar på våra grundläggande behov i stället för att utforma en politik
som gör att människor ska ha tillgång till grundläggande service som
apotek, eller som förskola, skola och äldreomsorg. Där är skillnaden
mellan oss. Vi är inte motståndare till privat företagande. Vi är inte
motståndare till marknad heller. Men samma logik som duger för att
sälja mjukglass duger inte till att ta hand om människor i livets
slutskede eller bedriva undervisning. Det har ni bevisat.
anf.87 Annie Lööf (C):
Fru talman! Jag kan hänvisa till citatet från Vänsterpartiets
partiprogram och konstatera att med den plattformen blir det svårt att
driva en trovärdig näringspolitisk agenda. Jag kan också konstatera att
ingången i apoteksomregleringen från regeringens sida var en ökad

tillgänglighet. Det var också möjligheten för duktiga medarbetare
inom Apoteket att kunna knoppa av, starta egna verksamheter, men
också för duktiga medarbetare att få flera olika arbetsgivare att välja
mellan. Det viktigaste i omregleringen handlar givetvis om ökad
tillgänglighet. Det kommer vi att fortsätta arbeta för. För Centerpartiet
var det viktigt att få igenom till exempel att möjligheten och
tillgängligheten för apotek i glesbygd skulle stärkas, någonting som
också regeringen drev på offensivt.
anf.88 Jimmie Åkesson (SD):
Fru talman! När nu mandatperiodens tredje riksmöte går mot sitt slut
och med de senaste månadernas händelser i färskt minne - jag tänker
på vad som har skett kring många av landets städer - tänkte jag
inledningsvis rekapitulera en del av det som jag har framhållit i den
här kammaren i de här partiledardebatterna under de gångna tre åren.
Det är egentligen bara ett och ett halvt år sedan som det rapporterades
om liknande oroligheter i Malmö, där gäng hade tagit över hela
stadsdelar. Människor kände sig hotade. Brevbärarna fick använda
överfallslarm för att kunna dela ut sin post. I den partiledardebatt som
hölls i samband med det sade jag följande: Under flera decennier har
regeringar från både vänster och höger bedrivit en aktiv
splittringspolitik som för varje dag som går tar sig allt tydligare och
allt skarpare uttryck. I förorter kring våra större städer är segregationen
i dag så långt gången att man till och med ser den på kvartersnivån.
Parallella samhällen växer fram. Vi ser människor som har bott i
Sverige i hela eller större delen av sina liv men som inte är en del av
det svenska samhället och inte heller kommer att bli det med den
politik som förs i dag. Sverige slits isär, och den regering som styr i
dag har tydligt deklarerat att man avser att fortsätta på den inslagna
vägen. I den partiledardebatt som hölls här för precis ett år sedan var
det här ämnet precis lika aktuellt. Då sade jag så här: Det här är vår

största utmaning, det splittrade samhället. Vi kan ägna oss åt att
diskutera skattesatser, slänga olika arbetslöshetssiffror i huvudet på
varandra. Vi kan käbbla om det politiska spelet och om den
parlamentariska situationen, men när vi pratar om framtidsutmaningen
för Sverige ser man tydligt när man kokar ned det att en stor del av de
problem vi har att hantera hänger ihop med den förda
splittringspolitiken och den ansvarslösa invandringspolitiken. Fru
talman! Tyvärr tvingas jag konstatera att detta när ännu ett år har
passerat har precis samma relevans som det hade då. Ingenting har
hänt. Vi ser samma aningslöshet, samma naivitet, samma totala brist
på förståelse för de här problemens natur. Vi ser samma
verklighetsfrånvända analyser, samma förslag till åtgärder. Förslag
som gång på gång har misslyckats återlanseras under nya beteckningar
med nya upphovsmän. Vi ser samma vilja att föra en saklig diskussion.
När jag till exempel lyfte fram förortskravallerna med statsministern
under hans frågestund för några veckor sedan bemöttes jag med
samma gamla påhopp som att jag bara skyller på invandrarna och att
allt är invandrarnas fel, vilket uppenbarligen inte är sant. Jag skyller
inte problemen på någon annan än på de individer som utför kriminella
handlingar och på de beslutsfattare som bär ansvaret för
splittringspolitiken. Samma sak var det när vi någon vecka senare hade
en särskild debatt i det här ämnet, över huvud taget inga sakliga
argument, bara en massa ovidkommande floskler, retoriska finter och
hårda ansträngningar för att slippa närma sig problemets kärna. Jag
förstår det. Jag förstår att det inte är alldeles lätt att behöva ta ansvar
för ett så stort misslyckande som det svenska integrationshaveriet, ett
haveri som helt och hållet beror på politiska beslut. Det är förstås
mycket lättare att sopa problemen under mattan och skjuta på
budbäraren. Utan en öppen och saklig debatt kommer vi tyvärr aldrig
att komma åt den här sortens problem. Det är först när vi öppet vågar
erkänna de misstag som har begåtts som det också blir möjligt att göra

någonting åt dem. Fru talman! Med viss risk för att vi får höra samma
ovidkommande floskler och beskyllningar ännu en gång: De problem
vi ser i förorterna till våra storstäder har sin grund i en aktiv, medveten
splittringspolitik med segregerande massinvandring som
huvudingrediens. Den första och viktigaste åtgärden är därför en mer
ansvarsfull invandringspolitik. Annars spelar det ingen roll vilka
svulstiga integrationspolitiska reformer man genomför, hur mycket
ytterligare pengar man öser över förorterna eller hur många
myndigheter man flyttar till Rinkeby. Det spelar ingen roll - sådant
förblir verkningslöst så länge problemen hela tiden fylls på år för år.
Och nej, det här betyder inte att jag skyller alla problem på
invandrarna, eller att jag skyller alla problem på dem som bor i de
utsatta områdena. De som ägnar sig åt grov brottslighet är självklart en
minoritet, och de ska under alla omständigheter hållas ansvariga för
sina personliga handlingar. Ansvaret för att det har blivit som det har
blivit, ansvaret för att situationen ser ut som den gör, har övriga sju
partier i denna församling. De har ett kollektivt ansvar för sin
misslyckade politik. Fru talman! När debatten om förortskravallerna
rasade som värst för ett par veckor sedan var det många som ställde sig
frågan varför detta inte sker på andra platser där arbetslösheten och
den sociala utsattheten är på samma nivå eller ibland till och med
värre. Jag har själv lyft fram exemplet Helsingfors, där den
ekonomiska ojämlikheten är större än den är till exempel här i
Stockholm. Där ser vi dock inga kravaller av det här slaget. Varför inte
det? Där borde det ju rimligen brännas ännu fler bilar och kastas ännu
fler stenar om den här allmänt vedertagna klassanalysen vore den enda,
enkla förklaringen. Vi har vår egen svenska landsbygd där inte minst
många bruksorter har drabbats hårt av de strukturella förändringar vi
har sett på arbetsmarknaden under de senaste decennierna och där i
synnerhet ungdomsarbetslösheten många gånger är skyhög. Där ser vi
inte heller den här typen av kravaller. Varför gör vi inte det, om det nu

är så att man börjar elda upp sina egna bostadsområden bara för att
man är socialt och ekonomiskt utsatt? Det ropas på mer resurser och
mer insatser i förorterna, men faktum är att det redan satsas enorma
summor på både fysisk och social upprustning i dessa områden.
Tilldelningen av resurser till skolan, som har tagits upp som en annan
avgörande faktor i denna debatt, är redan större i de här områdena än i
genomsnitt. Lärartätheten är högre. Det finns ingen anledning att
skylla på brist på meningsfull fritidssysselsättning, för även där har det
redan satsats massor. Det är inte resursbrist som är problemet, och
lösningen är inte mer resurser. Vi måste komma åt den här
problematiken på djupet, komma åt de faktorer som gör att vårt land
slits isär av segregation och utanförskap och komma åt det faktum att
det skapas parallella samhällen - att det svenska majoritetssamhället,
så som de flesta av oss här känner det, inte längre är en självklar
tillvaro för alla i vårt land. Det är själva orsaken till att man väljer att
kasta sten på dem man uppfattar som företrädare för det svenska
majoritetssamhället: polis, brandkår, sjukvårdspersonal och så vidare.
Fru talman! Jag är tyvärr övertygad om att vi alldeles för snart
kommer att få anledning att återkomma till detta problem. Det är inget
isolerat fenomen. Det är inget nytt fenomen. Det är heller ingenting
som försvinner bara för att debatten avtar eller för att de svarta
rubrikerna bleknar. Detta pågår, i större eller mindre omfattning, hela
tiden. Detta är, fru talman, tyvärr det nya Sverige. Arbetslösheten, inte
minst bland ungdomar, är inte bara ett förortsproblem utan också till
stora delar ett landsbygdsproblem. Vill man som ung på den svenska
landsbygden i dag ha ett jobb får man inte sällan rådet att flytta till en
större stad. Jag menar att det inte är rimligt. Det är ett enormt
resursslöseri. Det finns en otrolig potential för jobbskapande och
tillväxt på den svenska landsbygden. Det är inte i första hand
subventioner, utlokalisering av statliga myndigheter eller mer bidrag
till dessa områden som är lösningen. Vi löser det inte heller genom att

skynda på avfolkningen eller genom att skynda på försämringen av
välfärd och service, utan vi löser det genom att satsa utifrån
landsbygdens egna förutsättningar. Vi satsar utifrån de förutsättningar
som finns i form av mineraltillgångar, sjöar och kuststräckor, stora
jordbruks- och skogsarealer och så vidare. Så kan vi lyfta svensk
landsbygd. Jag menar, fru talman, att det hade varit klädsamt om de
som nu, i efterdyningarna av kravallerna i våra städers förorter, ropar
på ännu mer resurser också kunde skänka människorna i andra, minst
lika utsatta områden i vårt land en liten tanke. (Applåder)
anf.89 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):
Fru talman! Jimmie Åkesson är en man som utövar dubbel bokföring i
synen på ansvar. Den ena gäller hans eget parti. Flera ledande
riksdagsledamöter, ledande företrädare för Sverigedemokraterna, har
under åren i riksdagen uttalat sig rasistiskt, uppträtt på stan med
tillhyggen och hotat människor med annan etnisk bakgrund. Vid varje
tillfälle har Jimmie Åkesson meddelat att detta är enskilda exempel på
avvikelser, individuella snedsteg som inte har någon koppling till
något kollektivt. Vi andra ska tydligen tro att i ett parti med rasistiska
rötter finns inga rasister - ett invandrarfientligt parti utan
invandrarfientliga personer, ungefär som att det är en AIK-match utan
AIK:are i publiken. Det är vad Jimmie Åkesson vill få oss att tro. Han
har en annan uppfattning när det gäller det kollektiva skuldbeläggandet
i synen på invandring och vilka som kommer till Sverige. Jimmie
Åkesson citerade sig själv i sitt inledningsanförande och höll sedan
med sig själv. Redan i oktober 2009 beskrev Jimmie Åkesson hur
problemet ser ut. Vårt största utländska hot, meddelade Jimmie
Åkesson, är muslimerna som kommer till Sverige. Han hävdade att
massinvandringen från muslimska länder tillsammans med de relativt
höga födelsetalen inom den muslimska befolkningsgruppen talar för
att denna utveckling kommer att fortsätta om inte en politisk

kursändring sker. Nu talar vi inte om det egna partiet. Nu gäller det att
kollektivt skuldbelägga människor för vilken religion de tillhör, och
det är deras grupptillhörighet i sig själv som blir problemet. Så talar en
man med dubbla agendor. Han ser inte lössen i den egna fanan, och
han pekar gärna finger kollektivt på andra människor. Sedan påstår du
att detta sliter isär Sverige. Det är alldeles uppenbart att du och ditt
parti inte har svaren för framtiden för Sverige. (Applåder)

som har uppstått i förorter kring våra städer, och det är ett problem
som inte bara finns i våra stora städer utan sprider sig över hela landet
i dag. Det är ett oerhört stort problem. Det är klart att man kan förneka
det och raljera över dem som väljer att peka på problemen. Men jag
gör inte det, för jag tycker inte att det är särskilt seriöst. (Applåder)

anf.90 Jimmie Åkesson (SD):

