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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 kunskaper, värderingar, 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 verklig-heter
som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och och
nya ekonomiska och kulturella handlingar.
Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga
kulturella verksamheter.
Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på det
hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma 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.

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.

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

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

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

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

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

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.

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. Fullständiga uppgifter finns i
Svensk författningssamling 1974:1974:153 Kungörelse (1974:153) om
beslutad ny riksdagsordning

Så arbetar utskotten
Lättläst
Lyssna
Teckenspråk
Dela
Skriv ut
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.

Departementen 24 april 2013.
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Utrikesminister
Biståndsminister
Handels- och nordisk
samarbetsminister

Ovanstående klassifikationssystem för verksamheter. är
en fullständig lista.

Partisekreterare För kontakter med kommunalpolitiker och partimedlemmar o d.

För socialdemokratern har föreslagits en lista för partiets information
om sin politik, att placeras på partiets hemsida. Den listan bygger på
den borgerliga regeringens val av departement och ministrar. Skälet är
att socialdemokraterna står i situationen att utmana den borgerliga
regeringen och väljarna kan vilja veta hur man utmanar inom de
borgerligas ämnesområden.

IT-minister (ny), avskiljs från “IT-och energiminister”

Den borgerliga regeringens lista är inte den bästa möjliga, därför har
deras lista kompletterats nödtorftigt med några nya ministrar mm. Se
“Brist på statsråd”, i http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf ,. sidorna
161-180 där, som bifogas i det följande.
I de borgerliga departementen är inte alla verksamheter representerade
och de som finns med är till en del hopklumpade på ett mindre bra
sätt.
Här i korthet:

Regeringens civil- och bostadsminister är illa konstruerad. Har
många olika uppgifter. Bör ombilds så att man får en minister för
planering av fysiska miljöer. Den nuvarande ministern kan få den
uppgiften. Övriga uppgifter är bl a bostadspolitik, Det kan tas hand om
en ny minister för Hem- och konsumentkunskap. Andra uppgifter
gäller saker i civilutskottet, som gäller kommunfrågor o d, Kommunfrågorna kan få ingå i Demokratiministerns uppgifter.

Planeringsminister (ny). För partiets planering av sin politik inklusive världsplanering
Informationssekreterare. Gruppsekreterare. För socialdemokraternas hemsida på Internet och för information.
Utrikesminister och FN-minister och Världsplaneringsminister
(ny), nytt statsråd om utrikesministern inte kan klara uppgiften, som
kan läggas ihop med planeringsministern.
EU-minister och Europaplaneringsminister, en ny planeringsminister om europaministern inte klarar uppgiften.
Demokratiminister (ny) Med statistik, demografi, statskunskap och
nationalekonomi. Och något om kommunerna.

Skatteminister (ny)
Kultur-och idrottsminister, har många ämnesområden, vilket
komplicerar.

Minister för fysisk planering, fd civil-och bostadsminister
Hem- o konsumentminister (ny), för hem- och konsumentpolitik och
kommunpolitik.
Justitieministern, har två arbetsområden:
Som justitieminister på område 34, och som polis- och brottminister
på område 7955-7956.

	

 	


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.

Ett statsråd för planeringen av världen bör inrättas om
Utrikesministern inte kan klara det.

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

Passande delområden i FNs politikområden bör beaktas i socialdemokraternas politikområden.

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.

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.

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.

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:
Statsminister	


	

	

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.

Planeringsminister (ny)	

inklusive världsplanering	

 	

En lämplig samhällsbeskrivning 	

och en lämplig	

	

	

planeringsfilosofi.	

 	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

Damberg, Mikael (S) 	

	

Gruppledare i Riksdagen	

	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


Omvärlden:
Utrikesminister och	

 	

FN-minister och Världs-	

planeringsminister (ny)	

	

Utrikesdepartementet	

	

	

Carl Bildt Utrikesminister	

 	

Utrikesutskottet	

	

	

Socialdemokraternas politik:	

	

Ahlin, Urban (S) 	

	

	

Vice ordförande i utrikesutskottet	

Talesperson i utrikesutskottet	

	


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.)

	

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	

 	


	


7951 Sociologi. Socialvård. Del

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

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
5 Naturforskning. Matematikverksamh.
4 Sambandsforskningsverksamheter.

	

	

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)	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


	


	


	


	


	


	


	


	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	

	

	


	


	


	


	


	


Hem- o konsumentminister (ny) 	

 	

Energiminister	

 	


	


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
92 Biografiska verksamheter,
släkthistoria o d, Del av 91, 93-99
Borde omfatta1, 2, 8, 9, 70, 73-78,
790-794, 7959, 796-799. Även 91, 93-99

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:
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

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.

	


Medelsvensson och topplistor	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_26_A01BR1301.pdf

(658, 66-69, 62, 659)

O....7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
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	


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	

 	


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)

(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,

(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)

Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013
Vår politik
Framtidskontraktet
Vår politik A till Ö
Budget
Partiprogram och riktlinjer
Vårkampanj om skolan
Skolarbete
Europapolitik
Almedalen 2013
Inläst material
Ställ din fråga
Arkiv

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
Kongress 2013
Partistyrelse
Framtidspartiet
Kyrkoval 2013

Stefan Löfven
CV

Bilder
Artiklar
Tal
Presskontakt

Internationellt

Internationell politik
Rapporter
Internationella nyheter
Utrikesutskottet
S i Europa
Internationella sekretariatet
Europaparlamentet
Other languages
Märk ockupationen
Olof Palmes internationella Center
SAMAK
Partistödsprojekt

Bli medlem
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
Medverkan

Vår politik A till Ö

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

Här finns mer information om var vi tycker i olika
sakfrågor:
A-kassan
Arbete
Arbetsmiljö
Barn
Bistånd
Bostad
Demokrati
Den svenska modellen
Ekonomi
Energi
Europa
Fildelning
Flyktingar
Funktionshinder
Företagande och entreprenörskap
Förskola
Försvar och krisberedskap
HBT
Idrott
Infrastruktur
Integration och mångfald

	

	


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:
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

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:
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.	


	

	

	

	


Listan med socialdemokraternas
politik. 26 maj 2013.

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:

Ledning
Statsminister	

	


Stefan Löfven*
	

 	

CV Bilder Artiklar Tal*
	

 	

Presskontakt*
	

Vår politik*
	

 	

Framtidskontraktet *
	

 	

Partiprogram och riktlinjer*
	

 	

Vår historia*
	

 	

Framtidspartiet*

	


(område 353 och 10-99)

Fredrik Reinfeldt Statsminister
Partiledare Stefan Löfven	

 	

Socialdemokraterna Stefan Löfven

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

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

	

 	


Den svenska modellen

Från huvudmenyn:

Planeringsminister (ny)	

(36-39 och 10-99)
Världsplaneringsminister (ny)
Informationssekreterare.
Gruppsekreterare.
Inget statsråd.
Damberg, Mikael (S) 	


	


Gruppledare i Riksdagen

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

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

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

Områdena 1-5: Förutsättningar för verksamheterna 6 och 7-9.
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

6 	

7-9 	


Teknologiska/ekonomiska verksamheter.
Kulturella verksamheter.

1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Länk till hemsidan:
SW . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Exempel på verksamheter:

Särskilda områden:
10 	

 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar.
101 	

 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 	

 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103 	

 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 	

104 	

 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 	

 Övergripande om forskning
106 	

 Övergripande om ekonomiska verksamheter	

107 	

 Övergripande filosofier om utbildning o d.
108 	

 Samhällskunskap.
109 	

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

Libris/SAB:
Aa 	

 Bibliografi (74 979 titlar)
Aa:b	

 Bibliografisk forskning (1 051)
Aa:d	

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

 Bibliografins historia (84)
Aa.0	

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

 Särskilda länder och områden (14 378)
Aaa	

 -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac 	

 Arkiv (8 690)
Ac:bf	

Arkivinstitutioner (12)
Ac:d 	

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

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

 Särskilda länder och områden (7 246)
Aca 	

 Arkivteknik och -organisation (837)
Acb 	

 Arkivens målsättning och uppgifter (10)
Acc 	

 Arkivens organisation, administration och ekonomi (55)
Acd 	

 Arkivbestånd (122)
Ace 	

 Specialsamlingar (80)
Acf 	

 Arkivens service (92)

( DC, DK 010-019) DC:
010 Bibliografier
010 Bibliografi
011 Bibliografier
012 Bibliografier av individer
013 [Ej tilldelad]
014 av anonyma & pseudonyma verk
015 Bibliografier av verk från vissa platser
016 Bibliografier av verk om särskilda ämnen
017 allmänna ämnesområden kataloger
018 Kataloger arrangerade efter författare, datum, etc.
019 Ordbok kataloger
Arkiv
Från:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes

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

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

655, 75/77)
Ab 	

 Bibliotek (30 232)
Ab:bf	

Biblioteksinstitutioner (80)
Ab:d 	

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

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

Särskilda typer av bibliotek (838)
Ab- 	

 Särskilda länder och områden (19 027)
Aba 	

 Biblioteksteknik och -organisation (1 874)
Abb 	

Bibliotekens målsättning och uppgifter (440)
Abc 	

 Bibliotekens organisation, administration och ekonomi (1 587)
Abd 	

Bokbestånd (3 979)
Abe 	

 Specialsamlingar (968)
Abf 	

 Bibliotekens service (4 582)
Abg 	

Bibliotekssamarbete (284)
Abh 	

Kontaktskapande arbete och PR (357)

(DC 020-029. DK 020-028, 002) DC:
020 Bibliotek & informationsvetenskap
020 Bibliotek & informationsvetenskap
021 Bibliotek förhållanden
022 Administration av fysiska anläggningar
023 Personalhantering
024 inte längre används, som tidigare Regler för läsare
025 Bibliotek verksamhet
026 Bibliotek för specifika ämnen
027 Allmänna bibliotek
028 Läsning & användning av andra informationsmedier
029 inte längre används, före detta litterära metoder
Från:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes
Förteckning från Wikipedia över Deweys decimalklasser.
Sammanfattning 2003
SAMMANFATTNING
En lång redogörelse för klassifikationer finns i:
http://wimnell.com/omr025.pdf
http://wimnell.com/omr026.pdf
Gjorda 1996.

103 Allmänna encyklopedier. Övergripande
värderingar
SW . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
Libris/SAB:
Ba 	

 Allmänna encyklopedier (3 049)
+ Värderingar
(DC 03. DK (03) ) DC:
030 Uppslagsverk & böcker av fakta
030-Generella encyklopediska verk
031 Uppslagsverk på amerikansk engelska
032 Uppslagsverk på engelska
033 I andra germanska språk
034 Uppslagsverk på franska, occitanska & katalanska
035 På italienska, rumänska och besläktade språk
036 Uppslagsverk på spanska och portugisiska
037 Uppslagsverk på slaviska språk
038 Uppslagsverk på skandinaviska språk
039 Uppslagsverk på andra språk
Nationalencyklopedin. NE
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål. mm

104 Övergripande filosofiska verksamheter
om samband

105 Övergripande om forskning

Samband och samordning av verksamheter behandlas i område 4.
(Dessa verksamheter finns ej klart angivna i SAB, DC, DK.)

SW . 105 Övergripande om forskning

SW . 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

Forskningsverksamheter ingår i alla områden men gemensamt i 7957.

Libris/SAB: del Bf
(DC del 00.DK delar 00, 303

Mer omfattande än på område 104:
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
Med många länkar till SW-utredningar.
DC:
040 [alla lediga]
040 [Ej tilldelad]
041 [Ej tilldelad]
042 [Ej tilldelad]
043 [Ej tilldelad]
044 [Ej tilldelad]
045 [Ej tilldelad]
046 [Ej tilldelad]
047 [Ej tilldelad]
048 [Ej tilldelad]
049 [Ej tilldelad]

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

107 Övergripande filosofier om
utbildning o d.

109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
SW . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

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

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

Libris/SAB:
Be 	

 Allmän idé- och lärdomshistoria (12 040)
Be-	

 Särskilda länder och områden (5 143)
Db 	

 Filosofins historia (35 997)
Dbb 	

Medeltidens och renässansens filosofi (1 382)
Dbc 	

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

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

Filosofiska lexikon (304)
D:d 	

 Filosofisk teori och metodlära (35)
(DC 109. DK 1(091) ) DC:
100 Filosofi
100 Filosofi och psykologi
101 Teori filosofi
102 Miscellany i filosofi
103 ordböcker och uppslagsverk i filosofi
104 används inte längre, förr Essays
105 Seriella publikationer filosofi
106 Organisationer och hantering av filosofin
107 Utbildning, forskning och relaterade ämnen i filosofi
108 Typer av personer som behandlas i filosofi
109 Historisk och samlade personer som behandling av filosofin

11/19 Individernas inre verkligheter.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

11 Individens lager av kunskaper,
erfarenheter o d.
SW 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
Libris/SAB: Em:oi
(DK 371.27, 378.2)

12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
SW 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
Libris/SAB: del Op
(DK 1 ”313” )

Libris/SAB:
D 	

 Filosofi och psykologi (Delar på 109 och 11-19)
SOM-institutet 21 april 2013

SOM-INSTITUTET.

SAMHÄLLE OPINION MEDIER

13 Individens känslor, värderingar od.
Estetik.
SW 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
Libris/SAB:
De 	

 Värdefilosofi: allmänt
Df 	

 Estetik
(DC del 701. DK del 7.01)

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

 Verklighetsuppfattningar (metafysik, ontologi, kosmologi m m) 	

Dja 	

 Determinism
Djb 	

 Förändringsteorier
Djc 	

 Rummets och tidens filosofi
Dh 	

 Filosofisk antropologi
(DC, DK 11, 14) DC:
140 Filosofiska skolbildningar
140 Särskilda filosofiska skolor
141 Idealism och besläktade system
142 Kritisk filosofi
143 bergsonismen och intuitionismen
144 Humanism och besläktade system
145 sensationalism
146 Naturalismen och relaterade system
147 panteism och relaterade system
148 Liberalism , eklekticism och traditionalism
149 Övriga filosofiska system
110 Metaphysics
110 Metaphysics
111 Ontology
112 används inte längre, tidigare metodik
113 Kosmologi ( naturfilosofi )
114 Space
115 Tid
116 Förändring
117 Struktur 118 kraft och energi 119 och antal

15 Individens psykiska mekanismer
Psykologi o d.
SW 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
Libris/SAB:
Do 	

 Psykologi
Doa 	

 Psykologisk metodik
Dob 	

Psykologins historia
Doc 	

 Särskilda riktningar och skolor
Dod 	

Fysiologisk psykologi )
Doe 	

 Kognitiv psykologi
Dof 	

 Utvecklingspsykologi
Dog 	

Differentiell psykologi
Dok 	

Tillämpad psykologi
Don 	

Grafologi
Dop 	

Parapsykologi
(DC 15. DK 159.9) DC:
150 Psykologi
150 Psykologi
151 används inte längre, tidigare Intellect
152 Perception , rörelse , känslor och enheter
153 Mentala processer och intelligens
154 undermedvetna och förändrade
155 Differential -och utvecklingspsykologi
156 Jämförande psykologi
157 används inte längre, förr Känslor
158 Tillämpad psykologi
159 används inte längre, tidigare Will

16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
SW 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
Libris/SAB:
Dc 	

 Logik och språkligt orienterad filosofi
Dca 	

 Logik
Dcb 	

 Argumentationsanalys
Dcc 	

 Språkligt orienterad filosofi
Dd 	

 Kunskapsteori och vetenskapsteori
Ddb 	

Kunskapsteori
Ddc 	

 Vetenskapsteori
(DC, DK 16)DC:
160 Logic
160 Logic
161 Induktion
162 Avdrag Härledning
163 Ej tilldelad eller inte längre används
164 Ej tilldelad eller inte längre används
165 Fallacies och felkällor
166 syllogismer
167 Hypotheses
168 Argument och övertalning
169 Analogi
120 Kunskapsteori
120 Kunskapsteori, orsakssamband och mänskligheten
121 Kunskapsteori
122 orsakssamband
123 Determinism och indeterminism
124 teleologi

125 används inte längre, tidigare Infinity
126 Jaget
127 det omedvetna och undermedvetna
128 Mänskligheten
129 ursprung och öde enskilda själar

17 Individens moral och uppfattningar om
moral.
SW 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
Libris/SAB:
Dg 	

 Etik
Dgb	

 -Dgv Etik för områdena B-V
(DC, DK 17)DC:
170 Etik (moralfilosofi)
170 etik
171 Etiska system
172 Politiska etik
173 etik familjeförhållanden
174 Arbetsrelaterade etik
175 etik rekreation och fritid
176 etik kön och reproduktion
177 etik sociala relationer
178 etik konsumtionen
179 Övriga etiska normer

18-19 Filosofer, äldre och senare,
i öst och väst.
SW 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
Libris/SAB:
Da 	

 Äldre västerländsk samt icke-västerländsk filosofisk litteratur 	

Daa 	

 Antika filosofers skrifter
Dab 	

 Medeltidsfilosofers och renässansfilosofers skrifter
Dad 	

 Icke-västerländska filosofers skrifter
Dbz 	

 Särskilda filosofer
DC 18. DK del 1(091) )(DC 19. DK del 1(091) ) DC:
180 Ancient , medeltida och österländsk filosofi
180 Ancient, medeltida och österländsk filosofi
181 österländsk filosofi
182 Pre-Sokratiska grekiska filosofier
183 sokratiska och besläktade filosofier
184 platonska filosofin
185 aristoteliska filosofin
186 Skeptic och nyplatonska filosofi
187 Epicurean filosofi
188 Stoic filosofi
189 medeltida västerländsk filosofi

190 Modern västerländsk filosofi ( 19:e-talet , 20th-talets )
190 Modern västerländsk filosofi
191 Modern västerländsk filosofi i USA och Kanada
192 Modern västerländsk filosofi av de brittiska öarna
193 Modern västerländsk filosofi i Tyskland och Österrike
194 Modern västerländsk filosofi i Frankrike
195 Modern västerländsk filosofi från Italien
196 Modern västerländsk filosofi för Spanien och Portugal
197 Modern västerländsk filosofi i fd Sovjetunionen
198 Modern västerländsk filosofi i Skandinavien
199 Modern västerländsk filosofi i andra geografiska områden

2 Religiösa verksamheter o d.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 2 Religiösa verksamheter o d.
SW 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
SW 21 Allmän religionsvetenskap.
SW 22/28 Kristna religioner.
SW 29 Icke kristna religioner o d.
Libris/SAB:
C 	

 Religion
(DC, DK 2)

20 Övergripande religiösa verksamheter o d

21 	

Allmän religionsvetenskap

SW 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.

SW 21 Allmän religionsvetenskap.

Libris/SAB:
C 	

 Religion

Libris/SAB:
C(x) 	

Religionslexikon
C:d 	

 Religionsfilosofi och -psykologi
C:oa 	

Religionssociologi

(DC 20.) DC:
200 Religion
200 Religion
201 Religiös mytologi , allmänna klasser av religion, interreligiösa
relationer och attityder, sociala teologi
202 läror
203 Offentlig gudstjänst och andra metoder
204 Religiös erfarenhet, livet, praxis
205 Religiösa etik
206 ledare och organisation
207 Tjänsteresor och religionsundervisning
208 Källor
209 Sekter och reformrörelser

(DC, DK 21) DC:
210 Naturlig teologi
211 Begrepp Guds
212 Existens , Guds egenskaper
213 Creation
214 Theodicy
215 Vetenskap & Religion
216 används inte längre, tidigare Evil
217 används inte längre, tidigare Bön
218 Mänskligheten

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

 Kristendomen: allmänt (
Cb 	

 Bibelutgåvor
Cc 	

 Exegetik och litteratur om Bibeln
Cd	

 Äldre teologisk litteratur
Ce 	

 Dogmatik och symbolik
Cf 	

 Teologisk etik
Cg	

 Praktisk teologi
Ch 	

 Gudstjänsten (5 676)
Ci 	

 Uppbyggelselitteratur
Cj 	

 Kyrkohistoria
Ck 	

 Kristna samfund
Cl 	

 Kristen mission
(DC, DK 22-28) DC:
220 Bibeln
221 Gamla Testamentet
222 historiska böcker i Gamla testamentet
223 Poetiska böcker i Gamla testamentet
224 profetiska böcker i Gamla testamentet
225 Nya Testamentet
226 evangelierna och Apostlagärningarna
227 brev
228 Uppenbarelseboken (Apocalypse)
229 Apokryferna & pseudepigrapha

230 kristen teologi
231 Gud
232 Jesus Kristus och hans familj
233 Mänskligheten
234 Salvation ( soteriologi ) & Grace
235 andliga varelser
236 Eskatologi
237 används inte längre, tidigare framtida tillstånd
238 trossatser och katekeser
239 Apologetik och polemik
240 Christian moralisk & hängiven teologi
241 Moral teologi
242 devotional litteraturen
243 evangeliska skrifter för privatpersoner
244 används inte längre, tidigare religiösa fiction
245 används inte längre, tidigare Hymnology
246 Användning av konst i kristendomen
247 Church inredning och artiklar
248 kristna erfarenheten, praxis, liv
249 kristna ceremonier i familjelivet
250 kristna order och lokala kyrkan
251 predika ( Homiletics )
252 texter av predikningar
253 Pastoral kontor ( Pastoral teologi )
254 Parish Myndighet & administration
255 Religiösa församlingar och beställning
256 inte längre används, före detta religiösa samhällen
257 används inte längre, förr socken skolor, bibliotek etc.
258 används inte längre, tidigare församlingsarbete medicin
259 verksamhet den lokala kyrkan

260 Christian sociala teologi
261 Social teologi
262 Ecklesiologi
263 gånger och platser religion
264 offentlig gudstjänst
265 sakrament , andra riter och handlingar
266 uppdrag
267 Föreningar för religiöst arbete
268 Religionsundervisningen
269 andlig förnyelse
270 Christian kyrkohistoria
271 Religiösa order i kyrkohistoria
272 Förföljelser i kyrkohistoria
273 Heresies i kyrkohistoria
274 kristna kyrkan i Europa
275 kristna kyrkan i Asien
276 kristen kyrka i Afrika
277 kristen kyrka i Nordamerika
278 kristna kyrkan i Sydamerika
279 kristna kyrkan i andra områden
280 kristna samfund och sekter
281 tidiga kyrkan och österländska kyrkor
282 romersk-katolska kyrkan
283 anglikanska kyrkorna
284 protestanter i kontinentalt ursprung
285 Presbyterian , reformerta , Congregational
286 Baptist , Kristi lärjungar , Adventist
287 Methodist & relaterade kyrkor
288 används inte längre, tidigare unitarisk
289 andra samfund och sekter

29 	

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

 Religionshistoria
Cn 	

 Moderna religionsbildningar
(DC, DK 29) DC:
290 Andra & jämförande religioner
291 religionsvetenskap
292 Klassisk ( grekisk och romersk ) religion
293 germanska religionen
294 Religioner av indiskt ursprung
295 Zoroastrianism (Mazdaism, Parseeism)
296 judendomen
297 Islam , Bábism & Bahá'í Faith
298 används inte längre, tidigare Mormonism
299 Andra religioner

4 Sambandsforskningsverksamheter.

40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.

(Finns ej i SAB, DC, DK.)
SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

Systemvetenskapen vid högskolor och universitet sysslar mycket
med datorer som hjälpmedel, men det viktiga är vad man använder
datorerna till.

Område 4 innehåller en kort översikt om samband.
40 innehåller hela historien om utvecklingen av klassifikationssystemet.

Från Sunet:
Systemvetenskap :
Datalogi - Institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet.
Department of Informatics - Systemutveckling inom ramen för den
samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.
DSV - inst. för data- och systemvetenskap vid SU/KTH - En
gemensam institution för data- och systemvetenskap vid Stockholms
universitet och Kungl Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. DSV
finns vid campus IT-universitet i Kista
Institutionen för Datavetenskap, GU/CTH - Avdelning vid Göteborgs
Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.
Institutionen för datorteknik, Uppsala Universitet - Forskning och
undervisning om metoder för konstruktion av nya datorsystem och
datorprogram.
Institutionen för Systemteknik,LUTH
NADA - Institutionen för numerisk analys och datalogi - Institutionen
för numerisk analys och datalogi, NADA, ansvarar för forskning och
undervisning vid KTH och Stockholms universitet (SU) i de
akademiska ämnena datalogi och numerisk analys.
SICS - SICS, Swedish Institute of Computer Science.

Områdena 41-49 är inte utvecklade. Problem om samband antyds
vanligen i pdf-bilagorna.
Sven Wimnell 080203+081231+100211: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete.
Utredningar och deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
Innehåller förteckningar över utredningar de senaste åren, till en del
med innehållsförteckningar till utredningarna.

5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

Libris/SAB

Innehåll och länkar till hemsidan:

T Matematik (På område 51)
U Naturvetenskap (På område 52-59)
Uh Miljöfrågor och naturskydd (Till område 71)
J Arkeologi (På område 56)

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

5 Naturforsknings- och 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. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi.

(DC och DK område 5)
DC (Dewey) (Mars 2012)
500 Sciences
510 Matematik
520 Astronomi & allierade Sciences
530 Fysik
540 Kemi & allierade Sciences
550 Geovetenskap
560 Paleontologi ; Paleozoology
930.1 Arkeologi
570 Life Sciences
580 Växter
589 Skogsbruk (Till 0mråde 63) 590 zoologiska Sciences / Djur

50 Allmänt om naturforskning.
Naturkunskap

51 Matematik

SW 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.

Libris/SAB:
T 	

 Matematik
Ta 	

 Matematik: allmänt )
Tb 	

 Aritmetik
Tc 	

 Algebra
Td 	

 Analys
Te 	

 Geometri
Tf 	

 Mått, mål och vikt
Th 	

 Sannolikhetskalkyl och matematisk statistik

Libris/SAB:
U 	

 Naturvetenskap
U(x) 	

Naturvetenskapliga lexikon
U:b 	

 Naturvetenskaplig forskning och n naturvetenskapliga 	

	

institutioner
U:d 	

 Naturvetenskaplig teori, filosofi och metodlära
U:k 	

 Naturvetenskapens historia
U:oa 	

Naturvetenskapens sociologi
U.02 	

Allmän instrumentlära
(DC och DK område 5)
DC (Dewey) (Mars 2012)
500 Sciences
500 Naturvetenskap & matematik
501 Filosofi & teori
502 Miscellany
503 Ordböcker och upplsagsverk
504 Ej tilldelad eller inte längre används
505 Seriella publikationer
506 Organisationer och förvaltning
507 Utbildning, forskning, ämnen
508 Naturhistoriska
509 Historia, geografiska och personer som behandlas

SW 51 Matematik.

(DC, DK 51) DC:
510 Matematik
511 Allmänna principer
512 Algebra & talteori
513 Aritmetiskt
514 Topologi
515 Analys
516 geometri
517 Ej tilldelad eller inte längre används
518 Numerisk analys
519 Sannolikheter och tillämpad matematik

52 Astronomi, rymdforskning

53 Fysik o d

I grundskolan ingår astronomi i ämnet fysik.
SW 52 Astronomi, rymdforskning.

SW 53 Fysik o d.

Libris/SAB:
Ua Astronomi
Ua(y) Astronomiska kartor, stjärnkataloger och bilderböcker
Ua:bf Astronomiska institutioner
Ua:k Astronomins historia
Ua.02 Instrumentlära
Uaa Universum
Uab Solsystemet
Uac Stjärnor
Uae Praktisk astronomi
Uaf Tidmätning
Uag Celest mekanik
Uah Sfärisk astronomi och positionsastronomi
UaiAstrofysik
(DC, DK 52) DC:
520 Astronomi & allierade Sciences
521 celest mekanik
522 tekniker, utrustning, material
523 Särskilda himlakroppar och fenomen
524 Ej tilldelad eller inte längre används
525 Jord (astronomiska geografi)
526 Matematiskt geografi
527 Celestial navigation
528 efemerider
529 Kronologi

Libris/SAB:
Uc 	

 Fysik och kemi (del om fysik)
Uc Fysik och kemi
Uc.bf Institutioner
Uc:k Fysikens och kemins historia
Ucb Mekanik
Ucc Fysik
Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Uce Kemi
(DC, DK 53) DC:
530 Fysik
531 Klassisk mekanik ; hållfasthetslära
532 Strömningsmekanik , Flytande mekanik
533 Gas mekanik
534 Ljud & liknande vibrationer
535 Ljus & paraphotic fenomen
536 Värme
537 El & elektronik
538 Magnetism
539 Modern fysik

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

 Fysik och kemi (del om kemi)
Uc Fysik och kemi
Uc.bf Institutioner
Uc:k Fysikens och kemins historia
Ucb Mekanik
Ucc Fysik
Ucd Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Uce Kemi
(DC, DK 54) DC:
540 Kemi & allierade Sciences
541 Fysisk och teoretisk kemi
542 tekniker, utrustning, material
543 Analytisk kemi
544 Kvalitativ analys
545 Kvantitativ analys
546 Oorganisk kemi
547 Organisk kemi
548 Crystallography
549 Mineralogi

55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
I grundskolan ingår geologi etc i ämnena fysik, kemi och geografi
SW 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
Libris/SAB:
Ub Geofysik
Ub.02 Instrumentlära: allmänt
Uba Meteorologi
Ubb Oceanografi och hydrologi
Ubc Geodesi
Ubd Jordmagnetism
UbeVulkaner och jordbävningar
Ud Geologi och paleontologi (paleontologi till 56)
Ud:bf Geologiska och paleontologiska institutioner
Ud:k Geologins och paleontologins historia
Ud.02 Instrumentlära
Ud- Särskilda länder och områden
Uda Allmän och historisk geologi
Udb Paleontologi (Till område 56)
Udt Geokemi
Udu Mineralogi
Udv Petrologi
Udx Ekonomisk geologi

(DC, DK 55) DC:
550 Geovetenskap
551 Geologi , hydrologi , meteorologi
552 petrologi
553 Ekonomisk geologi
554 Geovetenskap Europa
555 Geovetenskap Asien
556 Geovetenskap av Afrika
557 Geovetenskap of North America
558 Geovetenskap av South America
559 Geovetenskap i andra områden

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

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Geografiska uppgifter	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_02_A01BR1301.pdf

omr 55

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Väder	

	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_03_A01BR1301.pdf

omr 55

Libris/SAB:
J 	

 Arkeologi
J(x) 	

 Arkeologiska lexikon
J:bf 	

 Arkeologiska institutioner
J:dd 	

 Arkeologisk metodlära
J:k 	

 Arkeologins historia
J:oe	

 Allmän arkeologisk lagstiftning och allmän 	

 	

	

fornminneslagstiftning
J.0 	

 Allmän arkeologi: särskilda aspekter
J. 	