Fru talman! Så här låter det alltid. Den som inte tycker som Jimmie
Åkesson är inte seriös, talar i floskler, förstår inte samhällsproblemen.
Får jag bara påpeka att det inte alls är så att Sverigedemokraternas idé
är att skuldbelägga sju andra riksdagspartier. Ingenting vore ju enklare
än att föra debatten på det sättet. Det återkommande är just detta att
det som skiljer, det som sliter isär och det som splittrar det vi sju
partier är ansvariga för är att det har kommit in så många människor
som är annorlunda. I Husbydebatten säger Jimmie Åkesson så här: Det
som krävs är att den omfattande invandringen, som späder på det
redan befintliga utanförskapet i dessa områden, måste kraftigt
begränsas. Det är så enkelt. Det är alltså människorna, individer, som
är problemet, inte sju riksdagspartier. I artikeln från 2009 utpekas de
som muslimer, människor som har kommit från andra länder. Det är ett
skuldbeläggande av människor bara baserat på hudfärg och tillhörighet
som är helt avvikande från vad andra tycker. Alla konsekvenser av att
föra den typen av resonemang landar i ett mycket obehagligt samhälle,
Jimmie Åkesson. (Applåder)

Fru talman! Jag skuldbelade kollektivt de övriga sju partierna i den här
församlingen i mitt anförande alldeles nyligen. Jag har inga problem
med det. Det är min bestämda uppfattning att övriga sju partier i
församlingen kollektivt har ett ansvar, inte ett litet ansvar utan det fulla
ansvaret, för att situationen ser ut som den gör i vårt land i dag. Sedan
kan man naturligtvis, precis som vanligt, raljera över hur vi beskriver
problemen. Man kan raljera över att vi faktiskt vågar säga sådant som
har varit och fortfarande till vissa delar är tabu i svensk debatt. Det
finns faktiskt problem med den politik som har förts. Man spelar inte
med i spelet utan låtsas att de problem som finns i förorterna runt
storstäderna har uppstått ur tomma intet. Oj! Blev det sådana problem?
Oj då! Man vet inte hur de problemen kom till. Jag vill inte spela med
i det spelet. Jag säger vad jag tror är orsaken, nämligen att ni och
övriga partier i församlingen har fört en oansvarig politik, en politik
som har skapat segregation, en politik som har skapat utanförskap. Jag
har inga problem med att säga det. Jag har inga problem med att
skuldbelägga er för att ni har gjort det. Sedan är det givetvis så - det
har jag heller inga problem med att tillstå - att det finns människor som
har flyttat till vårt land som tillför det svenska samhället väldigt
mycket, som arbetar och gör rätt för sig, som bidrar inom kulturliv och
som bidrar på en massa olika sätt. De finns. Men det är inte det
problemet vi diskuterar. Det problem vi diskuterar är den segregation

anf.91 Statsminister Fredrik Reinfeldt (M):

anf.92 Jimmie Åkesson (SD):
Fru talman! Självklart kan det finnas olika uppfattningar om vad som
är ett obehagligt samhälle. Jag tycker att det är ganska obehagligt när
människor kastar sten på polis och brandkår, bränner bilar, skolor eller
andra byggnader av olika slag. Det tycker jag är ett ganska obehagligt
samhälle. Det är ju det samhället som Fredrik Reinfeldt och andra har

skapat, ja, genom att invandringen har varit så stor, så stor att vi inte
har kunnat hantera alla de mängder människor som har kommit. De
har tvingats leva i ett permanent utanförskap, inte sällan kring våra
städer i olika förorter där dessa problem uppstår. Jag är medveten om
att Fredrik Reinfeldt inte har någon mer replik, men frågan är ändå
retorisk: Menar Fredrik Reinfeldt verkligen på allvar att invandringens
omfattning inte har någon som helst betydelse för att segregationen
och integrationsproblemen ser ut som de gör? Jag är ledsen, men jag
kan inte förstå det. Jag kan inte förstå vilken verklighet man i så fall
lever i. Jag förstår inte det. (Applåder)
anf.93 Annie Lööf (C):
Fru talman! I dag har Sverigedemokraterna putsat på fasaden och visat
sitt riktiga ansikte. Det var Sverigedemokraternas obehagliga
kollektiva människosyn som Jimmie Åkesson målade upp i sitt
huvudanförande. Jimmie Åkesson talar ofta och gärna om de problem
som invandringen för med sig. Därför har jag flera gånger ställt frågan
till Jimmie Åkesson vad han har för lösningar för att lösa just de
problem som han alltid tar upp. Det är onekligen anmärkningsvärt att
den som ser så många problem har så otroligt få lösningar. Man säger
nej till instegsjobb, nej till etableringslotsar, nej till nystartszoner, nej
till satsningar mot diskriminering. Listan kan göras väldigt lång. I den
senaste debatten i Agenda lyckades dock Jimmie Åkesson hitta en sak
som Sverigedemokraterna inte är emot: samhällsorientering. Frågan
som har gnagt i mitt huvud sedan dess är: Anser Jimmie Åkesson att
mer samhällsorientering är den enda lösningen för att utlandsfödda ska
få jobb och inkomst, klara skolan, hitta bostad och komma till sin rätt?
Är det bättre kunskap om midsommarfirande och hur man gör
köttbullar som ska få slut på bilbränder och skapa jobb till alla dem
som Jimmie Åkesson själv talar om? I replikskiftet med Jan Björklund
sade han: Problemet är alla de invandrare i Sverige som inte går till

jobbet. Är det mer samhällsorientering som är den enda lösningen för
fler jobb till dem som i dag saknar det? (Applåder)
anf.94 Jimmie Åkesson (SD):
Fru talman! Jag tror i och för sig att samhället hade blivit lite trevligare
om man valt att kasta köttbullar i stället för sten. Men dit är det kanske
en bit kvar. Som jag sade tidigare är det klart att man kan raljera över
det här. Man kan alltid göra det när man inte vill ta en debatt i sak. Det
är det som är den stora faran med hela denna debatt, och har så varit.
Nu har jag varit engagerad i dessa frågor i snart 20 år, och det har sett
likadant ut hela tiden. De som är ansvariga för de problem som har
skapats vill över huvud taget inte diskutera frågan i sak. Det är det
kanske största problemet. För varje dag som går som vi inte kan föra
en öppen och seriös debatt om dessa frågor utan i stället kastar runt en
massa olika beskyllningar kommer problemen bara att förvärras. Så är
det. Jag kan givetvis fråga Annie Lööf om hon tror att olika typer av
diskriminerande åtgärder är den bästa och enda lösningen på
integrationsproblemen. Den frågan kan jag givetvis ställa. Det är ju det
enda regeringen gör. Det enda regeringen gör för att lösa de problem
som man själv har skapat genom en för stor invandring är till exempel
instegsjobben. Det är till exempel nystartszonerna nu som handlar om
att flytta jobb till problemförorterna, av något slags rättviseskäl. Jag
tycker inte att det är rättvist. Jag tycker att det är en diskriminerande
åtgärd. Det är också åtgärder som i andra delar av världen har visat sig
inte fungera särskilt väl. Då kan man givetvis fråga sig: Är man nöjd
med den integrationspolitik som man har bedrivit? Nu har vi haft en
borgerlig integrationsminister i snart sju års tid, och det har bara blivit
värre. Arbetslösheten bland utlandsfödda fortsätter att öka.
Långtidsarbetslösheten bland utlandsfödda fortsätter också att öka.
Arbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare är särskilt hög. Är
man verkligen nöjd med det? Ska man stå här och slå sig för bröstet

för de åtgärder man har vidtagit? Jag tycker att det är lite förmätet, för
ni har inte lyckats med någonting över huvud taget. (Applåder)
anf.95 Annie Lööf (C):
Fru talman! Nu fick Jimmie Åkesson två ytterligare minuter på sig att
beskriva vilka lösningar han har för att fler invandrare ska få ett jobb
och en lön att kunna leva på. Inte en enda åtgärd kom upp utöver den
där samhällsorienteringen som togs upp i Agenda . En enda
verkningslös åtgärd har Jimmie Åkesson på sin att-göra-lista för att
lösa det som han själv tycker är den största utmaningen. Jag är helt
övertygad om att sänkta kostnader för att anställa leder till fler jobb.
Jag är helt övertygad om att sänkta trösklar leder till fler jobb. Därför
kommer vi att fortsätta att driva på för fler jobb till dem som står
utanför arbetsmarknaden. Min fråga till Jimmie Åkesson är återigen:
Vad innehåller din samhällsorientering för mirakelmedel som ska lösa
de integrationsproblem som du ofta lyfter fram?
anf.96 Jimmie Åkesson (SD):
Fru talman! Jag tillhör också dem som tror att man bäst bekämpar
arbetslöshet genom att bekämpa arbetslöshet, inte genom
diskriminerande åtgärder som denna regering har vidtagit. Jag tror
också på att sänka trösklarna. Jag tror också på att göra det billigare,
enklare och mindre riskfyllt att anställa människor. Det är sådant som
vi föreslår hela tiden, och det vet Annie Lööf mycket väl. Däremot tror
jag inte på att hitta specifika, enskilda åtgärder för just den här lilla
problembilden. Jag tror inte att det är så det fungerar. Jag tror att
arbetslöshet bekämpas bäst generellt genom att vi dels skapar
möjligheter och förutsättningar för arbete i den urbana miljön, dels,
som jag tog upp i mitt anförande, gör stora, viktiga satsningar på
svensk landsbygd för att möjliggöra för människor som finns där att
också få riktiga jobb. Det är inte bara problem i förorterna, även om

problemen är väldigt stora och det är där man väljer att kasta sten. Vi
har också stora problem runt om i andra delar av landet, inte minst i
bruksorter, där man har drabbats hårt av strukturella förändringar. Där
måste vi också vidta åtgärder, och då hjälper inte instegsjobb eller
nystartszoner, tyvärr. (Applåder)
anf.97 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Andelen kvinnor i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp är
lägre än andelen kvinnor i Iraks parlament. Är du nöjd med det,
Jimmie Åkesson?
anf.98 Jimmie Åkesson (SD):
Fru talman! Nej.
anf.99 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Då undrar jag om Jimmie Åkesson har tänkt göra något åt
detta. Har ni över huvud taget någon jämställdhetspolitik? Vi har en
jämställdhetspolitik för att kvinnor ska få lika mycket betalt som män,
för att man ska dela lika på hemarbetet, för att man ska ha lika politiskt
och ekonomiskt inflytande. Mycket av vår politik går ut på detta. Men
ni har ingen jämställdhetspolitik alls och verkar inte se det som ett
problem eller vilja göra något åt det. Ni har heller ingen klimatpolitik,
och ni har egentligen inte heller någon politik för att få fler människor
i arbete. Min poäng är att ni är ett enkelspårigt parti. Hela er politik
kokar ned till att det är invandrarnas fel. Många andra stora och
avgörande samhällsproblem är helt ointressanta för er. Jämställdhet
och klimat är något att skratta åt för Jimmie Åkesson. Ett intresse för
att lösa grundläggande samhällsproblem finns inte.

anf.100 Jimmie Åkesson (SD):
Fru talman! Detta är ett av de märkligaste replikskiften jag upplevt.
Jonas Sjöstedt ställde en jättekort fråga och jag svarade jättekort, men
sedan börjar han ställa nya frågor. Jonas Sjöstedt behöver inte bekymra
sig om sammansättningen av vår riksdagsgrupp. Den hanterar vi
alldeles utmärkt på egen hand. Att Jonas Sjöstedt skulle bedriva en
politik som gör att fler kvinnor söker sig till mitt parti tror jag inte ett
dugg på, tvärtom. Den typ av vänsterextremt parti som Jonas Sjöstedt
företräder är familjens största fiende. Tyvärr är det så. Ni vill styra
människors liv i minsta detalj. Ni vill till exempel kvotera ännu
hårdare i föräldraförsäkringen, vilket jag tycker vore en mycket dålig
reform om den genomfördes. Jag ser över huvud taget inte kopplingen
mellan dessa olika delar. Fru talman! Vi får säkert anledning att
återkomma till detta mycket märkliga replikskifte vid ett senare
tillfälle. (Applåder)
anf.101 Göran Hägglund (KD):
Fru talman! Jag antecknade några av de ord som Jimmie Åkesson
använde i sitt anförande om politiken som förs. Ett var "aningslöshet",
ett annat var "naivitet", ett tredje var "verklighetsfrånvänt" och ett
fjärde var "floskler". Sedan hävdade Jimmie Åkesson att det finns en
ovilja från övriga partier att föra en saklig diskussion. Detta hänger
inte riktigt ihop. Min uppfattning är att Jimmie Åkesson inte riktigt ser
problemen som de är och saknar politik för att ta itu med problemen.
Låt oss ta situationen i Husby. Där bor kanske 12 000 personer. 11 950
av dem stack inte bilar i brand eller var ute och ställde till det för
andra, utan det var enskilda personer, med svensk eller utländsk
bakgrund, som gjorde dumheter. Då ska man ta itu med dessa enskilda
personer. Jimmie Åkessons lösning är inte att ta itu med de enskilda,
utan han har en betydligt större lösning som handlar om att vi ska

förändra hela grunden för den politik som har varit ganska
framgångsrik. För det första har det gett människor som har flytt undan
krig och förföljelser någonstans att bo. För det andra berikar det vårt
land. En fjärdedel av våra läkare, tandläkare och sköterskor har en
utländsk bakgrund och är en del av det som bär upp den svenska hälsooch sjukvården. Jag tycker att vi ska ta itu med de verkliga problemen.
Vi ska se enskilda personer som de är, oavsett allt. Det måste vara
utgångspunkten.
anf.102 Jimmie Åkesson (SD):
Fru talman! Ja, det ska givetvis vara utgångspunkten. Vi måste dock
förstå att samhället utvecklas och att vi politiker styr hur samhället
utvecklas. Givetvis är den enskilda individen ansvarig för det den gör.
Den enskilda individen är dock inte ansvarig för de beslut Göran
Hägglund och hans kolleger i regeringen fattar som skapar
förutsättningar och ett segregerat och splittrat samhälle. Göran
Hägglund roade sig med att sammanställa några ord som jag använde i
mitt anförande. Jag reagerade på ett ord som Göran Hägglund använde
när han i något av replikskiftena diskuterade kravallerna. Han sade
"fasoner". Det lät som en gammal pilsnerfilm. Jag skulle över huvud
taget inte använda mig av detta ord för att beskriva det som hände. I
repliken på mig använde Göran Hägglund dessutom ordet "dumheter".
Ser man inte detta som något allvarligare än "fasoner" och "dumheter"
har man verkligen inte förstått digniteten av denna problematik. Då har
man verkligen inte förstått vad det handlar om. Givetvis kan man
beskylla mig för att inte se verkligheten som den är, men ärligt talat,
Göran Hägglund, "fasoner" och "dumheter"? Detta är kanske det
yttersta tecknet på hur splittrat och segregerat vårt samhälle är i dag.
Man kastar sten och brandbomber efter polisen, man kastar sten efter
sjukvårdspersonal och man kastar sten efter brandkåren. Man bränner

bilar, skolor, polisstationer och så vidare. Jag menar att det är lite väl
tunt att kalla det för "dumheter" och "fasoner". (Applåder)
anf.103 Göran Hägglund (KD):
Fru talman! Det som är ett kriminellt beteende ska bemötas på tuffast
möjliga sätt. Så är det. Vi kan använda olika ord, men det som är rena
dumheter och kriminellt beteende ska det tas itu med. Jimmie Åkesson
för bort diskussionen från vad det egentligen handlar om. När enskilda
personer gör dumheter eller rent kriminella saker är det de enskilda
personerna som ska stå till svars för det. Som människor har Jimmie
Åkesson och jag ett moraliskt ansvar. Vi kan välja att göra det som är
rätt eller det som är fel. Väljer man fel får man ta konsekvenserna av
det. I Jimmie Åkessons värld räcker det dock inte att enskilda personer
ställs till svars för sina ageranden, utan där är det hela folkgrupper. Det
är lösningen på frågor av denna karaktär. Jimmie Åkesson använder
uttryck som splittringspolitik, men min uppfattning är att det är Jimmie
Åkessons politik som leder till en splittring som är eländig och
olycklig av alla möjliga skäl.
anf.104 Jimmie Åkesson (SD):
Fru talman! Jag är inte säker på att gruppen politiker kan definieras
som folkgrupp, och det är politiker jag håller ansvariga för den
situation som har uppstått, inga folkgrupper i traditionell mening, i alla
fall. Ja, givetvis ska enskilda stå till svars för sina handlingar. Jag har
inte sagt något annat. Jag tror att jag har sagt vid fyra fem tillfällen i
dag att så måste det vara. Jag tar mig dock friheten att skylla
samhällsutvecklingen på de politiska beslut som bland andra Göran
Hägglund och hans kolleger i regeringen men också tidigare regeringar
från vänster till höger har ett stort ansvar för. Det är en
splittringspolitik som har förts i vårt land under flera decennier och
som nu har fått så allvarliga konsekvenser att brandkår och polis inte

vågar sig in i vissa delar av vårt land eftersom de riskerar att utsättas
för våldsamheter i form av kastning av sten och brandbomber och
liknande. Då måste väl till och med Göran Hägglund förstå att
utvecklingen någonstans har passerat inte en, inte två utan en lång rad
gränser för vad som kan anses vara acceptabelt. Detta måste bero på
något, och jag menar att det beror på en felaktig politik. (Applåder)
anf.105 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman, kolleger och åhörare! Som flera andra har nämnt är det
skolavslutningstider. Tiotusentals elever avslutar sitt skolår. Det är en
tid av förhoppningar och framtidsdrömmar för många. Några har dock
fått en lite tuffare skolavslutning än vad de hade hoppats på och tänkt
sig. Jag tänker på de 15 000 studerande vid JB-koncernens skolor. En
del hade turen att hinna gå ut innan skolan lades ned. Andra står mitt i
sin utbildning, och en del vet inte ens vart de ska ta vägen till hösten.
Koncernens skolor säljs vidare till andra ägare eller läggs ned. Ägare
till JB-koncernen är föga förvånande ett riskkapitalbolag, ett danskt
sådant som heter Axcel. De går inte lottlösa ur affären, även om de
gick i konkurs i går. Under årens lopp har de plockat ut rejäla vinster.
Det handlar om hundratals miljoner kronor av våra skattepengar som
skulle ha gått till eleverna i dessa skolor. Även den tidigare ägaren till
JB-koncernen har blivit en rik man på att driva skolor i Sverige. Men
när vinsterna inte kommer längre och när elevkullarna blir mindre kan
man lämna det hela. Man kan säga: Nu är vi inte intresserade längre.
Nu får någon annan ta hand om eleverna. Det är i första hand
kommunen. Elever och personal lämnas helt enkelt åt sitt öde. Detta är
möjligt bara i ett land som har anpassat sin skolpolitik efter
skolkoncernernas önskningar och behov, inte efter elevernas. I denna
kammare säger man ofta att kommuner också stänger skolor ibland. Ja,
det är klart att de gör. Elevkullarna ökar och minskar, och det har de
alltid gjort. Men kommunerna tar hand om sina elever. De säger inte

att någon annan får ta hand om eleverna. De säger inte att de inte
tycker att detta är roligt längre. Vi ser hur detta vinsttänkande i skolan
inte bara genomsyrar om man driver en skola vidare eller inte, utan det
påverkar också hela undervisningen. Vi kan dagligen läsa i tidningarna
att det är rea på betyg i en del av skolorna där konkurrensen är som
störst. Det är ett marknadsföringsargument att ge bättre betyg eller att
rätta prov mer generöst i dessa skolor. Då är själva marknadstänkandet
grunden och inte rättvisa, utbildning och en bra start i livet för alla
elever. Häromdagen åkte jag tåg - det var ett av SJ:s många kraftigt
försenade tåg - från Göteborg till Stockholm. I restaurangvagnen
träffade jag en man som bekände för mig att han hade röstat på
Alliansen. Men han sade: Nu är det slut. Min son går på JB Gymnasiet
i Liljeholmen. Han vet inte i vilken skola han ska gå i till hösten. Detta
har gått för långt. Denna man ger en tydlig bild av var svenska folket
står i dag. SOM-institutets mätningar visar att politikerna i riksdagen
går i fullständig otakt med de människor som de ska representera i
frågan om privatiseringar och privata vinster i välfärden. Det är inte
bara Vänsterpartiets eller Socialdemokraternas väljare som tycker att
pengarna ska användas till det som de är avsedda för. En majoritet av
Fredrik Reinfeldts väljare håller med Vänsterpartiet i frågan om
privata vinster i välfärden. Den politiska makten har hamnat vid sidan
av vad befolkningen faktiskt önskar. Vi vill att varje skattekrona ska
användas till det som den var avsedd för - till de äldre, till barnen, till
de sjuka. Skattepengarna ska användas klokt, och man ska planera
efter de äldres, barnens och de sjukas behov och inte efter
vinstintresset. Det är nämligen inte samma sak. Nyligen enades de
borgerliga partierna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i
Friskolekommittén. Man gör vissa mindre förändringar, delvis till det
bättre, i Friskolekommittén. Men det grundläggande problemet elefanten i rummet - gör man ingenting åt. Vinstintresset ska fortsätta.
Sedan hoppas man på långsiktighet. Ja, det kan man göra. Men själva