 Allmän arkeologi: särskilda perioder
Ja 	

 Europa (allmän och klassisk arkeologi)
Jb 	

 Norden: allmänt
Jc 	

 Sverige
Jd 	

 Övriga Norden
Je 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Jf 	

 Mellaneuropa
Jg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Jh 	

 Schweiz
Ji 	

 Italien (exkl klassisk arkeologi)
Jj 	

 Frankrike
Jk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Jl 	

 Portugal 	

 	

Jm 	

 Östeuropa
Jn 	

 Balkanhalvön 	

Jo 	

 Asien

	


Jp 	

Jq 	

Jr 	

Js 	


Afrika 	

	

Amerika
Australien och Oceanien
Polarländerna

Udb Paleontologi
Udb.0 Särskilda paleontologiska aspekter och delområden
Udba Paleobotanik (växter)
Udbb Paleozoologi (djur)
(DC 56 mm, DK56, 902-904) DC:
560 Paleontologi ; Paleozoology
561 Paleobotany
562 Fossila ryggradslösa djur
563 Fossil primitiv phyla
564 Fossil Mollusca och Molluscoidea
565 andra fossila ryggradslösa djur
566 Fossila Vertebrata (fossila Craniata)
567 Fossila kallblodiga ryggradsdjur
568 Fossil Aves (fossila fåglar)
569 Fossil Mammalia
930.1 Arkeologi.

57 Biologi, ekologi. Naturgeografi.
Utvecklingslära, ärftlighet
SW 57 Biologi, ekologi. Naturgeogr. Utv.lära, ärftlighet.
Libris/SAB:
Ue Biologi
Ue:bf Biologisinstitutioner
Ue:k Biologins historia
Ue.0 Särskilda biologiska aspekter och delområden
Uea Utvecklingslära och genetik
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71
	

och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 57) DC:
570 Life Sciences
571 Fysiologi
572 Biochemistry
573 Fysiologiska system för djur
574 Ej tilldelad eller inte längre används
575 fysiologiska system av växter
576 Genetik och evolution
577 Ekologi
578 Naturhistoriska av organismer
579 Mikroorganismer och svampar och alger

58 Botanik.

59 Zoologi

SW 58 Botanik.

SW 59 Zoologi.

Libris/SAB:
Uf Botanik
Uf:bf Botanikinstitutioner
Uf:k Botanikens historia
Uf.0 Särskilda botaniska aspekter och delområden
Ufa Särskilda grupper av växter
Ufe Fröväxter (Fanerogamer): allmänt
Uff Fanerogamer: gömfröiga (Magnoliophytina)
Ufg Fanerogamer: nakenfröiga (Pinophytina)
Ufh Kryptogamer

Libris/SAB:
Ug Zoologi
Ug:bf Zoologiinstitutioner
Ug:k Zoologins historia
Ug.0 Särskilda zoologiska aspekter och delområden
Uge Ryggradsdjur (Vertebrata)
Ugf Däggdjur (Mammalia)
Ugg Fåglar (Aves)
Ugh Kräldjur (Reptilia) och groddjur (Amphibia)
Ugi Fiskar (Pisces) och rundmunnar (Cyclostomi)
Ugj Ryggradslösa djur (Evertebrata)

(DC, DK 58) DC:
580 Växter
581 Botanik
582 Växter noterade för specifika vegetativa egenskaper och blommor
583 Dicotyledones
584 Monocotyledones
585 Gymnospermae ( Pinophyta )
586 Cryptogamia (kärnfria växter)
587 Pteridophyta (Vascular kryptogamer)
588 Bryophyta
589 Skogsbruk (Till 0mråde 63)

(DC, DK 59) DC:
590 zoologiska Sciences / Djur
591 Zoologi
592 Ryggradslösa djur
593 Protozoa , ECHINODERMATA , tillhörande phyla
594 Mollusca och Molluscoidea
595 Övriga ryggradslösa djur
596 Vertebrata ( Craniata , Ryggradsdjur )
597 Kallblodiga ryggradsdjur, fiskar
598 Aves (fåglar)
599 Mammalia (däggdjur)

91 Allm. geografi, reseskildringar.
913-919 motsvarar 93-99.
SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
Libris/SAB:
N 	

 Geografi och lokalhistoria
N(x) 	

Allmänt: geografiska lexikon
N(y)	

 Allmänt: kartor och bilder
N:d 	

 Geografisk teori, filosofi och metodlära
N:k 	

 Geografiforskningens historia
N.0 	

 Allmänt: reseskildringar och -handböcker, särskilda 	

	

geografiska aspekter
Na 	

 Europa: allmänt
Nb 	

 Norden: allmänt
Nc 	

 Sverige
Nd 	

 Övriga Norden
Ne 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Nf 	

 Mellaneuropa
Ng 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Nh 	

 Schweiz
Ni 	

 Italien
Nj 	

 Frankrike
Nk 	

 Spanien
Nl 	

 Portugal
Nm 	

 Östeuropa
Nn 	

 Balkanländerna
No 	

 Asien
Np 	

 Afrika
Nq 	

 Amerika
Nr 	

 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
	

Mikronesien)
Ns 	

 Polarländerna
Nt 	

 Oceaner och hav
Ny 	

 Kartografi

(DC, DK 91) DC:
910 Geografi och resor
911 Historisk geografi
912 Grafiska representationer av jordens
913 antika världen
914 Europa
915 Asien
916 Afrika
917 North America
918 Sydamerika
919 Andra områden
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Internationella översikter	

 	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_27_A01BR1301.pdf

omr 91

93/99 Historieskrivande verksamheter,
allmän historia.
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria.
94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika.
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden.

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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Omvärlden:
Utrikesminister

Utrikesutskottet (UU)
(6520-6524,91,93-99)

Carl Bildt Utrikesminister
Ahlin, Urban (S) Vice ordförande i Utrikesutskottet

6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
SW .6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
Libris/SAB:
Od 	

 Förvaltning
Od(x)Allmänna förvaltningslexikon
Od:d 	

Allmän förvaltningseori och metodlära
Od:k 	

Allmän förvaltningshistoria
Od.0 	

Allmän central- och lokalförvaltning
Odb 	

Förvaltningsrätt
Odc 	

 Förvaltning: Sverige
Odf 	

 Främmande länders förvaltning
Odg 	

Samhällsplanering (Till 71)
(DC, DK opolitiska delar av 35) DC:
350 Offentlig förvaltning
351 av centrala
352 av kommunerna
353 av USA: s federala & delstatsregeringarna
354 av specifika nationella regeringar

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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	


Internationellt

Försvarsminister	

	


	


(6525-6529)

Karin Enström Försvarsminister
Hultqvist, Peter (S) Ordförande i Försvarsutskottet

6525-6529 Militära verksamheter o d.
SW . 6525-6529 Militära verksamheter.
Libris/SAB:
S 	

 Militärväsen
S(x) 	

Militära lexikon
S:bf 	

 Militära institutioner
S:do 	

Allmänt: militär psykologi
S:k 	

 Allmän krigshistoria och krigskonstens historia
S:oa 	

Allmänt: militär sociologi
S.0 	

 Allmänt: särskilda militära aspekter
S- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Sa	

 Lantkrigsväsen
Sb 	

 Sjökrigsväsen
Sc 	

 Luftkrigsväsen
Se 	

 Total krigföring
Sf 	

 Kärnvapenkrigföring
Sg 	

 Kemisk och biologisk krigföring
Sh 	

 Psykologiskt försvar
Si 	

 Civilförsvar
Sj 	

 Ekonomiskt försvar
Sk 	

 Frivilligt försvarsarbete
Sv 	

 Vapen
(DC, DK opolitiska delar av 355-359) DC:
355 militärbranschen
356 Foot krafter & Krigföring

357 Monterade krafter & Krigföring
358 Andra specialiserade krafter och tjänster
359 Sea (sjö) krafter & Krigföring

Försvarsutskottet (FöU)
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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Försvar och krisberedskap

Biståndsminister	

	


	


(7951)

Gunilla Carlsson Biståndsminister
Forslund, Kenneth G (S) talesperson i biståndsfrågor

7951 Sociologi. Socialvård.
SW . 7951 Sociologi. Socialvård.
(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)
Exempel på verksamheter:
79510 	

	

Allmänt.
79511 	

	

Sociologi.
79513 	

	

Social frågor, socialt läge.
79514 	

	

Samhällets vårdproblem, socialvård.
795140 	

Sociallhjälpens organisation.
795141 	

Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå:
	

	

näringsstruktur, nya familjetyper.
795142 	

Individuella förhållanden som kan föranleda
	

	

vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande
	

	

utbildning osv.
795144 	

Samhälleliga hjälpformer, socialvård.
7951440 	

Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc
7951442 	

Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning,
	

	

naturabidrag skolmåltider.
7951444	

Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, 	

	

	

	

samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm.
7951446 	

Aktivering till självhjälp.
7951448 	

Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer.
795146 	

Personer i socialvård.
7951462 	

Socialarbetare.

7951465 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

79516 	

	


Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn.
Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar.
Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar.
Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma.
Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. 	

 	

Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem.
Sjömanshem. 	

	

	

	

Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn.
Fosterbarn. Fosterhem.
Kriminologi.

Gränsen mella 7951 och 7952-7956 är flytande, de kompletterar
varandra. (Poliser, brott o d ingår i område 7952-7956)
DC:

360 Socialtjänst
361 Allmänna sociala problem
362 Sociala problem & tjänster
363 andra sociala problem & tjänster

Utrikesutskottet (UU)
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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Bistånd

Europaminister och
Europaplaneringsminister	


(354)

Birgitta Ohlsson EU-minister
Granlund, Marie (S) Vice ordförande i EU-nämnden

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU
o d).
Libris/SAB:
Obf 	

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

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).

Europeiska Unionen. EU – en överblick (8
maj 2013)
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 är ett unikt ekonomiskt och politiskt partnerskap mellan 27 europeiska länder som tillsammans täcker större delen av kontinenten.
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.
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.

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:
	

 •	

	

 •	


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:
Demokratipolitik:
Så fungerar EU
Civila samhället, icke-statliga organisationer, EU-institutionerna, EUfördragen, EU:s framtid, Lissabonfördraget
Justitiepolitik:
Rättvisa och medborgerliga rättigheter
Frihet, säkerhet och rättvisa.

Välfärdssektor för individer och sociala miljöer:
Utbildnings- och forskningspolitik:
Kultur, utbildning och ungdomsfrågor
Audiovisuella frågor och medier, kultur, utbildning, idrott, ungdom.

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.

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.

Välfärdssektor för fysiska miljöer:

Transport-och infrastrukturpolitik:
Transport och resor
Turism, transeuropeiska nät, transport.

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

Samhällsekonomi, pengar:

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


Materiell välfärdsservice:
Arbetsmarknadspolitik:
Sysselsättning och sociala rättigheter

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.

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Europa

Demokrati och juridik.
Demokratiminister (ny)	


Inget statsråd.
von Sydow, Björn (S), ledamot i Konstitutionsutskottet

(31-33)

314 Allmän statistik Of Europe
315 Allmän statistik i Asien
316 Allmän statistik Of Africa
317 Allmän statistik Of North America
318 Allmän statistik för Sydamerika
319 Allmän statistik i andra delar av världen
För det senaste se scb.se

31 Statistik och demografi

32 Statsvetenskap

SW 31 Statistik och demografi.

SW 32 Statsvetenskap.

Libris/SAB:
Oi 	

 Statistik
Oi(x) Statistiklexikon
Oi:d 	

Statistisk teori och undersökningsmetodik
Oi:k 	

Statistikens historia
Oj 	

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

Demografisk teori, filosofi och metodlära
Oj:k 	

Demografisk forskningshistoria
Oj:oi 	

Statistiska demografiska tabeller
Oj- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oja 	

 Nativitet och mortalitet
Ojc 	

 Flyttningar och befolkningsändringar
Ojd 	

 Befolkningssammansättning och -fördelning
Ojf 	

 Folkbokföring
Ojp 	

 Befolkningspolitik
(DC, DK 31) DC:
310 Allmän statistik
311 används inte längre, tidigare Teori och metoder
312 används inte längre, tidigare Population
313 inte längre används, före detta Special ämnen

Libris/SAB:
O 	

 Samhälls- och rättsvetenskap (Del. Delar på 31-39, 	

652, 657,
	

658, 71, 79, 7951-7956)
Ob 	

 Internationella relationer
Ob(x)Allmänt: lexikon
Ob:bf	

Allmänt: institutioner
Ob:k	

Allmänt: historia
Obb 	

Freds- och nedrustningsfrågor
Obd 	

Internationellt samarbete: allmänt
Obe 	

 Nationernas förbund (NF)
Obf 	

 Förenta nationerna (FN) (FNs egna dokument till 354)
Obk 	

Regionalt mellanfolkligt samarbete
Obl 	

 Försvarspakter
Obn 	

Nordiskt samarbete
Obq 	

Utvecklingsbistånd och internationell hjälpverksamhet (även
	

7951)
Obr 	

 Röda korset (och likvärdiga organisationer)(även 7951)
Oc 	

 Statskunskap och politik
Oc(x)	

Allmänt: lexikon
Oc:bf	

Organisationer och institutioner
Oc:d 	

Politisk teori, politisk psykologi och metodlära
Oc:k	

 Statskunskapens vetenskapshistoria
Oc:oaPolitisk sociologi

Oc.0 	

Särskilda statsvetenskapliga och politiska delområden, politiska
	

skrifter
Occ 	

 Sveriges statskunskap och politik
Ocf 	

 Främmande länders statskunskap och politik
Ocg 	

 Politiska begrepp och politiska åskådningar (Även till 6-39)
Ocl 	

 Utomparlamentariska metoder, konspirativ verksamhet, 	

	

terrorism m m
(DC, DK 32) DC:
320 Statsvetenskap
321 System för regeringar och stater
322 Förhållandet mellan staten till organiserade grupper
323 civila och politiska rättigheter
324 Den politiska processen
325 Internationell migration & kolonisering
326 slaveri & frigörelse
327 Internationella relationer
328 Den rättsliga processen
329 Ej tilldelad eller inte längre används

33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
SW 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
Libris/SAB:
Q 	

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

651-659)
Qa 	

 Nationalekonomi och finansväsen
Qa(x)	

Nationalekonomiska etc lexikon
Qa:k 	

Nationalekonomins historia
Qa:oe Lagstiftning
Qaa 	

 Ekonomisk teori

Qab 	

 Ekonometri
Qac 	

 Konjunkturteori och konjunkturlära
Qad 	

 Ekonomiska förhållanden
Qae 	

 Penning- och bankväsen Till 657
Qaf 	

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

6520-6524 Opolitisk offentlig civil
förvaltning.
SW .6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
Libris/SAB:
Od 	