vinstintresset är ju långsiktighetens motsats. Man kan hoppas på snälla
riskkapitalbolag som säger att de ska finnas kvar en längre tidsperiod.
Men de har rätt att dra sig ur när det inte längre passar. Detta är en del
av en större problematik med den svenska skolan. Jan Björklund har
rätt i att allt inte var bättre förr. Men skolresultaten var faktiskt bättre
förr, innan Jan Björklund blev ansvarig för den svenska skolan. Vi ser
försämrade resultat. Vi ser att många inte klarar utbildningen. Vi ser
bristande likvärdighet. Vi ser ökad segregation. Då har vi en
skolminister som gör utspel om kepsförbud och tuffare tag men som
låter riskkapitalbolagen härja fritt och lägga ned skolor. Det om något
är en flumskola och en flummig skolpolitik. Men det finns ett
alternativ. Vi kan ta bort det privata vinstintresset. Att inte ha ett privat
vinstintresse är det normala i de flesta länder. Vi kan se till att skolan
blir statlig, vilket ger oss större redskap att göra den mer likvärdig.
Framför allt måste skolorna bli lika bra. Alla skolor ska vara bra
skolor. Då är det möjligt att börja i den skola som finns i närheten av
där man bor. Vi slipper då den segregation som i dag alltmer
dominerar i den svenska skolan. Vi vill ha fler vuxna som arbetar i
skolan - fler lärare och fler fritidspedagoger. Vi har föreslagit 6 000 på
tre år. Det skulle kunna leda till mindre grupper och till att varje barn
som får en hemläxa ska ha möjlighet att läsa den i skolan med en
utbildad lärare om man önskar det. Jämför det med den orättvisa som
det innebär att bara den som har rika föräldrar kan få RUT-bidrag för
att få läxhjälp. Vi vill ha en skola som minskar klasskillnaderna i
Sverige. Nu riskerar vi att få en skola som aktivt förstärker dem. Detta
är en del av en större privatiseringspolitik. Ni säljer ut våra skolor,
våra vårdcentraler, våra äldreboenden, våra apotek,
Arbetsförmedlingens verksamhet och så vidare. Detta är ideologiskt
motiverade privatiseringar som står på en mycket skakig empirisk
grund när det gäller resultaten. Skolor läggs ned mitt i elevernas
utbildning. På de privata äldreboendena är det färre anställda och fler

som jobbar deltid. Man lägger en större press på sjuksköterskor och
undersköterskor som får springa snabbare. Apoteken som såldes vidare
till riskkapitalbolagen säljs vidare för mer än det dubbla priset något år
senare. Riskkapitalbolagen gjorde sig en hacka. Men de som är i behov
av medicin kan inte få den i tid och måste gå runt mellan apoteken för
att söka det som de behöver. I Nacka kommun tar man ut vinst från
biblioteken. På järnvägen är det viktigare att ha ett antal olika aktörer
som kör de mest attraktiva sträckorna än att få ordning på SJ så att
man ska kunna pendla till Gnesta. Det är dags att göra sina
prioriteringar. Vi vill ha skolor för elevernas utbildning och inte ett
lotteri där några alltid ska välja fel - fel skola och fel kvalitet på
utbildningen. Vi vill ha apotek för att sjuka ska kunna få sina
mediciner. Vi vill ha en äldreomsorg med väl utbildad personal som
har rätt att arbeta heltid och som har fasta arbeten. I dag är
Vänsterpartiet garanten för att vända de senaste årens huvudlösa och
ogenomtänkta privatiseringspolitik. Men det räcker inte att säga att det
offentliga är bättre därför att det offentliga också har sina problem. Det
offentliga behöver demokratiseras. Det behövs ett större
personalinflytande, mer brukarinflytande, fler valmöjligheter, och det
behöver satsas på personalen så att den får en framtidstro med bra
utbildning och vettiga scheman. I dag ser vi hur denna
privatiseringspolitik möter motstånd. Den möter motstånd varje dag. I
dag handlar det om Alby här i Stockholm. Där vill majoriteten i
kommunen sälja ut ett bostadsområde med många lägenheter som i
dag ägs gemensamt. Men de som bor där vill inte få sina bostäder
sålda. De vill få dem upprustade på ett vettigt sätt. De har visat detta
genom namninsamlingar och politiska manifestationer. Nu har de
samlat in tillräckligt många namn för att tala om att de vill folkomrösta
om detta. Då säger den politiska majoriteten: Nej, vi är inte
intresserade. Vi tänker sälja era bostäder vidare i alla fall. Köpare är,
föga förvånande, en riskkapitalist utan erfarenhet av att förvalta

bostäder. Det enda man vet redan nu är att hyrorna kommer att höjas.
Vad händer med ett samhälle som säljs ut? Vad händer med ett
samhälle där alltmer är beroende av att jag ska klara mig men där allt
mindre görs gemensamt? Ett sådant samhälle håller ihop sämre. Det
blir mindre solidariskt. Jag vill ha en skola som är bra för alla barn.
Det ska inte spela någon roll vilken skola man väljer. Det ska vara bra
för alla barn. När jag går till vårdcentralen ska jag kunna lita på att
läkaren och sjuksköterskan behandlar mig på bästa sätt, inte bara på
det sätt som är lönsammast för den som äger vårdcentralen. I vissa
delar av livet passar vinstintresset och marknaden inte in. Sverige har
blivit ett extremt land i fråga om privatiseringar. Men vi tänker ändra
på det. Det är dags att ta bort det privata vinstintresset ur den svenska
välfärden. (Applåder)
anf.106 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Jag har bara en enda fråga till Jonas Sjöstedt. Skulle Jonas
Sjöstedt kunna tänka sig att efter valet släppa fram en regering som
tillåter vinst i välfärden?
anf.107 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Vårt mål är att få bort de privata vinsterna i välfärden. Vi
har sagt att vi inte kommer att sitta i en regering som fortsätter med
privatiseringspolitiken. Vi kommer att använda vårt parlamentariska
inflytande så mycket vi bara förmår, oavsett om vi ingår i en regering
eller inte, för att få bort de privata vinsterna ur välfärden. Så är det.
Men sedan finns det naturligtvis grader även i helvetet, om uttrycket
tillåts. Då har jag mycket hellre Stefan Löfven som statsminister än en
borgerlig politiker.

anf.108 Jan Björklund (FP):
Fru talman! Det var ju ett carte blanche - ni släpper fram en regering
som genomför friskoleöverenskommelsen. Det var det svar jag ville
höra.
anf.109 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Så är det inte. Vi kan aldrig ge en regering vi inte själva
ingår i carte blanche. Vi kan aldrig säga: Vi kommer att stödja er
oavsett vilken politik ni bedriver. Så är det naturligtvis. Det gör att vi
om och om igen kommer att lyfta fram frågan om att få bort de privata
vinsterna i välfärden. Vi är nämligen det enda parti man kan lita på om
man inte vill ha riskkapitalbolagen i välfärden. Oavsett hur det går i
valet och oavsett vilken regering vi får kommer vi också att fortsätta
arbeta med den frågan. Vill man ha bort de privata vinsterna i
välfärden är det alltså Vänsterpartiet som gäller. Helt klart är dock att
en borgerlig regering - en regering med Jan Björklund - kommer att
fortsätta dagens huvudlösa och oansvariga privatiseringspolitik. Den
som hoppas på någonting annat, som gemensamt ansvar och ansvar för
skattebetalarnas pengar, måste rösta på ett annat parti än de borgerliga
partierna. Den enda garanten som finns för att få verklig förändring är
Vänsterpartiet.
anf.110 Annie Lööf (C):
Fru talman! Låt mig inledningsvis slå fast en väldigt viktig sak: Vi ska
givetvis betala för välfärden gemensamt. För mig är dock den
viktigaste frågan kvaliteten, inte vem som äger väggarna eller golven.
När Vänsterpartiet presenterade sin vårbudgetmotion hette det att det
var en feministisk vårbudget. Utifrån mitt perspektiv är det raka
motsatsen, för ingen annanstans möter man ett så kompakt motstånd
mot kvinnor som vill bryta sig loss och utmana snedfördelning av

ägarskap, makt och ledande positioner. Vänsterpartiets budskap till
alla de restaurang-, RUT- och vårdföretag som startas och drivs av
kvinnor är lika tydligt som enkelt: Packa ihop och tänk på refrängen,
för att använda ett uttryck Jonas Sjöstedt själv har använt i ett annat
sammanhang. De ska tillbaka in i den offentliga fållan. Det ska vara
stopp för företagande och fler arbetsgivare för kvinnor. De anställda
kvinnorna ska hindras från möjligheten till karriär, löneutveckling och
arbetsmiljö. Ta företagen verksamma inom vården och äldreomsorgen
som exempel: Där finns i dag 120 000 anställda, och merparten av dem
är kvinnor. Många av dessa tusentals vårdbiträden, undersköterskor
och sjuksköterskor, har inte sökt sig till dessa arbetsgivare av en
slump. Nu vill Vänsterpartiet tvinga dem tillbaka till offentliga
monopol - till kommunen eller landstingsskjortan. Samtidigt är det
okej att vinstdrivande företag som NCC, PEAB och Skanska bygger
sjukhus och vårdcentraler för skattepengar. Det är tydligen skillnad på
kvinnor som driver företag med skattepengar och män som gör
detsamma. Kvinnor ska kedjas fast vid det offentliga, men män får
gärna göra vinst på skattepengar på vårdbyggen i byggsektorn. Min
fråga till Sjöstedt är: Hur kan du kalla din politik feministisk när dina
förslag står för raka motsatsen?
anf.111 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Vår politik är feministisk därför att den konsekvent verkar
för verklig jämställdhet mellan män och kvinnor. Det du för fram
håller inte ihop rent logiskt. Är det så att vi bara är för att hålla
verksamheter offentliga när det gäller kvinnor? Nej, vi vill inte
privatisera polisen heller, och inte brandkåren eller militären. Vi tycker
att vissa saker görs bäst gemensamt, även om de ibland är manligt
dominerade och ibland kvinnligt dominerade. Annie Lööf sa: Vi vill
betala gemensamt. Ja, det har vi inte tvivlat på - ni betalar gärna
gemensamt till privata vinster. Det är det skillnaden är: Vi betalar, och

de tar vinsten. Det är det som är er modell. Vi menar att vi betalar, och
vi får verksamhet för hela pengen. Det är skillnaden mellan oss. Vem
är det som styr? Är det så att det sitter rader av kvinnor i
bolagsledningarna för de stora riskkapitalbolagen? Är det så att det är
bland ägarna som håvar hem sina hundratals miljoner i bonus och
använder sig av skatteparadis är fullt med kvinnor? Vet du, Annie Lööf
- så är det inte. Där sitter männen. Det är männen som har makten och
männen som tjänar pengar. Vad tjänar de sina pengar på? De tjänar
sina pengar på lägre personaltäthet så att undersköterskan får springa
snabbare, på att ha lägre löner för lärarna i privata skolor och på att ha
fler otrygga jobb och färre heltider. Det är ingen slump att Kommunals
medlemmar, som arbetar åt både privata och offentliga utförare, när de
får frågan säger att de hellre jobbar åt det offentliga. Därmed inte sagt
att allt är bra i det offentliga, för i ett system som genomsyras av
kortsiktigt vinstintresse och marknadstänkande förstörs också den
offentliga verksamheten. Den påverkas och blir alltmer lik de
vinsttänkande och marknadstänkande verksamheterna, som är så
utarmade på långsiktigt ansvar och bara ser till kortsiktiga ekonomiska
fördelar. Vår politik gynnar alltså jämställdhet. Det är en feministisk
politik. Under er tid har jämställdheten gått bakåt och
inkomstklyftorna ökat. Vi tänker göra precis tvärtom. (Applåder)

vård för skattepengar och gå med vinst - men inte bedriva den. Det är
okej att byggföretaget bygger sjukhuset och gör vinst - men det är inte
okej att den som bedriver vården av den sjuka eller den äldre gör vinst.
Varför har Vänsterpartiet inga problem med att NCC, PEAB och
Skanska gör vinst med skattepengar för att bygga sjukhus och
vårdcentraler?

anf.112 Annie Lööf (C):

anf.114 Göran Hägglund (KD):

Fru talman! Jonas Sjöstedt bluffar när det gäller feminismen. Den
potentiella mansdominansen är uppenbarligen inget hinder för Jonas
Sjöstedt när vi talar om att mansdominerade byggbolag bygger
vårdcentraler eller sjukhus - då får man gärna göra vinst på
skattepengar. Sjöstedt skräms och säger att det är de onda, manliga
riskkapitalisterna som äger vårdbolagen. Vi talar alltså om 10 000
företag, varav fyra av tio har en kvinna som vd. Av de drygt 10 000
företagen har 90 procent under 20 anställda. Återigen: Man får bygga

Fru talman! Det har gått många timmar av debatten. Fortfarande finns
det några kämpar kvar i kammaren, men jag tror att vi nästan kan säga
"oss emellan" numera. Jag tänkte tala lite grann om en konflikt jag
tycker att vi då och då borde uppmärksamma. Den tar sig uttryck på
olika områden, men ändå diskuterar vi den sällan. Jag ser det som att
vi har kommit att få en skiljelinje som rör synen på våra rättigheter och
skyldigheter gentemot varandra och samhällsgemenskapen i stort. Jag
tycker mig kunna iaktta att det här med skyldigheter och plikt tonar ut,

anf.113 Jonas Sjöstedt (V):
Fru talman! Vilka är det som är jättarna i branschen? Ja, det är ju
riskkapitalbolagen - som är ägda av män. Det är de som styr, och det är
de som har många anställda. Det är de som dominerar. Därför är de
mest relevanta. Ja, vi bryr oss mer om dem som arbetar i
verksamheten. Vi tror att bra äldreomsorg utförs av dem som arbetar i
äldreomsorgen och att bra undervisning utförs av lärarna i skolan. Det
är deras arbetsvillkor vi fokuserar på och som vi ser blir sämre och
mer otrygga. Det gäller till exempel dem som nu får sparken från JBkoncernen med er privatiseringspolitik. Det är viktigare för oss att de
har det bra och får bra förutsättningar att göra ett bra jobb än att gynna
ett litet antal kvinnliga direktörer. När det gäller byggbolagen:
Begriper man inte skillnaden mellan att bygga en skola och att driva
en skola bör man inte få driva en skola. (Applåder)

och i stället blir det krav och offermentalitet som tar en allt större plats
- i resonemang, i den politiska debatten, i medievärlden och i många
olika sammanhang. Det här tror jag är en utveckling vi behöver
diskutera ordentligt. Skillnaden ställs allt oftare på sin spets. Vi har
tidigare diskuterat Husby flera gånger, och när de utbrända bilvraken
nu har forslats bort och de krossade fönstren bytts ut kanske det kan
finnas utrymme för eftertanke kring det här. Det kanske kan finnas
funderingar kring varför det som har inträffat faktiskt hände. Det som
har hänt reflekterar väl nämligen någonting allmängiltigt i fråga om
etik och moral. Min egen uppfattning är att det vilar något slags
allmänt moraliskt töcken som ibland stryks under och förstärks i den
allmänna diskussionen. Man kan se det i ett antal olika teman som har
trängt sig på i artiklar och uttalanden som vore de en självklarhet. Vi
har gång på gång fått veta, i klartext eller underförstått, att ungdomar i
Husby - eller för den delen någon annanstans; de är kanske inte heller
ungdomar - är uppgivna och att deras reaktioner är ett naturligt uttryck
för det. Det är naturligtvis ett nonsensresonemang, herr talman. Med
alla rimliga mått mätt lever vi i en fantastisk välfärd och med ett
exempellöst jämt fördelat välstånd i vårt land. Alla har tillgång till fri
skola och fri sjukvård. Vi har generösa socialförsäkringar. Vi har
bidrag och stöd till den som behöver extra hjälp. Enskilda personer
och det offentliga satsar betydande resurser i form av pengar och tid på
det föreningsliv där alla möjligheter finns att kanalisera engagemang.
Vi lever i en utvecklad demokrati. Vi har yttrandefrihet, tryckfrihet och
demonstrationsfrihet. Detta gäller i alla delar av landet, och Husby är
förstås inget undantag. Ändå har vi sedan bränderna startade gång på
gång fått höra att det våld som utövats och den förstörelse som skett är
ett slags uppgivenhetens naturliga pysventil. Med varierande grader av
poesi påstås att fattigdomen, arbetslösheten och armodet är så stora i
ett av världens rikaste länder att stenkastning mot brandmän, poliser
eller sjukvårdare är det enda kvarvarande uttrycksmedlet. Men det

finns naturligtvis ingenting som rättfärdigar brinnande bilar eller
flygande stenar. Jag nämnde tidigare att Stefan Löfven drog till med att
biblioteket och vårdcentralen i Husby hade stängt. Även om det hade
varit sant, vilket det inte är, är det inte relevant. Det ger inga skäl att
bete sig på ett sådant sätt. Det handlar inte om fritidsgårdar eller
avstånd till närmaste köpcentrum. Jag tycker att det är mycket viktigt
att vara tydlig med att aldrig någonsin legitimera beteenden som borde
vara oacceptabla för alla. Det finns anledning att påminna om att vi
som enskilda personer faktiskt har huvudrollen i våra liv. Det är ingen
annan som har det, utan vi regisserar själva och spelar huvudrollen.
Jag vet självfallet att förutsättningarna ser olika ut. Verkligheten är inte
alltid rättvis, men det får inte leda till slutsatsen att vi inte har ett
personligt, moraliskt ansvar för vad vi gör eller inte gör. Vi har ett
personligt ansvar. Man kan inte göra som så många har gjort sedan den
första bilen i Husby började brinna och säga: Jo, man har ett eget
ansvar, men . Och sedan kommer det alla möjliga förklaringar eller
ursäkter som passar i den egna ideologiska dräkten och som ska
försvara detta. Här finns det inga "men". Man har ett eget ansvar från
början till slut. Jag tycker att Vänstern med sin världsbild målar upp
strukturer och förtryck som vilar över allt och alla och särskilt över
vissa grupper. Man tar på sig ett mycket stort ansvar när man låter
vissa få veta att de är offer eller har rätt att känna sig kränkta. Här
odlar man en bitterhet eller en offermentalitet som, om de tillåts växa,
bildar en drivhusmiljö som i värsta fall kan ta sig uttryck i våld eller
andra obehagliga saker. På många områden ser vi resultatet av en
successiv värdeförändring, och självfallet inte bara i Husby utan på en
bredare front, där det personliga ansvaret upplöses i ett kollektivt krav
på andra. Skuldbördan för det vilar tungt på ansvarslösa
revolutionsromantiker och cyniska röstfiskare vare sig de finns på
tidningsredaktioner eller partikanslier. De som drabbas är de boende
som sliter med att få vardagen att gå ihop, de som arbetar och försöker

ta hand om sina barn på bästa möjliga sätt, ge dem en god uppfostran
och göra sitt bästa, de butiksägare, företagare eller bilägare som får
verksamheterna förstörda. De som drabbas är de vars vardag skakar i
grunden beroende på våldsverkare eller ambulerande ligister som
passar på att dyka upp i de här sammanhangen. Men allt är inte mörkt,
herr talman, och det har belysts här tidigare. Vi ser de goda exemplen
också. Vi har hört om rektorn som övernattade i sin skola för att vaka
mot vandaler. Vi har sett föräldrar som går samman för att övervaka
sina kvarter. Vi har hört om elever som tillsammans röjer upp i bråten.
Det är jätteviktigt. Skolan har självfallet en nyckelroll, och den finns
på samma villkor överallt i Sverige. Vi behöver ställa krav genom
skolan. Kravlöshet och inlärd hopplöshet måste ersättas med en positiv
förväntan och krav. I Dagens Nyheter kunde man för någon vecka
sedan läsa en fantastisk artikel som belyste utvecklingen på
Ronnaskolan i Södertälje. Där hade de en situation där hälften av
eleverna klarade godkänt och kunde gå vidare till gymnasiet. Under ett
par års tid hade de lyft upp de här siffrorna från 50 till 75 procent. Hur
hade de gjort det? Jo, de klargjorde att det fanns mål som skulle klaras
av. Inga ursäkter accepterades, utan målen var tydliga. De följde upp
resultaten. De hade tydliga ordningsregler och sanktioner för brott mot
ordningsreglerna. De involverade föräldrarna som fick skriva under
ordningsreglerna och bekräfta sitt ansvar i det här sammanhanget. I
Ronnaskolan förväntas eleven spela huvudrollen i sitt liv och ta ansvar
för sig själv och sitt arbete. De här tankegångarna är ganska långt ifrån
revolutionsromantik och strukturteori. De åstadkommer i stället
resultat genom att ha tydliga regler och positiva förväntningar. De
reducerar inte människan till ett viljelöst offer utan tror henne om gott
och vill arbeta för att stötta på olika sätt och ge utrymme för växt. Herr
talman! Sverige är ett fantastiskt land, och vi har unika möjligheter
och rättigheter. Att Sverige utvecklats så beror inte minst på en anda
som innebär att vi ska göra vårt bästa i skolan, på arbetet och i