 Förvaltning
Od(x)Allmänna förvaltningslexikon
Od:d 	

Allmän förvaltningseori och metodlära
Od:k 	

Allmän förvaltningshistoria
Od.0 	

Allmän central- och lokalförvaltning
Odb 	

Förvaltningsrätt
Odc 	

 Förvaltning: Sverige
Odf 	

 Främmande länders förvaltning
Odg 	

Samhällsplanering (Till 71)
(DC, DK opolitiska delar av 35) DC:
350 Offentlig förvaltning
351 av centrala
352 av kommunerna
353 av USA: s federala & delstatsregeringarna
354 av specifika nationella regeringar

Konstitutionsutskottet (KU)
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.
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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

Justitieminister, del lagar och domstolar (34)
Justitieminister,
del polis, brott od
(7955-7956)
Beatrice Ask
Justitieminister
Johansson, Morgan (S) Ordförande i Justitieutskottet

34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
SW 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
Libris/SAB:
O(x) 	

Samhälls- och rättsvetenskapliga lexikon
O:bf 	

Samhälls- och rättsevetenskapliga institutioner
O:d 	

 Samhälls- och rättsvetenskapens filosofi och metodlära 	

O:k 	

 Samhälls- och rättsvetenskapens historia
O- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
O-a 	

 Europa: allmänt
O-b 	

 Norden: allmänt
O-c 	

 Sverige
O-d 	

 Övriga Norden
O-e 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
O-f 	

 Mellaneuropa
O-g 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
O-h 	

 Schweiz
O-i 	

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

 Frankrike och Monaco
O-k 	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
O-l 	

 Portugal
O-m 	

Östeuropa
O-n 	

 Balkanländerna
O-o 	

 Asien
O-p 	

 Afrika
O-q 	

 Amerika

O-r 	

 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
	

Mikronesien)
O-s 	

 Polarländerna
Oba 	

 Folkrätt
Ocb 	

 Statsrätt
Oe 	

 Rättsvetenskap
Oe(x)	

Juridiska lexikon
Oe(u)	

Lagar och lagförslag: allmänt
Oe:d 	

Rättsfilosofi och rättsvetenskaplig metodlära
Oe:oaRättssociologi
Oe- 	

 Juridik: särskilda länder och områden
Oea 	

 Civilrätt
Oeb 	

 Straffrätt
Oek 	

 Processrätt
Oel 	

 Tryckfrihetsrätt
Oep 	

 Kriminologi och polisväsen
Oeq 	

 Kriminalvård
Oer 	

 Rättsfall
Oes 	

 Försvars- och krigslagstiftning
Oet 	

 Rättshistoria
Oeö 	

 Särskilda verksamheters juridik
Kriminologi, polisväsen och kriminalvård ingår i 7952-7956
(DC, DK 34) DC:
340 lag
341 Internationell rätt
342 konstitutionella & förvaltningsrätt
343 Militär , skatter , handel , arbetsrätt
344 Social , arbetskraft , välfärd , & juridik
345 Straffrätt
346 privaträtt
347 civilprocesslagen & domstolarna
348 Lag (stadgarna), regler , mål
349 lag sådana jurisdiktioner och områden

Justitieutskottet (JU)
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
avjustitieutskottet. Lag (2003:180).
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Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


HBT

Partisekreterare s
Från huvudmenyn:
Carin Jämtin
	

 	

Carin Jämtin*

Almedalen 2013*
Media*
	

 	

Presskontakter*
	

 	

Nyheter*
	

 	

Bildarkiv*
	

 	

Logotyper*
	

 	

Arkiv*
	

 	

RSS - Senaste nytt*
	

 	

Nyhetsarkivet (2006- )*
Kontakt*
	

 	

Ställ din fråga*
	

 	

Partikansliet*
	

 	

Socialdemokraternas hus*
	

 	

Skolarbete*
Lediga jobb*
Länkar*
Medverkan*

Välfärdssektor för individer och
sociala miljöer:
Utbildningsminister 	

 	

 (7957, 4, 5)
Jan Björklund Utbildningsminister
Baylan, Ibrahim (S) Vice ordförande i Utbildningsutskottet

7957 Undervisning o d. Forskning.
SW . 7957 Undervisning o d.
Libris/SAB:
E 	

 Uppfostran och undervisning
E:b 	

 Uppfostran och undervisning: forskning
E:bf	

 Organisationer och institutioner
E:d 	

 Uppfostran och undervisning: teori och filosofi
E:k 	

 Uppfostran och undervisning: historia
E:oa 	

Uppfostran och undervisning: sociologi
Ea 	

 Pedagogik
Eh 	

 Uppfostran i hemmiljö
Em 	

 Undervisningsväsen (ej högskolor)
Ep 	

 Högskolor
Et 	

 Ungdomsvårdsskolor
Eu 	

 Elever med särskilda behov
Ev 	

 Folkbildning
Ex 	

 Yrkesval
(DC, DK 37)

Från 01d.pdf (DC DK)
Byggnader:
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. Hantverksinstitut.
7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. Laboratorier.
7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska trädgårdar.
7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer.
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och arkivbyggnader för speciella användare.
72791 Observatorier. Planetarier.
72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer.
72794 Ritningsbyråer.
Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.
72798 Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.
Verksamheter bl a undervisning 79571-79578:
79571 Undervisningens organisation, skoladministration.
795710 Undervisning, allmänt.
795711 Skolledning, lärare, övrig personal .
795712 Skolorganisation.
795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning.
795714 Pedagogiska system.
785715 Skolordning, disciplinfrågor.
795716 Skolgårdar, skolbyggnader, skolinventarier, undervisnings
materiel, läromedel.
795717 Skolsociala åtgärder, skolhygien, skolhälsovård.
795718 Livet i skolan, föreningar, traditioner.
79572 Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.
79573 Skolundervisning, allmän grundutbildning, allmänbildande

skolformer.
79574 Folkbildning, utbildning utanför skolans ram.
79576 Specialundervisning, särskolor.
79577 Fackskolor, yrkesskolor, yrkersutbildning.
79578 Universitet och högskolor.
795787 Forskning
79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter mm.

373

(SAB E, DC, DK 37) DC:
370 Utbildning
371 Skolledningen, specialundervisning
372 Elementary utbildning
373 Gymnasieutbildning
374 Vuxenutbildning
375 läroplaner
376 används inte längre, tidigare utbildning för kvinnor
377 används inte längre, tidigare Etiska utbildning
378 Högre utbildning
379 Regeringen reglering, kontroll, stöd

Utbildningsutskottet (UbU)

DK:
37
Undervisning, allmänt.
371 Skolan.
371.1 Skolledning. Lärare. Övrig personal
371.2 Skolorganisation
371.3 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning
371.4 Pedagogiska system
371.5 Skolordning. Disciplinfrågor
371.6 Skolgårdar. Skolbyggnader. Skolinventarier. Undervisningsmateriel.Läromedel
371.7 Skolsociala åtgärder. Skolhygien. Skolhälsovård
371.8 Livet i skolan. Föreningar. Traditioner372 Undervisningsämnen
för alla stadier ochskolformer

Skolundervisning. Allmän grundutbildning. Allmänbildande
skolformer.
Folkbildning. Utbildning utanför skolansram

374
375 376 Specialundervisning. Särskolor.
377 Fackskolor.Yrkesskolor.Yrkersutbildning
378 Universitet och högskolor.
379.8 Fritidsverksamhetensutformning och organisation.

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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
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Förskola
Skola
Utbildning

Från huvudmenyn:
	

 	


Studier*
Vårkampanj om skolan*

Hälso-och sjukvård. Socialtjänst.
Sociala miljöer.
Socialminister, del hälso-och sjukvårdspolik	

 (61)
Göran Hägglund Socialminister
Hallengren, Lena (S) Vice ordförande i Socialutskottet

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

 	

Människans anatomi.
612 	

 	

Fysiologi.
613 	

 	

Medicinska råd om enskild hygien.
614 	

 	

Offentliga hygienverksamheter,räddning, 	

	

	

	

	

sjukvårdsorganisation od
615 	

 	

Läkemedelsbehandlingar, sköterskevård och fysikalisk
	

	

terapi o d.
615 A 	

Farmakologi, läkemedelsforkning.
615 B 	

Allmänna sjukvårdverksamheter.
615 C 	

Personal för mottagningar, laboratorier, och öppenvård,
	

	

utom läkare.
615 D 	

Vårdpersonal för allm. medicinska och kirurgiska 	

 	

vårdavd., barnavd., långvård o d

615 E 	


Vård-personal för psykiatrisk vård och vård av 	

	

utvecklingsstörda, utom läkare.
615 F 	

Personal för röntgenterapi, röntgendiagnostik, fysiklisk
	

	

terapi od
615 G 	

Narkoman-o alkoholistvård, förgiftning.
616/618 	

 Läkarverksamheter od av läkare, operationsassistenter o d
616 	

 	

Allmänläkare, laboratorieläkare o d, läkare för särskilda
	

	

medicinska sjukdomar, nerv- och psykiatriska sjukdomar,
	

	

infektionssjukdomar o d.
616 A 	

Allmänläkare och läkare med allmänt laboratoriearbete o d
616 B 	

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

Hjärt- och kärlsjukdomar (Kardiovaskulära sjukd.).
6162 	

Andningsorganens sjukdomar.
6163 	

Matsmältningsorganen sjukdomar.
6164 	

Sjukdomar i blodbildande organ, endokrina körtlar, 	

	

	

	

lymfatiska system o d.
6165 	

Hudsjukdomar. Dermatologi.
6166 	

Urogenitala systemets sjukdomar, urologi.
6167 	

Rörelseappararatens sjukdomar. Muskuloskeletala 	

 	

	

	

sjukdomar.
6168 	

Läkare för nerv- och psykiatriska sjukdomar. Neurologi.
	

	

Psykiatri.
6169 	

Läkare för infektionssjukdomar o d, smittosamma 	

 	

	

	

sjukdomar.
617 	

 	

Kirurgiläkare. Tandläkare o d. Läkare för ögon och
	

	

öron-	

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

Kirurgiläkare. 	

6176 	

Tandläkare.
6177/6178 	

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

 	

	

	

Otorinolaryngologi.
6179 	

Narkosläkare och operationsassistenter o d .
618 	

 	

Kvinno-, barn- och ålderssjukdomar. Mödravård och vård
	

	

av nyfödda o d
619 	

 	

Veterinärverksamheter o d

Libris/SAB:
Ps 	

 Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
V 	

 Medicin
V(x) 	

Medicinska lexikon
V:b 	

 Medicinsk forskning och medicinska institutioner
V:d 	

 Medicinens filosofi och metodlära
V:k 	

 Medicinhistoria
V:oa 	

Allmänt: medicinsk sociologi
V:oe 	

Allmänt: medicinlagstiftning
V:oi 	

 Allmänt: medicinstatistik
Va 	

 Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi m fl 	

 icke-	

	

kliniska discipliner
Vb 	

 Anatomi
Vc 	

 Medicinsk fysiologi, biofysik och kemi
Vd 	

 Farmakologi
Ve 	

 Allmän medicin
Vf 	

 Kirurgi och anestesi
Vg	

 Gynekologi och andrologi
Vh 	

 Pediatrik
Vi 	

 Oftalmologi (ögat)
Vj 	

 Otorinolaryngologi
Vk 	

 Odontologi
Vl 	

 Psykiatri
Vm 	

 Terapimetoder
Vn 	

 Samhällsmedicin, hygien, sexologi
Vna 	

 Samhällsmedicin och socialmedicin
Vnb 	

Hygien
Vnd 	

Sexologi
Vo 	

 Rättsmedicin
Vp 	

 Hälso- och sjukvård
Vp- 	

 Särskilda länder och områden

Vpa 	

 Sjukvårdsekonomi
Vpb 	

Sjukvårdsadministration och -organisation
Vpd 	

Sjukvårdspersonal
Vpe 	

 Sjukvårdslokaler och -utrustning
Vpf 	

 Sjukvårdsarbete
Vpg 	

Omvårdnad
Vph 	

Primärvård
Vpj 	

 Akutvård
Vpk 	

Intensivvård
Vpl 	

 Långvård
Vpm 	

Palliativ vård
Vs 	

 Geriatrik
Vt 	

 Flyg- och navalmedicin, rymdmedicin
Vu 	

 Idrottsmedicin
Vx 	

 Militärmedicin
(DC 61, 636. DK 61) DC:
610 Medicinsk vetenskap; Medicin
611 Människans anatomi , cytologi , histologi
612 Humanfysiologi
613 Personlig hälsa och säkerhet
614 Förekomst och förebyggande av sjukdomar
615 farmakologi och läkemedel
616 Sjukdomar
617 Kirurgi & tillhörande medicinska specialiteter
618 Gynekologi & andra medicinska specialiteter
619 Experimental Medicine
Veterinärverksamhet

Socialutskottet (SoU)
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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Hälso- och sjukvård	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_21_A01BR1301.pdf

omr 61

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	

	

 	


Funktionshinder
Sjukvård

Socialminister, del allmän socialvårdspolitik. (7951)
Göran Hägglund Socialminister
Hallengren, Lena (S) Vice ordförande i Socialutskottet

7951 Sociologi. Socialvård.
SW . 7951 Sociologi. Socialvård.
(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)
Exempel på verksamheter:
79510 	

	

Allmänt.
79511 	

	

Sociologi.
79513 	

	

Social frågor, socialt läge.
79514 	

	

Samhällets vårdproblem, socialvård.
795140 	

Sociallhjälpens organisation.
795141 	

Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå:
	

	

näringsstruktur, nya familjetyper.
795142 	

Individuella förhållanden som kan föranleda
	

	

vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande
	

	

utbildning osv.
795144 	

Samhälleliga hjälpformer, socialvård.
7951440 	

Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc
7951442 	

Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning,
	

	

naturabidrag skolmåltider.
7951444	

Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, 	

	

	

	

samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm.
7951446 	

Aktivering till självhjälp.
7951448 	

Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer.

795146 	

7951462 	

7951465 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

79516 	

	


Personer i socialvård.
Socialarbetare.
Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn.
Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar.
Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar.
Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma.
Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. 	

 	

Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem.
Sjömanshem. 	

	

	

	

Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn.
Fosterbarn. Fosterhem.
Kriminologi.