samhället i stort. Jag är bekymrad över den attityd som Vänstern inte
sällan för fram med resonemang som gör att man glömmer bort
sambandet mellan rättigheter och skyldigheter och som legitimerar ett
beteende vi inte vill se hos varandra. Herr talman! Det borde leda till
en skammens rodnad på åtskilliga vänsterkinder här i kammaren.
(Applåder)
anf.115 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Det är alltid lika inspirerande att tala så här sent i
debatterna. En sak som slog mig är att Göran Hägglund är så from och
så fin att jag skulle vilja ge honom en kram, men jag tänker inte göra
det. Han behöver inte vara orolig. Det är svårt att inte hysa sympati för
det som Göran Hägglund säger. Faktum är, herr talman, att han är så
nära men ändå så långt ifrån att förstå vad det här handlar om. Det
låter lite som om Göran Hägglund lever kvar på 50-talet i det fina
svenska folkhemmet och i den fantastiska samhällsgemenskapen som
han talar om, men nu har det skett en liten värdeförskjutning som gör
att man kastar sten på varandra och bränner bilar. Till viss del är det
lite så. Men det saknas en dimension i Göran Hägglunds analys,
nämligen 40 års massinvandring, 40 års så kallad integration. Det är
den dimensionen som saknas. Både i mitt anförande och i replikskiften
frågade jag varför detta sker i de invandrartäta förorterna men inte i
gamla bruksorter där ungdomsarbetslösheten och den sociala
utsattheten är stor. Varför sker det inte andra länder eller i andra
storstäder runt om i vårt närområde där den ekonomiska ojämlikheten
är så stor? Det måste också finnas en annan dimension. Jag menar att
det är ganska enkelt att se att det beror på att man genom en
massinvandring har fyllt på de här invandrartäta förorterna med
människor som inte är en del av det svenska majoritetssamhället och
aldrig kommer att bli det utan som lever i parallella samhällen. Det
skulle vara mycket intressant att höra vad den fromme Göran

Hägglund anser om det och vad han avser att göra åt den
problematiken, som han tyvärr över huvud taget inte tar upp.
anf.116 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Jimmie Åkesson tycker inte att jag talar på ett sätt som
passar honom. Det får jag väl se som ett gott betyg. Det är ju så att om
man tror att alla samhällen som består av en homogen grupp i den
meningen att man har bott på samma plätt på planeten i alla tider
kommer att bli goda samhällen och att omflyttning av människor av
olika skäl leder till dåliga samhällen, ja, då passar naturligtvis inte mitt
resonemang in. Min uppfattning är dock den att alla människor är lika
mycket värda och att alla människor har ett enskilt moraliskt ansvar
för hur man använder sina resurser och hur man beter sig mot
varandra. Jimmie Åkesson har en ovana - fast ovana är fel att säga
eftersom det är själva idén med hans parti - att dela in människor i
olika grupper som handlar om ursprung. Jag har så otroligt svårt att
förstå hur man kan jobba politiskt eller ta det som utgångspunkt för det
som gör hans parti unikt, att ha en sådan idé. Min idé är att bidra till att
Sverige ska vara ett fantastiskt land som människor faktiskt vill
komma till, inte fly ifrån. Sverige ska vara ett land som är öppet för
andra, inte med en oreglerad invandring, men öppet för andra som har
skyddsskäl. Sverige ska vara ett land som bidrar till utveckling i andra
delar av världen och som ser den enskilda människan oavsett allting oavsett om det är en man eller en kvinna, oavsett etnisk bakgrund,
sexuell läggning eller ålder. Alla människor är lika mycket värda, och
det är utgångspunkten för mig i mitt resonemang. Där går skiljelinjen,
Jimmie Åkesson. (Applåder)
anf.117 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Jag är medveten om den skiljelinjen, och det var precis
det jag också sade tidigare. Det är klart att man kan tycka saker. Man

kan till exempel inte vilja dela in människor i olika grupper. Men jag
har inte delat in människor i olika grupper. Det har inte Göran
Hägglund eller någon annan här heller gjort, utan människor är de
facto i olika grupper. Det finns olika kulturella grupper, och genom
den politik som har förts har vi fått en massa olika kulturella grupper i
vårt land. Många av dem lever segregerat från det svenska samhället i
egna parallella samhällen. Detta är ett faktum. Det kan man liksom
inte tycka bort. Det finns ju där. Eller menar Göran Hägglund på allvar
att många av de här människornas kulturella tillhörighet inte har någon
som helst betydelse för deras utanförskap? Är det vad Göran Hägglund
menar? Den analysen kan jag inte förstå. För mig är det så självklart
att det är vad det handlar om här och att det är det som skiljer de här
invandrartäta förorterna från andra delar där den sociala utsattheten är
minst lika stor. Här finns en annan dimension, ett kulturellt
utanförskap som leder till att man inte är en del av det svenska
samhället och inte ser det svenska samhället som sitt samhälle. Där har
vi kärnan i problematiken.
anf.118 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! När för drygt hundra år sedan väldigt många svenskar,
ungefär en miljon, lämnade vårt land och flyttade till USA var det
naturligt för många av dem att slå sig ned på ungefär samma ställe. Jag
vet inte hur många Stockholm eller Mora det finns i USA, men det
finns säkert många. Där slog man sig ned för att man delade
erfarenheter och traditioner. Det var självklart helt okej. Jag tycker
också att det är helt okej om man självvalt bor tillsammans med dem
man känner en större släktskap med. Det tycker inte jag är ett dugg
konstigt. Jag ser det inte som ett problem. Vad vi behöver göra när det
gäller svenskar eller personer som bor i vårt land oavsett etnisk
bakgrund är att fundera på hur vi kan se till så att tillvaron blir så bra
som möjligt, att det är så enkelt som möjligt att klara sig genom skolan

och att få det stöd som krävs, att den som vill och kan arbeta ska
arbeta och att vi då ser till att man får stöd att ta sig in på
arbetsmarknaden. Det är det som det handlar om, helt enkelt.
(Applåder)
anf.119 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Så är vi framme vid debattens final igen. Jag får tacka
mina kolleger som har deltagit! Krist-demokraterna har historiskt sett
haft ett bekymmer-samt förhållande till svensk jämställdhetspolitik.
Under många år av partiets tidigare existens var abortfrågan kanske
den fråga som väldigt mycket utgick från motstånd mot den svenska
abortlagstiftningen. En hel del är borttonat. För inte så länge sedan tror
jag att Kristdemokraternas kongress tog beslut om sambeskattning.
Sedan tror jag att man ändrade sig igen. Sambeskattning bedöms ju
allmänt som den mest förödande åtgärden mot kvinnors ekonomiska
oberoende. I dag är Kristdemokraterna relativt ensamma om att
bekämpa pappamånader, till exempel, som syftar till att man ska ha ett
jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Det har uppenbarligen alltid
funnits ett problem i jämställdhetspolitiken för Kristdemokraterna. Så
kom jag på häromdagen: Jag undrar vad som är Göran Hägglands
ideal. Om den svenska jämställdhetspolitikens viktiga steg är
någonting som ni har bekämpat, vilket land är egentligen bättre? Hur
skulle ni vilja ha det? Kan Göran Hägglund nämna ett modelland där
jämställdheten är sådan som Kristdemokraterna skulle vilja ha den?
anf.120 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Sverige är mitt ideal. Sedan fungerar inte allt som jag vill
att det ska fungera i Sverige. Det är på två olika sätt. Jag ska nämna de
frågor som Jonas Sjöstedt tar upp. När det gäller abortfrågan vill inte
Kristdemokraterna ändra den svenska abortlagstiftningen. Däremot
tycker vi att det är för många aborter, och det tror jag möjligen att vi

skulle kunna enas om. Vi behöver göra mer för att förebygga oönskade
graviditeter. Sambeskattning är inte en del av vår politik. Jag tror att
det skulle få konsekvenser som man inte kan överblicka där många
vore extremt olyckliga. Därför är det inte vår politik. Jämställdhet har
jag självklart inga bekymmer med, för den utgår från att alla
människor har ett lika, okränkbart värde. Varje person ska själv kunna
välja och ha så goda förutsättningar så att man har en möjlighet att
göra sina egna livsval. Jonas Sjöstedts politik är att vilja lagstifta om
kvotering i företags styrelser. Då säger vi att det tycker vi är fel politik.
Vi tror att vuxna människor kan avgöra det här själva. Där finns också
äganderätten som gör att om jag startar ett företag är det rimligen jag
som väljer vilka medarbetare jag vill ha och vilka som ska sitta i
styrelsen. När det handlar om föräldraförsäkringen har vi den något
udda idén att människor har en förmåga att bestämma själva om vad
som är bäst för dem själva. Jonas Sjöstedt har en annorlunda idé,
nämligen att vi kan rösta om sådana här saker i kammaren och avgöra
vad som är bäst för Kalle och Stina, och därmed infinner sig den
lysande ordningen. Jag tror inte på det, utan jag tror att människor är
olika och att man väljer på olika sätt. Därför ska människor ha makten
att kunna avgöra själva.
anf.121 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Jag tycker att det här blir en ganska bra avslutning på
partiledardebatten, därför att den visar skillnaden mellan vänster och
höger. Vi har i varje enskilt fall drivit på för större jämställdhet. Vi var
bland de första att föreslå rätt till preventivmedel, rätt till abort, en
bättre föräldraförsäkring och en utbyggd barnomsorg. Detta har varit
Vänsterns uppgift. Vid nästan varje steg när vi har förbättrat
jämställdheten i Sverige och kvinnors möjligheter till ekonomiskt
oberoende har ni sagt nej, det vill vi inte. Sedan går det ett tag, och då
säger ni att jo, men det var ju ganska bra. Vi är inte längre emot det. Vi

var emot det då, men vi är inte emot det nu. Ni kommer att ändra er
om föräldraförsäkringen också; det är jag helt övertygad om. Det här
visar vilka olika historiska roller vi har, och jag är väldigt glad över att
få tillhöra ett parti som idémässigt driver på för ökad jämställdhet och
modernitet i samhället och inte de i dess mest ursprungliga mening
konservativa rörelser som Göran Hägglund ger uttryck för. Det tycker
jag att han åskådliggör på ett väldigt tydligt sätt, och det vill jag tacka
för!
anf.122 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Jag tror på människors egen förmåga att bestämma
själva. Där går en skiljelinje: Ska de här sakerna bestämmas av - när
det gäller föräldraförsäkringen - föräldrar själva, eller ska vi fatta
beslut om det i riksdagens kammare? Där går en tydlig skiljelinje. Det
är alldeles sant. Jag tror att människor i vårt samhälle och i alla
samhällen har en möjlighet att bestämma själva, och min människosyn
leder mig fram till att människor ska få avgöra så mycket som möjligt
på egen hand. Jonas Sjöstedt har en annan syn på människan, och då
blir det naturliga för honom att alltmer ska beslutas med politiska
medel. Den diskussionen lär vi få tillfälle att fortsätta längre fram.
Partiledardebatten var härmed avslutad.
Sveriges riksdag
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Telefon: 08-786 40 00
Frågor om riksdagen
Telefon: 020-349 000
E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

Tillägg
Kommenterandet av politiken avbryts den 20 maj och sammanställningen får datum 20 maj 2013. Den läggs ut på Internet förhoppningsvis den 26 maj. När det blir beror på miljöpartiet som kommer att
besluta om nytt partiprogram under kongressen 24-26 maj 2013. När
den beslutade versionen finns tillgänglig kommer den nuvarande versionen i det föregående att ersättas med den nya.
Riksdagen ska hålla en partiledardebatt den 12 juni. När protkoll finns
kommer det att läggas in på slutet efter kommentarerna om TVdebatten, utan ändring av datumet 20 maj.
Det offentliga Sverige håller nu på och packar ihop för sommaren. Det
som händer inom politiken framöver måste kommenteras, men oklart
hur.
Om 4-5 veckor är det midsommar och sedan ska man börja räkna ned
igen. Tiden går.
Miljöpartiets nya program kommer inte förrän i slutet på juni.
Därför läggs sammanstälningen nu, den 1 juni, ut på Internet med
datum 20 maj. När miljöpartiets program blir tillgängligt läggs
det in utan att datum 20 maj ändras.
Under väntetiden 20-30 juni har i det följande delvis som påminnelse
lagts in några saker.