Gränsen mella 7951 och 7952-7956 är flytande, de kompletterar
varandra. (Poliser, brott o d ingår i område 7952-7956)
DC:

360 Socialtjänst
361 Allmänna sociala problem
362 Sociala problem & tjänster
363 andra sociala problem & tjänster
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Socialtjänst	

 	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_20_A01BR1301.pdf

omr 7951

7952/7956 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i fysiska miljöer.
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
(SAB delar av KT och M mm. DC, DK delar av 39 mm)
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69
79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala

byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader
79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga

byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus.
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer.
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o

d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler.
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid,
underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader
7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död,
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl.
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)
Libris/SAB:
Ohd 	

 Emigration och immigration . (Även 7951 oh 7958)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )

I de sociala miljöerna finns ett oräkneligt antal poblem.
Här bl a religionskonflikter, rasism, mobbning, klassfejder, klassskillnader, ojämlikhet, osämja etc, som inte kan förtecknas nu.
DC:

364 Kriminologi
365 Straffrättsliga och relaterade institutioner

Socialutskottet (SoU)
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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	

	

 	

	

 	


Sociala frågor
Trygghet i vardagen
Välfärden

Barn- och äldreminister 	


(7951)

Maria Larsson Barn- och äldreminister
Engelhardt, Christer (S) Andra s-namn i Socialutskottet

7951 Sociologi. Socialvård.
SW . 7951 Sociologi. Socialvård.
(SAB Oa, Oh, Oepa . DC 301, 309, 36, DK 316, 304, 308, 36, 343.9)
Exempel på verksamheter:
79510 	

	

Allmänt.
79511 	

	

Sociologi.
79513 	

	

Social frågor, socialt läge.
79514 	

	

Samhällets vårdproblem, socialvård.
795140 	

Sociallhjälpens organisation.
795141 	

Samhällsförhållanden som påverkar levnadsnivå:
	

	

näringsstruktur, nya familjetyper.
795142 	

Individuella förhållanden som kan föranleda
	

	

vårdinsatser: dålig ekonomi, arbetslöshet, bristande
	

	

utbildning osv.
795144 	

Samhälleliga hjälpformer, socialvård.
7951440 	

Heminstitutioner, daghem, ålderdomshem, blinda etc
7951442 	

Materiell hjälp: understöd, barnbidrag,föräldrapenning,
	

	

naturabidrag skolmåltider.
7951444	

Immateriell hjälp: rådgivning, rådgivning, 	

	

	

	

samtalsterapi, gruppterapi, familjeplanering mm.
7951446 	

Aktivering till självhjälp.
7951448 	

Social infrastruktur, socialvårdsmiljöer.
795146 	

Personer i socialvård.
7951462 	

Socialarbetare.

7951465 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

79516 	

	


Hjälpbehövande. Barn. Sjuka barn. Spädbarn.
Barnavårdscentraler. Ungdomar. Fritidsgårdar.
Åldringar. Utlänningar. Invandrare. Flyktingar.
Sjuka. Handikappade. Blinda. Synsvaga. Dövstumma.
Invalider. Rörelsehindrade. Mentalsjuka. 	

 	

Utvecklingsstörda. Arbetslösa. Militärer. Soldathem.
Sjömanshem. 	

	

	

	

Låginkomsttagare. Krigsskadade. Föräldralösa barn.
Fosterbarn. Fosterhem.
Kriminologi.

Gränsen mella 7951 och 7952-7956 är flytande, de kompletterar
varandra. (Poliser, brott o d ingår i område 7952-7956)
DC:

360 Socialtjänst
361 Allmänna sociala problem
362 Sociala problem & tjänster
363 andra sociala problem & tjänster

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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	

	

 	

	

 	


Barn
Pensionär
Äldre

Jämställdhetsminister	


(7955-7956)

Maria Arnholm Jämställdhets- och bitr.
utbildningsminister
Pärssinen, Raimo (S) Andra s-namnet i Arbetsmarknadsutskottet

7952/7956 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i fysiska miljöer.
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
(SAB delar av KT och M mm. DC, DK delar av 39 mm)
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69

79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader

79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus.
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer.
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564

Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o
d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler.
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid,
underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader
7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död,
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl.
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)
Libris/SAB:
Ohd 	

 Emigration och immigration . (Även 7951 oh 7958)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )
I de sociala miljöerna finns ett oräkneligt antal poblem.
Här bl a religionskonflikter, rasism, mobbning, klassfejder, klassskillnader, ojämlikhet, osämja etc, som inte kan förtecknas nu.
DC:

364 Kriminologi 365 Straffrättsliga och relaterade institutioner

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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Jämställdhet

Integrationsminister	

	


	


(7958)

Erik Ullenhag Integrationsminister
Stenberg, Maria (S)Tredje s-namnet i Arbetsmarknadsutskottet

7958 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i boendet.
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
Här bl a integration o d, t ex behandlingen av romer och invandrartäta
områden.
Det kan vara lämpligt att föra integration och migration hit.

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Integration och mångfald

Migrationsminister	

 	


	


(7958)

Tobias Billström Migrationsminister
Lundh Sammeli, Fredrik (S) Andra s-namnet i Socialförsäkr.utsk.

7958 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i boendet.
SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
Här bl a integration o d, t ex behandlingen av romer och invandrartäta
områden.
Det kan vara lämpligt att föra integration och migration hit.

Socialförsäkringsutskottet (SfU)
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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Flyktingar

Kultur- och idrottsminister

Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister
Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (S) Ordf. i Kulturutskottet

7 Formgivning av fysiska och sociala
miljöer.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792)

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
. 7911-7913 Seder och bruk.
. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.
. 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård..
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
796/799 Sport, idrott o d.

Det gemensamma för verksamheterna 70-99 är, att de har som avsikt
att påverka psyken, eget eller andras.
Avdelningarna 71-78 gäller konstnärliga verksamheter, som har till
uppgift att påverka människors psyken så att de får estetiska upplevelser eller tillförs kunskaper eller värderingar o d. Avdelningarna 73-78
gäller formgivning av föremål, bilder och musik o d.
Man bör observera, att verksamheterna i 71 och 72, som gäller formgivning av landskap och städer o d och byggnader och anläggningar
som självklar förutsättning har uppgifterna att tillfredsställa materiella
och praktiska önskemål utöver uppgifterna att tillförliga konstnärliga
värden. I verksamheterna 71 och 72 gäller det att tillfredsställa
praktiska krav på ett ekonomiskt bra sätt samtidigt som formgivningen
skall tillfredsställa önskemål om estetiska värden på ett sätt som är
lämpligt i ett demokratiskt samhälle, dvs på ett sätt som stämmer med
jämlikhetssträvanden i ett sådant samhälle. Själva byggandet av hus
och anläggningar ingår i avdelning 69.
Teaterverksamheter och liknande verksamheter innebär konstnärliga
verksamheter av annat slag. De ingår tillsammans med sällskapsnöjen
och lekar i 791-794.
Sport och idrott o d ingår i 796-799 och har bl a till uppgift att påverka
den egna tillfredsställelsen, och ger för åskådare upplevelser som av
teater o d.
Avdelning 795 gäller sociala verksamheter. Här bl a verksamheter
rörande rasism och främlingsfientlighet, hänsyn till handikappade,
barn, kvinnor, äldre mm , men här ingår också sociala verksamheter
som socialvård, polisverksamhet, kriminalvård och undervisning. En
del vardagliga beteenden ingår i 791-794.

Avdelningarna 81-99 gäller språkliga och skrivande verksamheter,
som ju har till syfte att påverka psyken.
Religiösa verksamheter som finns i avdelning 2 är också påverkande
kulturella verksamheter, men har fått egen plats i avd. 2.
Alla kulturella verksamheter påverkar människornas psyken och
människornas kunskaper, visioner, värderingar, ideologier, logik och
moral och viljor, och påverkar därmed bl a de politiska styrningarna.

Verksamheter om de fysiska och sociala
miljöerna ingår i område 7.
70/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik.
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och sociala
miljöer. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer . 72 Formgivning av byggnader, anläggningar. 73 Skulptur, museer, utställningar.
74 Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri . 76 Grafisk
konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 78 Musik.
79 Formgivning av sociala miljöer. Seder och bruk, nöjen, spel,
sociala miljöer och verksamheter, sport.
791 Seder och bruk, film,TV,radio, offentliga fester mm. 792 Teater.
793 Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel. 795 Sociala miljöer, sociala relationer o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård,
undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.
Verksamheterna i avd 6 gäller ekonomiska / teknologiska verksamheter till praktisk, kroppslig nytta. T ex odlar man potatis i avd 63 för
att få potatis till föda och inte för att man tycker det är roligt att odla

potatis.
Verksamheterna 7-9 gäller vad man kan kalla kulturella verksamheter och det gemensamma för dem är att de påverkar psykena. Verksamheterna i avd 8 gäller språk och litterära verksamheter med tonvikt
på s k skönlitteratur. I avd 9 gäller det vad man kan kalla saklitterära
verksamheter. Gränsen mellan skönlitteratur och saklitteratur är inte
alltid helt klar.
Avd 70 gäller verksamheter som gäller alla eller ett flertal av verksamheterna 71-79.
Verksamheterna i 71-78 gäller formgivning av fysiska föremål av
olika storlekar och formgivning av bilder o d och ljud med hänsyn till
praktiska krav men också, och det är det väsentliga, med hänsyn till
påverkan på psyken. Det största föremålet är jordklotet och andra stora
föremål är städer o d. Påverkan kan vara av typen ”det är vackert”,
”det är fult”, ”det uttrycker maktförhållanden, klassförhållanden eller
andra förhållanden jag gillar / ogillar”.
Verksamheterna i avd 79 gäller människornas betenden ensamma
och sinsemellan. Verksamheterna bildar tillsammans vad man kan
kalla sociala miljöer. Talspråket är en viktig del av de mänskliga
relationerna. Språkliga verksamheter i avd 80 som gäller talspråk ingår
i de sociala miljöerna.
Verksamheterna i 79 behandlas av många vetenskaper med olika
namn, bl a etnologi, etnografi, folklivsforskning, folkminnesforskning,
folklore, kulturhistoria , socialantropologi och sociologi, och de delar
upp sina områden på olika sätt. Ämnena i 79 avser huvudsakligen
aktuella förhållanden i utvecklade kulturer, men ämnena i 7911 är
hämtade från de etnologiska / etnografiska vetenskaperna som mer

gäller förhållanden i äldre eller mindre utvecklade kulturer. Ämnena i
7911 är emellertid i stor utsträckning användbara även för aktuella
förhållanden i utvecklade länder.
Avd 7911 gäller vanliga beteenden under livet seder och bruk i den
enskildes liv o d. 791 för övrigt gäller offentliga evenemang, offentliga
nöjesverksamheter o d. Här ingår bl a, på 7914, film, radio och TV o d
som genom tal- och bildkommunikationen är delar av de sociala
miljöerna.
I 791 ingår dock ej teater o d, som finns på 792. 793 gäller nöjesverksamheter och lek o d i mer pivat miljö och 794 gäller spel av olika
slag. Sport och idrott o d är beteenden som gör att de hör hemma i 79
och finns på 796-799.
Avd 795 är organiserad som avd 72 om arkitektur, dvs formgivning
av byggnader och anläggningar.
I avd 72 står 72 1 för arkitekturverksamheter i allmänhet och i avd
795 står 795 1 för sociala relationer och verksamheter i allmänhet
( komplement till 791), med bl a socialvård och hjälpverksamhet o d.
Avd 72 2-72 4 gäller byggnader och fysiska miljöer från olika
tidsepoker, forntid, medeltid och nutid. 795 2-795 4 gäller sociala
miljöer med anknytning till dessa fysiska miljöer. 795 2 kan t ex gälla
sociala miljöer kring pyramiderna, idag eller under forntiden.
Avd 72 5-72 8 gäller byggnader av olika slag och tillhörande fysiska
miljöer. 795 5-795 8 gäller sociala miljöer i motsvarande fysiska
miljöer.
Exempel: 72 54 gäller industribyggnader, fabriker, verkstäder,
lantbruksbyggnader o d. 795 54 gäller sociala miljöer i dessa fysiska
miljöer. I 795 54 ingår ej verksamheter som ingår i de ekonomiska

verksamheterna. Ordergivning inom lantbruket som del av arbetsprocesserna ingår i 63 om lantbruk. Formgivning av industribyggnader
ingår i 72 54, tillverkning i industrier ingår i 66-68, sociala miljöer i
industrier ingår i 795 54.
På arbetsplatser av alla slag förekommer sociala relationer och
beteenden människor emellan, som ej direkt hör till de ekonomiska
veksamheterna, det är sociala miljöer, och det är intressant att få veta
något om dessa sociala miljöer. Det finns vanligen inga institutioner
som sysslar med sociala miljöer inom bara en ekonomisk verksamhet,
t ex jordbruket eller någon speciell industri. Däremot kan det komma
enstaka vetenskapliga rapporter om sociala miljöer i särskilda ekonomiska verksamheter.
Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs utvandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kunna
placeras på 795 54, men i biblioteken placeras den serien på avdelningen för svensk skönlitteratur.
Ett annat exempel: Formgivning av restaurangbyggnader och
restauranglokaler sker i 72 57. Restaurangverksamheterna finns på
641-642 och de sociala miljöerna med anknytning till restauranger
finns på 795 57.
Inom 795 placeras verksamheter som har social karaktär och inte
lämpligen kan ingå i de ekonomiska verksamheterna i 6.
Utbildningsverksamheter är sådana verksamheter och finns på 79
57. Där finns bl a högskolor och universitet på 79 578. Skolor med
stark tillhörighet till särskilda verksamheter kan placeras på den

särskilda verksamheten. Sjukvårdshögskolor kan placeras på 61,
jordbrukssko-lor på 63, tekniska högskolor på 62 etc.
Universiteten kan inte placeras ut lika enkelt, ska man placera ut
universitetens utbildningar måste man dela upp efter olika institutioner
och då kan man t ex placera naturvetenskapliga institutioner på avd 5.
Men gemensamma verksamheter för högskolor och universitet
placeras på 79 578. Sociala miljöer i utbildningsanstalter placeras på
79 579.
Forskningsverksamheter placeras tillsammans med högskolor och
universitet och på 79 5787 och för de verksamheterna gäller samma
placeringsproblem som för högskolorna. Medicinska forskningsrådet
kan placeras på 61, men forskningsrådet för socialvetenskap o d
sysslar med så många verksamhetsområden att det är svårt placera det
på någon speciell verksamhet.
Polis och kriminalvård o d är verksamheter som har placerats på 79
556. Sociala miljöer i boendet finns på 79 58 och sociala miljöer i
föreningar o d finns på 79 59.
Här har inte behandlats alla problem med placering av sociala
miljöer, men principerna har antytts.

70 Allmänt om konst och kultur.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och
sociala miljöer.
700 Allmänt. 701 Konstvetenskap. Konstteori. Estetik. Konstfilosofi.
702 Konstens tekniker. Konsthantverk. 703 Stilarter. 704 Konstnärliga
motiv. 705 Konstens ändamål och användning.706 Speciella problem
beträffande konst. 707 Aktiviteter i samband med konstutövning. 708
Karakteristiska former för vissa arter av konstverk.
709 Övrigt. Andra kulturfrågor.
Kombinationer av planeringar för fysiska och sociala miljöer
(SAB I, Ia, Ib, del Kt. DC, DK 70. DK 7.01-7.09)

Libris/SAB:
Bf 	

 Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet
Bf- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Bfa	

 Allmän vetenskaplig verksamhet
Bfk 	

 Allmän kulturell verksamhet
I 	

 Konst, musik, teater och film (Del. Delar även på
	

72-78,7914,792)
Ia 	

 Konst: allmänt
Ia:bf	

 Konstinstitutioner
Ia:do	

Konstpsykologi
Ia:k 	

 Vetenskapshistoria
Ia:oa	

Konstsociologi
Iaa 	

 Konstteori och -estetik
Iab 	

 Stillära

Ib 	

 Konsthistoria
Ib:bf 	

Konsthistoriska organisationer och institutioner
Ib:k 	

 Vetenskapshistoria
Ib. 	

 Särskilda konsthistoriska perioder
Ib- 	

 Särskilda länder och områden
Ibh 	

 Otraditionella konstformer
Ibt 	

 Kyrklig konst
Ibu 	

 Folkkonst
Ibv 	

 Ikonografi
Ibz 	

 Särskilda konstnärer
Kt 	

 Allmän kulturhistoria (även till 70)
Kt. 	

 Särskilda historiska perioder
Kt- 	

 Särskilda länder och områden

Kulturutskottet (KRU)

(DC, DK 70. DK 7.01-7.09) DC:
700 Konst
700 De Arts, Fine & konsthantverk
701 Filosofi & teori
702 Miscellany
703 Ordböcker och upplsagsverk
704 Särskilda ämnen
705 Seriepublikationer
706 Organisationer och hantering
707 Utbildning, forskning, ämnen
708 gallerier, museer, privata samlingar
709 Historisk , områden, personer behandling

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Kultur och fritid	

 	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_24_A01BR1301.pdf

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).
omr 70 mm

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	


	


Kultur	


73 Skulptur o d. Museiverksamheter,
konstutställning

(DC, DK 73, 069 ) DC:
730 bildkonst , skulptur
731 Processer, formulär, ämnen av skulptur
732 Skulptur till ca. 500
733 grekiska, etruskiska, romersk skulptur
734 Skulptur från ca. 500 till 1399
735 Skulptur från 1400
736 Carving och sniderier
737 Numismatik och sigillography
738 Keramiska konst
739 Art metallslöjd

SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.

069 museum

Libris/SAB:
Bg 	

 Allmänna museer
Bh 	

 Allmänna utställningar
Id	

 Skulptur
Id. 	

 Särskilda perioder
Id- 	

 Särskilda länder och områden
Idy 	

 Material, metoder, teknik
Ii 	

 Konstsamlingar och -utställningar
Ky	

 Historiska hjälpvetenskaper (även till 73)
Kya 	

 Diplomatik
Kyb 	

Heraldik
Kyc 	

 Sfragistik (sigillkunskap)
Kyd 	

Flaggor
Kye 	

 Emblematik
Kyf 	

 Rang- och titelväsen Del.
Kyg 	

Historisk kronologi (inkl tideräkning och kalendrar) Del.
Kyh 	

Numismatik
Kyi 	

 Ordensväsen . Del.

Från 01d.pdf
(SAB Id, Bg, Bh, Ky. DC, DK 73, 069 )

Kultur- och idrottsminister:
del Form, bild och musik 	

	

 	

 	

 	


(73-78)

730 Allmänt.
731/738 Skulpturarbete.
731 Skulpturarbete. Material för konstnärlig bearbetning. 732 Primitiv,
forntida , orientalisk skulptur. 733 Grekisk, romersk. skulptur. 734
Medeltida skulptur. 735 Nya tidens skulptur. 736 Sigill, medaljer,
kaméer od. Heraldik, ordnar, hederstecken, flaggor, fanor, standard.
737 Numismatik (Myntlära). 738 Konstnärlig bearbetning. 7381/7388
Keramik. 7389 Metall o övriga material. 73898 Trä. 73899 Övriga.
739 Museiverksamheter, museer, utställning av konst od.
7390 Allmänt, olika slags museer. 7391 Ändamål, nytta, visningar.
7392 Byggnader, tekniska anordningar. 7393 Inventarier. 7394
Iordningställande o konservering av museiföremålen, modeller. 7395
Samlingar, utställningsföremål. 73953 Utställningsteknik, kataloger.
7396 Administration. 7397 Publikationer. 7398 Forskning

74 Konsthantverk, formgivning av
bruksföremål. Inredning

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

SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
Libris/SAB:
Ig 	

 Teckningskonst
Ig. 	

 Särskilda perioder
Ig- 	

 Särskilda länder och områden
Igy 	

 Material, metoder, teknik
Ih 	

 Konsthantverk
Ih. 	

 Allmänt: särskilda perioder
Ih- 	

 Allmänt: Särskilda länder och områden
Iha 	

 Ornamentik
Ihb 	

 Industriell formgivning
Ihc 	

 Textil konst
Ihd 	

 Konsthantverk i trä
Ihe 	

 Konsthantverk i metall
Ihf 	

 Keramik och glas
Ihh 	

 Inredning
Ihk 	

 Dräkthistoria
Ihq 	

 Reklamkonst
Ihö	

 Övrigt konsthantverk
(DC, DK 74 ) DC:
740 Teckning & konsthantverk
741 Teckning & teckningar
742 perspektiv (grafiskt)
743 Teckning & teckningar efter ämne
744 Ej tilldelad eller inte längre används
745 Dekorativ konst
746 Textil konst
747 Inredning
748 Glas 749 Möbler och tillbehör

SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
Libris/SAB:
Ae 	

 Bokväsen
Aea 	

 Bokhistoria
Aeb 	

 Skrivredskap och skrivmaterial
Aec 	

 Boktryckerihistoria
Aed 	

 Bokbandshistoria
Aef 	

 Redigeringsteknik
Aet 	

 Bibliofili
Af 	

 Skrift
Afa 	

 Skrift- och alfabetshistoria
Afb 	

 Paleografi
Afc 	

 Kalligrafi
Afd 	

 Chiffer
Ie 	

 Målarkonst
Ie. 	

 Särskilda perioder
Ie- 	

 Särskilda länder och områden
Ieb 	

 Bokmåleri
Iem 	

 Miniatyrmåleri
Ien 	

 Muralmåleri
Iet 	

 Teaterdekorationer
Iey 	

 Material, metoder, teknik
If 	

 Grafisk konst
If. 	

 Särskilda perioder

If- 	

 Särskilda länder och områden
Ifq 	

 Bruksgrafik
Ifr 	

 Bokillustration
Ify 	

 Material, metoder, teknik
Pn 	

 Fotografi och filmteknik (drift av fotoverksamhet t 77)
Pna 	

 Fotografi
Pnb 	

 Filmteknik, TV- och videofotografering
Pnd 	

 Vetenskaplig och teknisk fotografi
Pni 	

 Fotokonst
Pny 	

 Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering (57)
Pnz 	

 Särskilda fotografer
75 (DC, DK 75)
76 (DC, DK 76 , 09)
77 (DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i 681).
DC:
750 Målning & målningar
751 tekniker, utrustning, blanketter
752 Färg
753 Symbolism , allegori , mytologi , legend
754 Genre målningar
755 Religion & religiös symbolik
756 Ej tilldelad eller inte längre används
757 mänskliga figurer och deras delar
758 Övriga ämnen
759 Geografiska, historiska , områden, personer behandling

760 Grafik , Printmaking & utskrifter
761 Relief processer ( block utskrift )
762 Ej tilldelad eller inte längre används
763 Litografiska (plano) processer
764 Chromolithography & serigrafi
765 Metal gravyr
766 Mezzotinting & processer
767 Etsning & torrnål
768 Ej tilldelad eller inte längre används
769 Posters
090 Handskrifter & sällsynta böcker
090 Manuskript och sällsynta böcker
091 Manuskript
092 Block böcker
093 Incunabula
094 Tryckta böcker
095 Böcker känd för bindningar
096 Böcker noterbara för illustrationer
097 Böcker noterbara för ägandet och ursprung
098 Förbjudna arbeten, förfalskningar och bluffar
099 Böcker noterbara för format
770 Photography & bilder
771 Tekniker och utrustning , material
772 metallsalt processer
773 Pigment processer utskrift
774 Holography
775 Digital fotografering
776 Datorkonst
777 Biofilm och Videografi [1]
778 Fält och typer av fotografi
779 Fotografier

Från 01d.pdf (DC DK)

78 Musik ( konserter o d 792)

75 Konstmåleri o d.
(SAB Ie. DC, DK 75)
750 Allmänt. O Teknik. O Material. O Motiv.

SW 78 Musik ( konserter o d 792)

76 Formgivning av grafisk konst, trycksaker o d. Teckenkonst.
(SAB If, Ae, Af, Ihq, Kya, F.08 . DC, DK 76 , 09)
760 Allmänt. 761 Högtryck. Boktryck. Träsnitt. Metallsnitt. 762
Djuptryck. Etsning. Gravyr. 763 Plantryck. Litografi. Rotogravyr. 764
Teckenkonst.Skrift.Tecken.Symboler. 7642 Olika skriftarter. 7643
Olika skriftsystem.7645 Skrivdon. 7646 Symboler, monogram o d. 766
Nyttografik (Reklam mm, hemsidor på Internet ? ). 769
Grafiksamlingar. 7699 Handskrifter. Bokrariteter. Bokkonst.
77 Fotografiskt arbete o d.
(SAB Pn. DC, DK 77) (Fotoverksamheter i industriell skala ingår i
686).
770 Allmänt. 771 Fotografisk utrustning. Lokaler. Apparatur. Material.
7711 Lokaler för fotoarbete. 7712 Inredningar, belysning mm. 7713
Kameror, förstoringsapparater. 7714 Övrig utrustning. 7715 Negativ- o
positivmaterial. 7717 Kemikalier. 772 Fotometoder med oorganiska
ämnen. 773 Fotometoder med organiska ämnen. 774 Elektroniska o
övriga metoder. 776 Fotolitografi. 777 Plåtar för boktryck, djuptryck.
Fotogravyr. 778 Fotografins användnings-områden. 7781 Kopiering.
7782 Projektion. 7783 Vetenskapligt foto. 7784 Stereo. 7785 Filmning,
filmklippning. 7786 Färgfoto. 7788 Trickfoto. 7789 Dokumentärfoto,
konstfoto, motiv, fotosituation, format. 779 Fotosamlingar.

Libris/SAB:
Ij 	

 Musik
Ij:d 	

 Musikteori, -filosofi och -psykologi
Ij:k 	

 Musikforskningens historia
Ij:oa 	

Musiksociologi
Ija 	

 Musikteori, musikarkeologi m fl musikvetenskapliga 	

	

delområden
Ijb 	

 Musikhistoria
Ijc 	

 Musikinstrument: allmänt
Ijd 	

 Tangentinstrument
Ije 	

 Stråkinstrument
Ijf 	

 Blåsinstrument
Ijg 	

 Knäppinstrument
Ijh 	

 Slagverk och strykidiofoner
Iji 	

 Elektriska musikinstrument
Ijj 	

 Mekaniska musikinstrument
Ijk 	

 Instrumentalmusik: kammarmusik
Ijl 	

 Instrumentalmusik: orkestrar
Ijm 	

 Instrumentalmusik: särskilda former
Ijn 	

 Vokalmusik: allmänt
Ijo 	

 Vokalmusik: solosång
Ijp 	

 Vokalmusik: körsång
Ijq 	

 Vokalmusik: särskilda former
Ijr 	

 Dramatisk och scenisk musik
Ijs 	

 Religiös musik
Ijt 	

 Skolmusik
Iju 	

 Västerländsk folkmusik
Ijv 	

 Icke-västerländska kulturers musik
Ijx 	

 Jazz, rock och populärmusik

Ijy 	

 Musikprogram
Ijz	

 Särskilda tonkonstnärer
Ijä 	

 Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Ijö 	

 Övrig musik
X 	

 Musikalier (noter)
X(s) 	

Musikalier: Samlingar och studiepartitur
Xa 	

 Musikteori
Xb 	

 Musikhistoria
Xc 	

 Soloverk: valfri besättning
Xd 	

 Instrumentalmusik: tangentinstrument
Xe 	

 Instrumentalmusik: stråkinstrument
Xf 	

 Instrumentalmusik: blåsinstrument
Xg 	

 Instrumentalmusik: knäppinstrument
Xh 	

 Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner
Xi 	

 Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument
Xj 	

 Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument
Xk 	

 Instrumentalensembler
Xl 	

 Instrumentalmusik: orkestrar
Xm 	

 Instrumentalmusik: särskilda former
Xn 	

 Elektroakustisk musik och ljudkonst
Xo 	

 Solosång
Xp 	

 Körsång
Xq 	

 Vokalmusik: särskilda former
Xr 	

 Dramatisk och scenisk musik
Xs 	

 Religiös musik
Xu 	

 Västerländsk folkmusik
Xv 	

 Icke-västerländska kulturers musik
Xx 	

 Jazz, rock och populärmusik
Xy 	

 texter till vokal och dramatisk musik
Xä 	

 Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Xö 	

 Övrigt
Y 	

 Musikinspelningar
Y(s) 	

Samlingar
Ya 	

 Musikteori
Yb 	

 Musikhistoria

Yc 	

Yd 	

Ye 	

Yf 	

Yg 	

Yh 	

Yi 	

Yj 	

Yk 	

Yl 	

Ym 	

Yn 	

Yo 	

Yp 	

Yq 	

Yr 	

Ys 	

Yu 	

Yv 	

Yx 	

Yä 	

Yö 	


Soloverk: valfri besättning
Instrumentalmusik: tangentinstrument
Instrumentalmusik: stråkinstrument
Instrumentalmusik: blåsinstrument
Instrumentalmusik: knäppinstrument
Instrumentalmusik: slagverk och strykidiofoner
Instrumentalmusik: elektriska musikinstrument
Instrumentalmusik: Mekaniska musikinstrument
Instrumentalensembler
Instrumentalmusik: orkestrar
Instrumentalmusik: särskilda former
Elektroakustisk musik och ljudkonst
Solosång
Körsång
Vokalmusik: särskilda former
Dramatisk och scenisk musik
Religiös musik
Västerländsk folkmusik
Icke-västerländska kulturers musik
Jazz, rock och populärmusik
Parodier, signaler, ljudeffekter m m
Övrigt

(DC, DK 78) DC:
780 musik
781 Allmänna principer och musikaliska former
782 Vokalmusik
783 Musik för enstaka röster, The rösten
784 Instrument och Instrumentellt ensembler
785 Kammarmusik
786 Tangentbord & andra instrument
787 Stränginstrument (Chordophones)
788 Blåsinstrument (Aerophones)
789 Ej tilldelad eller inte längre används

Kultur- och idrottsminister:
del Seder och bruk, medier, teater, nöjen,

(790-794)

79 	

Seder o bruk, nöjen. Sociala miljöer och
sociala verksamheter: socialtjänst, brott och
kriminalvård, polis, integration od, undervisning. Sport.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
SW
SW
SW
SW
SW

. 7911-7913 Seder och bruk.
. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.

SW
SW
SW
SW
SW
SW

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård.
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.

SW 796/799 Sport, idrott o d.

Libris/SAB:
Ku 	

 Allmän socialhistoria (även till 93-99)
Ku. 	

 Särskilda historiska perioder
Ku- 	

 särskilda länder och områden )
Oa 	

 Sociologi (även till 79)
Oa(x)	

Sociologiska lexikon (118)
Oa:bf	

Sociologiska institutioner
Oa:d 	

Sociologisik teori, filosofi och metodlära
Oa:k 	

Sociologins historia
Oaa 	

 Socialpsykologi
Oab 	

 Sociala strukturer
Oac 	

 Familjesociologi
DC:
300 Samhällsvetenskap , sociologi och antropologi
300 Samhällsvetenskap
301 Sociologi & antropologi
302 Social interaktion
303 Sociala processer
304 Faktorer som påverkar socialt beteende
305 Sociala grupper
306 Kultur & institutioner
307 gemenskaperna
308 används inte längre, tidigare Polygrafi
309 används inte längre, tidigare historia sociologi

7911-7913 Seder och bruk. Planering av
sociala miljöer

7912 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden.
Världsnivå och stora regioner.
7913 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden.
Nationella och lägre nivåer.

SW . 7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.