På Internet läggs också in:
Sven Wimnell 1+17 juni 2013:
Samhällsplaneringens problem.
Om planering av politik för ministrar.
Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omrzzas.pdf
Den 17 juni 2013 en komplettering med sidrna 175-239

Upploppen i Husby och andra förorter,
ungdomsarbetslösheten ger anledning att föreslå att
socialdemokraterna i sin höstbudgetmotion för in:

1. Förslag till riksdagsbeslut på sidan 39.
Politikerna visar totalt ointresse för dem med de lägsta inkomsterna.
Det är inte att undra på att det blir upplopp när man år ut och år in får
höra hur bra det är i samhället, medan det i själva verket är katastrof
för de lägsta inkomsterna.
Sidan 38: Hur förbättra välfärdsfördelningen?
Sidan 40: Socialdemokraterna bör räkna igenom och redovisa hur
pengarna räcker för barnfamiljerna.
Sidan 40: Bostadsbidrag för barnlösa, kostnader.
2. Enligt sidorna
408	

 Människornas roller och möjligheter att klara dem
410	

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
415	

 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
416	

 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
417	

 Hushållsverksamheter. Är beroende av...
418	

 	

 Religion och levnadskunskap.
419	

 Övningsuppgift i världsplanering
420	

 På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?
421	

 Tema SO
421	

 Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
422	

 Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
424	

 Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
425	

 Svenska Läromedel
425	

 Det tar tid– om effekter av skolpolitiska reformer
2a. Religionsämnet i grundskolan och gymnasiet bör göras om till
Religion och levnadskunskap. Religionsämnet kompletteras med
kunskaper om kunskaper m m:
1. Religionskunskap.
2. Filosofihistoria.
3. Idé-och lärdomshistoria.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
2b. Läroplanen för ämnet Samhällskunskap bör förbättras i både
grundskolan och gymnasiet. Det bör innehålla kunskaper om hur
Sverige styrs och fungerar: problemområden, demokrati, politik, myndigheter, privata och offentliga organisationer, folkrörelser, utlandsberoende mm så att eleverna får bra kunskaper att klara sig i vardagen
och bra kunskaper för att rösta i valen. Se sid 420-425 om praktiken.
2c. Läroplanen för Hemkunskapen bör förbättras så att barnen får
bättre och vidare kunskaper om praktiska problem i vardagen, inte
bara hur man lagar mat. Se sidan 417.
3. Utbildningsdepartementet och Högskoleverket bör på sina hemsidor införa förteckningar över landets professorer/professurer,
med korta beskrivningar av deras ämnen och forskningar.
Departementet och Högskoleverket känner inte till om professorerna.
Ett privat företag har ett slags förteckning, men man måste betala ett
par-tre tusen kronor för att få del av det. Uppgifter av det här slaget
ska man inte behöva betala för.

“Förslag till riksdagsbeslut.
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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 “.

Hur förbättra välfärdsfördelningen?
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Inkomstfördelning 2013 och försämring/förbättring 2006-2013:
Månadslön Decilgrupp 1-10 20-64 år	
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Hur klarar sig de med underskott?
Överskottsbeloppen/underskottsbeloppen avser ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn. Decilgrupperna avser både sådana
med och sådana utan barn och avser också både ensamma och sådana
som lever i par. Den offentliga statistiken är upplagd så att man inte
kan dela upp på lämpligt sätt.
Några ensamma ungdomar kan få ungdomsbostadsbidrag.
Några med barn kan få bostadsbidrag och bidrag för barnen.
Pensionärer är inte med i undersökningen nu. Statistik över pensioner har Försäkringskassan med möda levererat, men statistiken är
sådan att man inte kan skilja mellan ensamma och par och inte får veta
något om eventuella bostadsbidrag. Se tabell på sidan 89 i
http://wimnell.com/omr36-39z.pdf

2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för
ensam och 6100 kr per mån för makar/sambor= 73 200 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 220 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år
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60001 20944 251328
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Efter skatt Över- 	
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Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
36-39zs.pdf
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och
utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför
både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt
handlande i en komplex värld.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna
utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och
politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet,
hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar
information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt
granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare
ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och

arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper
om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte
om samhällsfrågor.
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och
samverkar,
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller,
* uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
* söka information om samhället från medier, internet och andra källor
och värdera deras relevans och trovärdighet,
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden,
principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Hushållsverksamhet	
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DN 28 maj 2013:
Samtal i skolan. Ungdomar får verktyg att reflektera och tänka kritiskt

“Filosofi får mer plats i ungas liv”
“ Sedan millennieskiftet har barn och unga fört filosofiska samtal
på Södra teatern i Stockholm.Nu tar allt fler skolor efter modellen.
”Alla elever borde få möjlighet att reflektera över livets stora och
små frågor”, menar eldsjälen Liza Haglund. “
“ Liza Haglund upplevde att hon sällan fick möjlighet att närma sig de
stora och små livsfrågorna i skolan. Hon gick aldrig ut gymnasiet, och
arbetade i flera år på olika restauranger och inom musikbranschen.
Bland annat spelade hon i flera band och skrev egna låtar.
Men hela tiden fanns minnena av skolan där som en liten tagg och
Liza började fundera mer och mer över varför hon egentligen inte hade
trivts i grundskolan.
– Skolan är nog fortfarande ganska dålig på att ta till vara elevernas
filosofiska funderingar. Redan från början är det klart vad de ska veta
och tänka. Visst finns det bra lärare som man minns. Oftast de som
bröt mot traditionella lektionsupplägg och vågade stå för något eget –
och släppa kontrollen.
Efter att läst in en gymnasieexamen på komvux bestämde sig Liza
Haglund för att läsa barnkultur och filosofi på universitet.
– En ny värld öppnade sig för mig. Här fanns det jag saknat när jag
gick i skolan. Filosofi skapar en möjlighet att föra samtal som inte bara
bygger på kunskaper utan på egna reflektioner. Dessutom får man
verktyg för att sortera och förhålla sig till såväl vetenskap som olika
typer av information som sköljer över oss.
När Liza Haglund fick höra talas om att det pågick försök med filosofi
för barn i skolor kände hon direkt att hon ville vara med. Hon fick ut-

skrifter från många filosofilektioner med bland annat lågstadiebarn och
minns särskilt ett samtal som handlade om ketchup.
Under en lektion diskuterades förhållandet mellan kropp och själ.
Flera av barnen tyckte att om hjärnan bara bestod av ketchup så skulle
alla bara tänka på ketchup. Men eleven Sara accepterade inte resonemanget. Hon menade att vi i dag har en massa saker i hjärnan, men vi
tänker inte bara på dem. Så någon med en ketchuphjärna skulle inte
alls bara tänka på ketchup, menade Sara.
– Att vara kritisk och också uppfatta det orimliga i sina klasskamraters
funderingar och påståenden är viktigt när barn får möjlighet att diskutera filosofiska frågor. Men de tycks också uppskatta att få ta del av
andras tankar och att tillvaron kan ses från olika håll. En del blir väldigt intellektuellt stimulerade av att upptäcka att frågor kan vara så
komplexa, säger Liza Haglund.
Samtalet om hjärnan och ketchupen skedde i slutet av 1990-talet när
filosofi för barn var ett ganska nytt fenomen. När Ozan Zunan, då chef
för Södra teatern i Stockolm, fick höra talas om det tände han direkt.
Resultatet blev filosofikurser för barn och unga med bland andra Liza
Haglund som ansvarig.
I tretton år har nu många hundra killar och tjejer mellan 9 och 19 år
kommit till Södra teatern för att ”prata”, ”tänka”, ”lyssna” och ”lösa”.
Samtalen börjar på lite olika sätt beroende på åldersgrupp, men utgår
alltid från barnens och ungdomarnas egna frågor.
Ofta blir det en strid ström av påståenden, och det går inte ut på att
man ska veta bäst eller nå fram till ett rätt svar. Snarare handlar det om
att locka fram lyhördhet för att det ofta finns olika infallsvinklar på ett
problem. Det är nyttigt att ibland granska sina föreställningar om
världen och om sig själv – och detta kan med fördel göras tillsammans
i en grupp.

Bör man alltid förlåta den som ber om förlåtelse? Vad är gemenskap?
Varför är det så viktigt att planera? Finns det någon egentlig skillnad
mellan pojkar och flickor? Är graffiti konst? Vad betyder det att vara
ful? Varför berörs vi av musik? Är skolan viktig? Varför ska man förbereda sig hela tiden? Är det rätt att äta kött? Finns tiden?
– Det handlar inte i första hand om att detaljstudera Sokrates, Platon,
Schopenhauer eller andra av världshistoriens tänkare. Snarare om att
närma sig frågor som kan handla om alltifrån om det finns osjälviska
handlingar till om religioner verkligen är bra för människor, säger Lisa
Haglund.
Genom åren har hon märkt att barn och unga har många och stora existentiella frågor. Hon tror att filosofiska samtal skulle tillföra skolan
mycket. Redan i dag har verksamheten vid Södra teatern fått utlöpare
runt om i landet. Den här terminen har filosofiska samtal efter samma
modell genomförts på skolor i bland annat Stockholm, Botkyrka och
Kungsbacka.
– Och i höst kommer alla högstadieelever i Eskilstuna att få se ”Den
goda människan i Sezuan” för att sedan samtala om de moraliska och
etiska frågor som föreställningen väcker, berättar Liza Haglund.
Pjäsen av Bertolt Brecht handlar om hur ekonomiska villkor styr vår
moral. Tre gudar har sökt sig till staden i sin hopplösa jakt efter en god
människa. Till slut träffar de Shen Te som ger gudarna husrum över
natten. Hennes godhet belönas och hon satsar pengarna i en egen butik. Men med rikedomen kommer tiggare och släktingar i nöd – och
leder till nya problem. Går det att vara god i dagens samhälle?
– Teater, musik, böcker, pjäser ... det finns mycket att hämta inspiration till filosofiska samtal ifrån. Men det viktigaste är ändå att alltid
utgå från barnens och ungdomarnas egna reflektioner. Inom de flesta
av oss bor faktiskt en liten klok filosof, säger Liza Haglund.
Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se “

“ Filosofi för barn och unga
”Ung filosofi” drivs av Riksteatern på Södra teatern i Stockholm under
ledning av Liza Haglund och filosofilektorn Anders Persson.
”Filosofi i skolan” drivs av Riksteatern med stöd av Allmänna
arvsfonden och i samarbete med Södertörns högskola och Luleå
tekniska universitet. Lärare utbildas för att samtalen ska kunna
utvecklas som en del i skolornas arbete med värdegrund. Projektet
genomförs i flera kommuner.
I projektet ”Filosofi i skolor i Sörmland” får eleverna samtala utifrån
föreställningen ”Den goda människan” i Sezuan”.
Den amerikanske professorn Matthew Lipman (1922–2010) brukar
kallas barnfilosofins fader. Han utvecklade metoder för att skola in
barn i filosofiskt tänkande och utarbetade lärarhandledningar,
litteraturtips, lekar, lektionsplaner med mera. “
“Fotnot. Liza Haglund har en tjänst vid Södertörns högskola där hon
undervisar om ledarskap, interkulturell pedagogik och om barns
existentiella frågor. “

Listan med socialdemokraternas politik. 26 maj 2013.
Ledning
Statsminister	

	

	

	

Planeringsminister (ny) 	

 	

inklusive världsplanering
Informationssekreterare.
Gruppsekreterare.