Libris/SAB:
Bl 	

 Omstridda fenomen och företeelser
Blb 	

 Ockultism
Blc 	

 Spådomskonst (divination)
Bld 	

 Frenologi
Blf 	

 Kryptozoologi
Blg 	

 Ufo
M 	

 Etnografi, socialantropologi och etnologi
M(x) Etnografiska etc. lexikon
M:b 	

 Etnografisk etc. forskning. Institutioner
M:d 	

 Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära
M:k 	

 Etnografins etc historia
Ma 	

 Europa: allmänt
Mb 	

 Norden: allmänt
Mc 	

 Sverige
Md 	

 Övriga Norden
Me 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Mf 	

 Mellaneuropa
Mg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Mh 	

 Schweiz
Mi 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
Mj 	

 Frankrike
Mk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Ml 	

 Portugal
Mm 	

 Östeuropa
Mn 	

 Balkanländerna
Mo 	

 Asien
Mp 	

 Afrika
Mq 	

 Amerika
Mr 	

 Oceanien

(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).
7911 Seder o bruk.
79110 Allmänt.
79111 Kläder. Dräkter. Mode. Smycken.
79112 Seder och bruk i den enskildes liv.
791121 Födelse. Dop. Omskärelse. Barndom. Manbarhetsritualer.
Myndighetsförklaring 791122 Dödande av människor, t. ex. av barn,
gamla och fångar. Rituella mord. Huvudjägare. Självmord, harakiri.
791123 Familjeliv. Familjens organisation. Släktskap. Patriarkat.
Matriarkat.Konstlade familjerelationer. Fostbrödralag. 791124 Frieri.
Äktenskapslöfte. Förlovning. 791125 Giftermål. Bröllop.
Bröllopssedvänjor. Äktenskapsformer. Gruppäktenskap. Polygami.
Monogami. 791126 Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst.
Konkubinat. Morganistiska äktenskap.Celibat: religiösa
äktenskapsförbud. Prostitution. 791127 Vänskap. Gästfrihet.
Fiendskap. 791128 Måltider. Mat- och dryckesvanor. 791129 Namn.
Efternamn. Förnamn. Öknamn. (79113 Död, begravning , se 7956.
79114 Folkligt liv. Officiellt liv, se 7916.)
79115 Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel.
79116 Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället.
79117 Speciella folkgrupper med hänsyn till deras seder och vanor
79118 Folktro, legender, övernaturligt, spöken, drömtydning,
ordspråk, seder
79119 Krigsseder, krigsbeteende
(Det är ett gammalt schema från DC-DK mest för “naturfolkens liv”,
som i princip kan användas även för “civilserade”.)

Ms 	

 Polarländerna
Mu 	

 Bebyggelse och byggnader
Mv 	

 Föremål
Mx 	

 Näringsliv och arbetsliv
My 	

 Samhälls- och familjeliv
Mz 	

 Folktro och folkseder
Qcg 	

 Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 	

	

	

förhållanden (Även 7911)

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester
mm.
SW . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
(SAB Im, Ikö . DC, DK 791).

(DC, DK 39).DC:
390 Seder, etikett , folklore
391 Kostym & personliga utseende
392 Livets kretslopp och hemlivet
393 död
394 Allmänt
395 Etikett ( Manners )
396 används inte längre, tidigare kvinnors ställning och behandling
397 används inte längre, förr utstött studier
398 Folklore
399 Krig & diplomati.
130 Parapsychology och ockultism
130 parapsykologi och ockultism
131 Parapsykiska och ockult metoder
132 används inte längre, förr Mental rubbningarna
133 Särskilda ämnen i parapsykologi och ockultism
134 används inte längre, tidigare mesmerism och Klärvoajans
135 Dreams och mysterier
136 inte längre används, före detta mentala egenskaper
137 divinatoriska grafologi
138 Physiognomy
139 Frenologi
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Medelsvensson och topplistor	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_26_A01BR1301.pdf

omr 791

Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
7914 Filmkonst, filmer, filmproduktion, filmförevisningar,TV,video,
radio od
7915 Vaxkabinett. Marionetteater. Skuggspel o d.
7916 Offentliga fester. Marknader. Parader. Fyrverkerier. Karnevaler.
Maskerader.
79161 Festmåltider. Banketter. Offentlig utspisning. 79162
Nationalfester. Folkfester. Folknöjen. Karnevaler. Maskerader.
Speciella dagar t. ex. Mors dag, 79163 Lekar. Spel. Danser. 79164
Officiella högtidligheter. Kröningar. Statsbesök. Triumftåg. Jubileer.
Invigningar. 79165 Processioner. Defileringar. Demonstrationer. 79166
Marknader. 79167 Ryttarfester. Torneringar. Tvekamper. Dueller.
79169 Offentlig gästfrihet. Internationella sällskapliga relationer.
7917 Nöjesfält. Tivoli o d
7918 Menagerier. Cirkusar. 7919 Libris/SAB:
Bu 	

 Masskommunikation: radio och television
Bu- 	

 Särskilda länder och områden
Bua 	

 Radio
Bub 	

 Television och video
Im 	

 Film
Ima 	

 Film: allmänt
Imb 	

 Filmhistoria
(DC, DK 791). DC:
790 Fritids-& Performing Arts
791 Offentliga föreställningar

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer.
Konstdans.

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

SW . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

793 Libris/SAB:
Rc 	

 Danslekar och dans
Rbo 	

 Friluftsliv (Även 796/799)

Libris/SAB:
Ik 	

 Teater
Ika 	

 Teater: allmänt
Ikb 	

 Teaterhistoria och -kritik
Ike 	

 Teaterprogram
Iks	

 Gruppteater
Ikt	

 Pantomim- och marionetteater
Iku 	

 Barnteater
Ikv 	

 Amatörteater
Ikx 	

 Radio- och TV-teater
Iky 	

 Konstnärlig dans
Ikz 	

 Särskilda sceniska konstnärer
Ikö 	

 Övrig scenisk konst och offentliga nöjen
(DC, DK 792) DC:
792 Stage presentationer

SW . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

(DC, DK 793) DC:
793 Inomhus spel & nöjen

794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri.
Lotto. Tips
SW . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.
794 Libris/SAB:
Rd 	

 Spel och tidsfördriv
Re	

 Lotteri, vadhållning, tips
(DC 794-795, DK 794) DC:
794 Inomhus skicklighetsspel
795 Hasardspel

Kultur- och idrottsminister:
del Folkrörelser	

	

 	

 	

7959 Sociala miljöer o verksamheter i
allmänna grupper o d.
SW . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
Libris/SAB:
Bi 	

 Förenings- och mötesteknik
Bk 	

 Allmänna sällskap och föreningar
(DC, DK 06 utom 069)DC:
060 föreningar, organisationer och museer
060 General organisationer
61 Organisationer i Nordamerika
062 Organisationer i Brittiska öarna, i England
063 Organisationer i Centraleuropa, i Tyskland
064 Organisationer i Frankrike & Monaco
065 Organisationer i Italien & angränsande öar
066 I Iberiska halvön och angränsande öar
067 Organisationer i östra Europa, i Ryssland
068 organisationer i andra geografiska områden
069 museer, till område 73

DC:
(7959)

366 Association
367 Allmänna klubbar
369 Diverse föreningar

Kultur- och idrottsminister:
del Idrott	

 	

	

 	

 	

(796-799)
796/799 Sport, idrott o d.
SW 796/799 Sport, idrott o d.
Libris/SAB:
R 	

 Idrott, lek och spel (Del. Delar även på 793,794)
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner
Rb:doIdrottspsykologi
Rb:k 	

Idrottsforskningens historia
Rb:oaIdrottssociologi
Rb- 	

 Särskilda länder och områden
Rba 	

 Allmän idrott. Friidrott
Rbb 	

 Boll- och kägelsport
Rbc 	

 Simning, simhopp, dykning m m
Rbd	

 Sjösport. Båtsport
Rbe 	

 Djursport
Rbf 	

 Cykel-, motor- och flygsport
Rbg 	

 Vintersport
Rbh 	

 Rullskridskor, rullbräda, rullskidor
Rbi 	

 Budo (kampsporter)
Rbj 	

 Brottning
Rbk 	

 Boxning
Rbl 	

 Tyngdlyftning
Rbm 	

Orienteringssport (inkl skidorientering)
Rbn 	

 Alpinism
Rbo 	

 Friluftsliv (Även 793)
Rbp 	

 Fäktning
Rbq 	

 Skytte

Rbr 	

 Handikappidrott
Rbv 	

 Olympiska spelen
Rbz 	

 Särskilda idrottsutövare
Ra 	

 Gymnastik
Rb 	

 Idrott och sport
Rh	

 Scoutrörelsen
(DC, DK 796-799)
(DC, DK 796-799) DC:
796 Athletic och utomhus Sport & spel
797 Aquatic & Air Sports
798 ridsport & Animal racing
799 Fiske , jakt , skytte
Från 01d (DC DK)
(SAB R utom Rc o Re, Qgah, Qgbh. DC, DK 796-799)
796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.
7960 Allmänt.
7961 Lek o vederkvickelse i det fria.
7962 Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket,
bowling.
7963 Bollspel.
7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott.
7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering.
7966 Cykel.
7967 Motorsport.
7968 Kamp- och försvarssporter.
7969 Vintersport.
797 Vattensport. Simsport. Flygsport.
798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur.
799 Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	


	


Idrott

Kultur- och idrottsminister:
del Språk, litteratur	

	

	

(80-90, 92)

80 Språk. Språkliga verksamheter.
802-809 motsvarar 82-89.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89.

8 Språk. Litteraturvetenskap.
Skönlitteratur.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
SW 80 Språkliga verksamheter. 802/819 motsvarar 82/89.
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
84 Fransk skönlitteratur o d.
85 Italiensk skönlitteratur o d.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

Libris/SAB:
F 	

 Språkvetenskap
F(x) 	

Flerspråkiga lexikon och språkvetenskapliga uppslagsverk 	

F:b 	

 Språkvetenskaplig forskning, organisationer och institutioner 	

F:d 	

 Språkteori och -filosofi
F:k 	

 Språkvetenskapens historia
F:oa 	

Språksociologi
F:oi 	

 Språkstatistik
F:pu 	

Datalingvistik
F:t 	

 Matematisk lingvistik
F.0 	

 Allmänt: särskilda språkvetenskapliga aspekter
Fb 	

 Indoeuropeiska språk: allmänt
Fc 	

 Svenska
Fd 	

 Övriga nordiska språk
Fe 	

 Engelska
Ff 	

 Tyska
Fg 	

 Nederländska
Fh 	

 Romanska språk: allmänt
Fi 	

 Italienska
Fj 	

 Franska
Fk	

 Spanska
Fl 	

 Portugisiska
Fm	

 Slaviska och baltiska språk
Fn 	

 Keltiska språk

Fo 	

 Grekiska och latin
Fp 	

 Indo-ariska språk
Fq 	

 Iranska språk
Fr 	

 Övriga indoeuropeiska språk
Fs 	

 Semitiska språk
Ft 	

 Hamitiska språk och tchadspråk
Fu 	

 Finsk-ugriska och altaiska språk
Fv 	

 Sino-tibetanska och austroasiatiska språk
Fx 	

 Övriga språk
Fy 	

 Konstgjorda språk
Få 	

 Teckenspråk
(DC 4. DK 80)

Från 01d.pdf:
(SAB F. DC 4. DK 80)

81 Litteraturvetenskap - historia.
812-819 motsvarar 82-89.
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
Libris/SAB:
G 	

 Litteraturvetenskap
G(x) 	

Litteraturvetenskapliga lexikon
G:b 	

 Litteraturvetenskaplig forskning, organisationer och 	

	

institutioner
G:dd 	

Litteraturvetenskaplig metodlära
G:df 	

Litteraturestetik
G:dg 	

Litteraturkritik
G:do 	

Litteraturpsykologi
G:k 	

 Litteraturvetenskapens historia
G:oa 	

Litteratursociologi
G.0 	

 Särskilda litterära genrer och motiv
G. 	

 Allmänt: särskilda litterära perioder
Gb	

 Germansk och nordisk litteraturhistoria: allmän
Gc 	

 Svensk litteraturhistoria
Gd 	

 Övrig nordisk litteraturhistoria
Ge 	

 Engelsk litteraturhistoria
Gf 	

 Tysk litteraturhistoria
Gg 	

 Nederländsk litteraturhistoria
Gh 	

 Romansk litteraturhistoria: allmän
Gi 	

 Italiensk litteraturhistoria
Gj 	

 Fransk litteraturhistoria
Gk	

 Spansk litteraturhistoria
Gl 	

 Portugisisk litteraturhistoria

Gm 	

Gn 	

Go	

Gp 	

Gq 	

Gr 	

Gs 	

Gt 	

Gu	

Gv 	

Gx	

Gz 	


Slavisk och baltisk litteraturhistoria
Keltisk litteraturhistoria
Grekisk och latinsk litteraturhistoria
Indo-arisk litteraturhistoria
Iransk litteraturhistoria
Övrig indoeuropeisk litteraturhistoria
Semitisk litteraturhistoria
Litteraturhistoria: hamitiska språk och tchadspråk
Finsk-ugrisk och altaisk litteraturhistoria
Litteraturhistoria: sino-tibetanska o austroasiatiska språk
Övrig litteraturhistoria
Särskilda utländska författare

(DC delar av 800-899. DK 81.) DC:
800 Litteratur , retorik och kritik
800 Litteratur & retorik
801 Filosofi & teori
802 Miscellany
803 Ordböcker och upplsagsverk
804 Ej tilldelad eller inte längre används
805 Seriepublikationer
806 Organisationer
807 Utbildning, forskning, ämnen
808 Retorik & samlingar av litteratur
809 Litteraturhistoria & kritik

Från 01d.pdf
(SAB G. DC delar av 800-899. DK 81.)
810: Allmänt.
811: Litteraturvetenskap / litteraturhistoria. 8110 Litterär teori,
vetenskap och teknik. 81101. Litterär estetik. 81103 Tolkningar.
Översättningar. 81108 Litterär verksamhet och teknik. Författande.
811085 Modern retorik.81109 Litterär kritik. 811091 Jämförande
litteraturvetenskap.
8111/8119: Litteraturarter. 8111 Poesi. 8112 Dramatik. 8113 Romaner. Noveller. Berättelser. 8114 Essäer. Uppsatser. 8115 Tal. Föredrag.
8116 Brev. Verk i brevform. 8117 Satirer. Hlumoresker. Epigram.
Parodier. 81182 Polygrafier. Diverse skrifter. Utdrag. Antologier. 8119
Övriga litteraturarter.
812/819: Litteraturvetenskap för olika språk.
812 Engelsk litteratur.
813 Tysk, nederländsk, nordisk litteratur o d.
81397 Svensk litteratur.
814 Fransk litteratur o d.
815 Italiensk litteratur o d.
816 Spansk, portugisisk litteratur o d.
817 Grekisk och latinsk litteratur o d.
818 Slavisk, baltisk litteratur o d.
819 Orientalisk och övrig litteratur.
(Själva skönlitteraturen ingår i 82/89)

82/89 Skönlitteratur på olika språk
SW 81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

82/89 Skönlitteratur på olika språk.
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt.
84 Fransk skönlitteratur o d.
85 Italiensk skönlitteratur o d.
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d.
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d.
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d.
89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

I grundskolan behandlas frågor om skönlitteratur o d i språkämnena i
område 80.