	


(område 353 och 10-99)
(36-39, 1-2, 4-5,91,93-99)

Omvärlden:
Utrikesminister, FN-minister och ev.
Världsplaneringsminister	

 	

	

Försvarsminister	

 	

	

	

Biståndsminister	

 	

	

	

Europaminister och Europaplaneringsminister	

	

	

	

	


(6520-6524)
(36-39, 1-2, 4-5,91,93-99)
(6525-6529)
(7951)
(354)

Hem-och konsumentminister	

Energiminister. 	

	

	


	

	


(64)
(644)

Välfärdssektor för fysiska miljöer:
Miljöminister	

	

	

	

Minister för fysisk planering	

	


	

	


(71)
(71, 72)

	

	

	

	

	

	


(658)
(658, 66-69, 62, 659)
(63)
(653)
(651+654)
(656)

	

	

	

	


(657)
(657)
(657)
(657)

Materiell välfärdsservice:

Demokrati och juridik:
Demokratiminister (ny)	

 	

	

(31-33, 6520-6524)
Justitieminister, del lagar och domstolar	

 (34)
del om polis- och brott od	

 	

	

(7955-7956)

Välfärdssektor för individer och sociala miljöer:
Utbildningsminister 	

	

Socialminister,
del hälso-och sjukvårdspolik	

del allmän socialvårdspolitik. 	

Barn- och äldreminister 	

 	

Jämställdhetsminister	

	

Integrationsminister	

	

	

Migrationsminister	

 	

	


Kultur- och idrottsminister:
del Allmänt om kultur	

	

	

(70)
del Form, bild och musik 	

 	

	

(73-78)
del Seder och bruk, medier, teater, nöjen, (790-794)
del Folkrörelser	

	

	

	

(7959)
del språk, litteratur	

 	

	

	

(80-90, 92)
del Idrott	

	

	

	

	

(796-799)
del Arkiv, bibliotek, religion. Del	

 	

(1, 2)

	


Arbetsmarknadsminister	

 	

Näringsminister 	

 	

	

Landsbygdsminister	

	

	

Handelsminister	

	

	

Infomationsteknikminister 	

	

Infrastrukturminister	

	


(7957, 4, 5)

Samhällsekonomi, pengar:
	

	

	

	

	

	


(61)
(7951)	

(7951)	

(7955-7956)
(7958)
(7958)

Finansminister	

	

Finansmarknadsminister 	

Skatteminister (ny) 	

 	

Socialförsäkringsminister.	


	

	

	

	


Klassifikationssystem för verksamheter.

O....3

Blått: Statistisk årsbok för Sverige 2013.
Rött: Ministrar för socialdemokratisk politik.

O....31 Statistik och demografi

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

Kultur- och idrottsminister:
del Arkiv, bibliotek, religion. Del
Planeringsminister (ny) 	

 	

	


	

 	

(1, 2)
(36-39, 1-2, 4-5,91, 93-99)

Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.

Befolkning	

 	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_05_A01BR1301.pdf

	


omr 31

	


omr 32

O....32 Statsvetenskap

Demokrati	

 	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_25_A01BR1301.pdf
O....33 Nationalekonomi, internationell ekonomi

Nationalräkenskaper	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_16_A01BR1301.pdf
Demokratiminister (ny)	

 	

	


omr 33
(31-33, 6520-6524)

O....34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

Rättsväsende	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_22_A01BR1301.pdf
Justitieminister, del lagar och domstolar	


omr 34
(34)

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)

Statsminister	

	


	


	


	


(område 353 och 10-99)

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

Utrikesminister, FN-minister och Världsplaneringsminister,
del
(354 6520-6524,91,93-99)
Europaminister och Europaplaneringsminister	

(354)

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....6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
O....60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter

Planeringsminister (ny) 	

 	

	

(36-39, 1-2, 4-5,91, 93-99)
Utrikesminister, FN-minister och
Världsplaneringsminister, del	

(354 6520-6524,91,93-99)
(Om utrikesministern inte kan klara uppgiften som världsplaneringsminister kan den läggas ihop med planeringsministern.)

Hälso- och sjukvård	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_21_A01BR1301.pdf
Socialminister, del hälso-och sjukvårdspolik	


O....61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverksamheter

Planeringsminister (ny) 	


	


	


	


(658, 66-69, 62, 659)

Jordbruk, skogsbruk och fiske	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_06_A01BR1301.pdf
Landsbygdsminister	

	

	

	


omr 63
(63)

Hem-och konsumentminister, del 640-649	

	


(64, 6520-6524)

O....641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.

Geografiska uppgifter	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_02_A01BR1301.pdf
Väder	

	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_03_A01BR1301.pdf

omr 55
omr 55

O....56 Paleontologi, arkeologi o d
O....57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
O....58 Botanik.
O....59 Zoologi

	


	


O....64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

O....55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d

	


(61)

O....63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

(36-39, 1-2, 4-5,91, 93-99)

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

Planeringsminister (ny) 	


	


O....62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)

Näringsminister , del	


O....4 Sambandsforskningsverksamheter.
O....40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.

omr 61

(36-39, 1-2, 4-5,91, 93-99)

O....643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

Boende, byggande och bebyggelse
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_09_A01BR1301.pdf

omr 643

O....644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.

Energi	

	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_08_A01BR1301.pdf
Energiminister.

omr 644
(644)

O....645 Användning av inventarier o d.

O....654 Telekommunikationsverksamheter.

O....646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
O....647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter

Priser och konsumtion	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_15_A01BR1301.pdf
Hushållens ekonomi	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_14_A01BR1301.pdf

omr 647
omr 647

Informations- och kommunikationsteknik
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_12_A01BR1301.pdf
Infomationsteknikminister , del	

 	

	

O....655 Förlagsverksamheter o d.

Kultur- och idrottsminister: del

O....65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d

Transporter och kommunikationer
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_11_A01BR1301.pdf
Infrastrukturminister	

	

	


O....651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

O....657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.

O....649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

	


	


(651+654)

O....6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.

Utrikesminister, FN-minister och
Världsplaneringsminister, del	

	

Demokratiminister (ny)	

 	

	


(354 6520-6524,91,93-99)
(31-33, 6520-6524)

O....6525-6529 Militära verksamheter

Försvarsminister	


	


	


	


(6525-6529)

O....653 Handelsverksamheter.

Handel med varor och tjänster	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_10_A01BR1301.pdf
Handelsminister	

	

	

	


(651+654)
(655)

O....656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

O....648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.

Infomationsteknikminister , del	


omr 654

omr 653
(653)

Offentlig ekonomi	

 	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_17_A01BR1301.pdf
Finansmarknad	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_18_A01BR1301.pdf
Socialförsäkring	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_19_A01BR1301.pdf
Finansminister	

	

	

	

Finansmarknadsminister 	

 	

	

Skatteminister (ny) 	

 	

	

	

Socialförsäkringsminister.	

 	

	


omr 656

(656)
omr 657

omr 657

omr 657

(657)
(657)
(657)
(657)

O....658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.

Arbetsmarknad	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_13_A01BR1301.pdf
Näringsverksamhet	

 	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_07_A01BR1301.pdf
Arbetsmarknadsminister	

 	

	


omr 658

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)

omr 658

Kultur- och idrottsminister:del Form, bild och musik
O....79

(658)

O....659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

O....7

	


Medelsvensson och topplistor	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_26_A01BR1301.pdf

(658, 66-69, 62, 659)

Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
omr 70 mm
(70)

O....71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.

Miljö	

 	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_04_A01BR1301.pdf
Miljöminister	

	

	

	

	

Minister för fysisk planering, del	

 	


omr 71
(71)
(71, 72)

O....72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur

Minister för fysisk planering, del	

 	


(71, 72)

omr 791

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

Kultur- och idrottsminister:
del Seder och bruk, medier, teater, nöjen,

O....70 Allmänt om konst och kultur.

Kultur och fritid	

 	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_24_A01BR1301.pdf
Kultur- och idrottsminister: del Allmänt om kultur	


Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och verksamheter. Sport
O....7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.

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

Näringsminister, del 658-69 	


(73-78)

(790-794)

O....795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
O....7951 Socialvård o d.

Socialtjänst	

 	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_20_A01BR1301.pdf
Socialminister, del allmän socialvårdspolitik.
Barn- och äldreminister
Biståndsminister	

 	

	

	


omr 7951
(7951)
(7951)
(7951)

O....7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer

Rättsväsende	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_22_A01BR1301.pdf
Justitieminister, del om polis- och brott od	

Jämställdhetsminister	

	

	


omr 7955
(7955-7956)
(7955-7956)

O....7957 Undervisning o d.

Utbildning och forskning	

 	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_23_A01BR1301.pdf
Utbildningsminister 	

	

	


omr 7957
(7957, 4, 5)

	

	


	

	


(7958)
(7958)

O....7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

Kultur- och idrottsminister: del Folkrörelser	


(7959)

O....796/799 Sport, idrott o d.

Kultur- och idrottsminister:del Idrott

Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia.
Biografi.
O....90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen

Kultur- och idrottsminister: del språk, litteratur

O....7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet

Integrationsminister	

	

Migrationsminister	

 	


O....9

(80-90, 92)

O....91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.

Internationella översikter	

 	

omr 91
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_27_A01BR1301.pdf
Planeringsminister (ny) 	

 	

	

(36-39, 1-2, 4-5,91, 93-99)

(796-799)
O....92 Biografiska verksamheter, släkthistoria 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

Kultur- och idrottsminister: del språk, litteratur

Kultur- och idrottsminister: del språk, litteratur

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

Planeringsminister (ny) 	

(80-90, 92)

(80-90, 92)

	


	


(36-39, 1-2, 4-5,91, 93-99)