655 Förlagsverksamheter o d.
SW . 655 Förlagsverksamheter o d.
Libris/SAB:
Ad 	

 Bokförlag och bokhandel
(DC delar 07, 686. DK del 655)

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik.
Blandade ämnen.
SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
(DK (05), 07, 08, (04) )
Libris/SAB:
B 	

 Allmänt och blandat (Del. Delar även på 	

	

	

103,109,70,73,7951,7959)
Bb 	

 Allmänna samlingsverk
Bd 	

 Allmänna tidskrifter och allmänna serier
Br 	

 Kommunikation, cybernetik, informationsteori
Bra 	

 Kommunikation
Brb 	

 Cybernetik och informationsteori
Bs 	

 Masskommunikation: allmänt
Bs- 	

 Särskilda länder och områden
Bsi 	

 Indoktrinering och propaganda
Bt 	

 Publicistik (inkl tidningsväsen och -historia)
Ä 	

 Tidningar
Äc 	

 Sverige
Äd	

 Övriga Norden
Äe 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Äf 	

 Mellaneuropa
Äg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Äh	

 Schweiz
Äi 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
Äj 	

 Frankrike och Monaco
Äk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)

Äl 	

 Portugal
Äm 	

 Östeuropa
Än 	

 Balkanländerna
Äo 	

 Asien
Äp 	

 Afrika
Äq 	

 Amerika
Är 	

 Oceanien (Australien, Nya Zeeland, Melanesien, Polynesien,
	

Mikronesien)
(DK (05), 07, 08, (04) )
Från 01d: (DC DK)
SAB Bb, Bd, Bs, Bt. DC 05, 07, 08. DK (05), 07, 08, (04) )
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar. I den mån
de inte kan ingå i särskilt fack. Årsböcker. Adressböcker, Almanackor.
Kalendrar, 9051 / 9059 På olika språk. 9051 Amerikanska. 9052
Engelska (annan än amerikanska). 9053 Tyska o d. 9054 Franska o d.
9055 Italienska o d. 9056 Spanska, portugiska o d. 9057 Slaviska
språk. 9058 Skandinaviska språk. 9059 Andra språk.
907 Tidningsväsen. Betydelse. Ledning. Redaktion. Journalistik. 908
Skrifter i blandade ämnen , i den mån de inte kan ingå i särskilt fack.
905 Allmänna tidskrifter och publikationsserier. Tidningar.
Själva skrifterna. Journalistik o d ingår i 907.
907 Tidningsväsen o d.Journalistik. Här avses det redaktionella
innehållet o d.Tidningsväsen som ekonomisk verksamhet ingår i 655.
Själva tidningarna och tidskrifterna o d ingår i 905.
908 Samlingsverk, skrifter med blandat innehåll, som ej ingår i
särskilt fack.

(DK (05), 07, 08, (04) ) DC:
(DC, DK 93-99)DC:
900 Historia
900 Historia & geografi
901 Filosofi & teori
902 otilldelad
903 Ordböcker och upplsagsverk
904 Insamlade konton evenemang
905 Seriepublikationer
906 Organisationer och hantering
907 Utbildning, forskning, ämnen
908 När det gäller olika typer av personer som
909 Världshistorien
050 Tidningar, tidskrifter och serier
050 Allmänna seriepublikationer
051 Seriella på amerikansk engelska
052 Seriella på engelska
053 Seriella på andra germanska språk
054 Seriella på franska, occitanska & katalanska
055 På italienska, rumänska och besläktade språk
056 Seriella på spanska och portugisiska
057 Seriella i slaviska språk
058 Seriella på skandinaviska språk
059 Seriella på andra språk

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria od
SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
Libris/SAB:
L 	

 Biografi med genealogi
L:k 	

 Vetenskapshistoria
Ld 	

 Genealogi
Ld:bf	

Genealogiska organisationer och institutioner
Ld:k 	

Vetenskapshistoria
Ld- 	

 Särskilda länder och områden
Lda 	

 Genealogi: metodlära
Ldm 	

Genealogiska uppslagsverk
Lds 	

 Genealogiska samlingar
Ldz 	

 Särskilda släkter
Lk 	

 Biografisk vetenskap
Lm 	

 Biografiska uppslagsverk
Ls 	

 Biografiska samlingar
Lz 	

 Biografi: särskilda personer
(DC, DK 92) DC:
920 Biografi , släktforskning , insignier
921-928 Detta område är reserverat som en valfri plats för biografier,
som bordlades i bokstavsordning efter ämne efternamn.
929 Släktforskning, namn , emblem

Ace 	

 Specialsamlingar (80)
Acf 	

 Arkivens service (92)

Kultur- och idrottsminister:
del Arkiv, bibliotek, religion

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Länk till hemsidan:
SW . 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
Exempel på verksamheter:
Libris/SAB:
Aa 	

 Bibliografi (74 979 titlar)
Aa:b	

 Bibliografisk forskning (1 051)
Aa:d	

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

 Bibliografins historia (84)
Aa.0	

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

 Särskilda länder och områden (14 378)
Aaa	

 -Aay Bibliografier för områdena A-Y.
Ac 	

 Arkiv (8 690)
Ac:bf	

Arkivinstitutioner (12)
Ac:d 	

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

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

 Särskilda länder och områden (7 246)
Aca 	

 Arkivteknik och -organisation (837)
Acb 	

 Arkivens målsättning och uppgifter (10)
Acc 	

 Arkivens organisation, administration och ekonomi (55)
Acd 	

 Arkivbestånd (122)

(1, 2)
( DC, DK 010-019) DC:
010 Bibliografier
010 Bibliografi
011 Bibliografier
012 Bibliografier av individer
013 [Ej tilldelad]
014 av anonyma & pseudonyma verk
015 Bibliografier av verk från vissa platser
016 Bibliografier av verk om särskilda ämnen
017 allmänna ämnesområden kataloger
018 Kataloger arrangerade efter författare, datum, etc.
019 Ordbok kataloger
Arkiv
Från:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes

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

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

655, 75/77)
Ab 	

 Bibliotek (30 232)
Ab:bf	

Biblioteksinstitutioner (80)
Ab:d 	

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

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

Särskilda typer av bibliotek (838)
Ab- 	

 Särskilda länder och områden (19 027)
Aba 	

 Biblioteksteknik och -organisation (1 874)
Abb 	

Bibliotekens målsättning och uppgifter (440)
Abc 	

 Bibliotekens organisation, administration och ekonomi (1 587)
Abd 	

Bokbestånd (3 979)
Abe 	

 Specialsamlingar (968)
Abf 	

 Bibliotekens service (4 582)
Abg 	

Bibliotekssamarbete (284)
Abh 	

Kontaktskapande arbete och PR (357)

(DC 020-029. DK 020-028, 002) DC:
020 Bibliotek & informationsvetenskap
020 Bibliotek & informationsvetenskap
021 Bibliotek förhållanden
022 Administration av fysiska anläggningar
023 Personalhantering
024 inte längre används, som tidigare Regler för läsare
025 Bibliotek verksamhet
026 Bibliotek för specifika ämnen
027 Allmänna bibliotek
028 Läsning & användning av andra informationsmedier
029 inte längre används, före detta litterära metoder
Från:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dewey_Decimal_classes
Förteckning från Wikipedia över Deweys decimalklasser.
Sammanfattning 2003
SAMMANFATTNING
En lång redogörelse för klassifikationer finns i:
http://wimnell.com/omr025.pdf
http://wimnell.com/omr026.pdf
Gjorda 1996.

103 Allmänna encyklopedier. Övergripande
värderingar
SW . 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar.
Libris/SAB:
Ba 	

 Allmänna encyklopedier (3 049)
+ Värderingar
(DC 03. DK (03) ) DC:
030 Uppslagsverk & böcker av fakta
030-Generella encyklopediska verk
031 Uppslagsverk på amerikansk engelska
032 Uppslagsverk på engelska
033 I andra germanska språk
034 Uppslagsverk på franska, occitanska & katalanska
035 På italienska, rumänska och besläktade språk
036 Uppslagsverk på spanska och portugisiska
037 Uppslagsverk på slaviska språk
038 Uppslagsverk på skandinaviska språk
039 Uppslagsverk på andra språk
Nationalencyklopedin. NE
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
FNs millenniedeklaration 2000.
Barnkonventionen.
Folkhälsomål. mm

2 Religiösa verksamheter o d.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 2 Religiösa verksamheter o d.
SW 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
SW 21 Allmän religionsvetenskap.
SW 22/28 Kristna religioner.
SW 29 Icke kristna religioner o d.
Libris/SAB:
C 	

 Religion
(DC, DK 2)

20 Övergripande religiösa verksamheter o d

21 	

Allmän religionsvetenskap

SW 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.

SW 21 Allmän religionsvetenskap.

Libris/SAB:
C 	

 Religion

Libris/SAB:
C(x) 	

Religionslexikon
C:d 	

 Religionsfilosofi och -psykologi
C:oa 	

Religionssociologi

(DC 20.) DC:
200 Religion
200 Religion
201 Religiös mytologi , allmänna klasser av religion, interreligiösa
relationer och attityder, sociala teologi
202 läror
203 Offentlig gudstjänst och andra metoder
204 Religiös erfarenhet, livet, praxis
205 Religiösa etik
206 ledare och organisation
207 Tjänsteresor och religionsundervisning
208 Källor
209 Sekter och reformrörelser

(DC, DK 21) DC:
210 Naturlig teologi
211 Begrepp Guds
212 Existens , Guds egenskaper
213 Creation
214 Theodicy
215 Vetenskap & Religion
216 används inte längre, tidigare Evil
217 används inte längre, tidigare Bön
218 Mänskligheten

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

 Kristendomen: allmänt (
Cb 	

 Bibelutgåvor
Cc 	

 Exegetik och litteratur om Bibeln
Cd	

 Äldre teologisk litteratur
Ce 	

 Dogmatik och symbolik
Cf 	

 Teologisk etik
Cg	

 Praktisk teologi
Ch 	

 Gudstjänsten (5 676)
Ci 	

 Uppbyggelselitteratur
Cj 	

 Kyrkohistoria
Ck 	

 Kristna samfund
Cl 	

 Kristen mission
(DC, DK 22-28) DC:
220 Bibeln
221 Gamla Testamentet
222 historiska böcker i Gamla testamentet
223 Poetiska böcker i Gamla testamentet
224 profetiska böcker i Gamla testamentet
225 Nya Testamentet
226 evangelierna och Apostlagärningarna
227 brev
228 Uppenbarelseboken (Apocalypse)
229 Apokryferna & pseudepigrapha

230 kristen teologi
231 Gud
232 Jesus Kristus och hans familj
233 Mänskligheten
234 Salvation ( soteriologi ) & Grace
235 andliga varelser
236 Eskatologi
237 används inte längre, tidigare framtida tillstånd
238 trossatser och katekeser
239 Apologetik och polemik
240 Christian moralisk & hängiven teologi
241 Moral teologi
242 devotional litteraturen
243 evangeliska skrifter för privatpersoner
244 används inte längre, tidigare religiösa fiction
245 används inte längre, tidigare Hymnology
246 Användning av konst i kristendomen
247 Church inredning och artiklar
248 kristna erfarenheten, praxis, liv
249 kristna ceremonier i familjelivet
250 kristna order och lokala kyrkan
251 predika ( Homiletics )
252 texter av predikningar
253 Pastoral kontor ( Pastoral teologi )
254 Parish Myndighet & administration
255 Religiösa församlingar och beställning
256 inte längre används, före detta religiösa samhällen
257 används inte längre, förr socken skolor, bibliotek etc.
258 används inte längre, tidigare församlingsarbete medicin
259 verksamhet den lokala kyrkan

260 Christian sociala teologi
261 Social teologi
262 Ecklesiologi
263 gånger och platser religion
264 offentlig gudstjänst
265 sakrament , andra riter och handlingar
266 uppdrag
267 Föreningar för religiöst arbete
268 Religionsundervisningen
269 andlig förnyelse
270 Christian kyrkohistoria
271 Religiösa order i kyrkohistoria
272 Förföljelser i kyrkohistoria
273 Heresies i kyrkohistoria
274 kristna kyrkan i Europa
275 kristna kyrkan i Asien
276 kristen kyrka i Afrika
277 kristen kyrka i Nordamerika
278 kristna kyrkan i Sydamerika
279 kristna kyrkan i andra områden
280 kristna samfund och sekter
281 tidiga kyrkan och österländska kyrkor
282 romersk-katolska kyrkan
283 anglikanska kyrkorna
284 protestanter i kontinentalt ursprung
285 Presbyterian , reformerta , Congregational
286 Baptist , Kristi lärjungar , Adventist
287 Methodist & relaterade kyrkor
288 används inte längre, tidigare unitarisk
289 andra samfund och sekter

29 	

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

 Religionshistoria
Cn 	

 Moderna religionsbildningar
(DC, DK 29) DC:
290 Andra & jämförande religioner
291 religionsvetenskap
292 Klassisk ( grekisk och romersk ) religion
293 germanska religionen
294 Religioner av indiskt ursprung
295 Zoroastrianism (Mazdaism, Parseeism)
296 judendomen
297 Islam , Bábism & Bahá'í Faith
298 används inte längre, tidigare Mormonism
299 Andra religioner

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	


	


Kyrkor och trossamfund

Från huvudmenyn:
	


	


Kyrkoval 2013*

Inget statsråd
(64, 6520-6524)
Delar: Stefan Attefall	

Civil- och bostadsminister
S: inget förslag

645 Hushållens inredning
646 Sömnad , kläder , personlig levande
647 Hantering av offentliga hushåll
648 Städning
649 Barnuppfostran & hemvård av sjuka

64 Hushållsarbeten. Energi- och
hygienförsörjning.

641 Matlagning. 642 Måltider, servering,
restauranger.

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

SW . 641 Matlagning. 642 Måltider, matservering.
Libris/SAB:
Qca 	

 Mat och dryck (inkl kulturhistoriska arbeten)
(DC 641, DK 641). (DC 642, DK 642).
DC:
641 Mat & dryck
642 Måltider och bordsservering

Hem-och konsumentminister

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

Länkgrupper som gäller flera av dessa områden kan placerats på
645 Användning av inventarier o d.
Libris/SAB:
Qc 	

 Hem och hushåll (till 640-649)
Qc(x)	

Allmänt: lexikon
Qc- 	

 Särskilda länder och områden
(DC, DK 64, delar 62. DK 687.5) DC:
640 Hemkunskap och familjen bor
641 Mat & dryck
642 Måltider och bordsservering
643 Bostäder & hushållsutrustning
644 Hushållens Utilities

643 Organisation av boende, personalrum
o d, hotell.
SW . 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
Libris/SAB:
Qm 	

 Hotell och turistväsen (4 895) (transporter till 656, 	

 	

	

reseskildringar till 91)
Qm(x)Hotell- och turistlexikon
Qm:k Hotell- och turistväsendets historia
Qm- 	

Särskilda länder och områden
(DC 643, DK 643 Bostad).
DC:
643 Bostäder & hushållsutrustning

644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d.
Drift av energi- och hygiensystem.
SW . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Libris/SAB:
Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av
	

hygien till 644)
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
	

(Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
(DC 644,DK 644 samt delar av 62 som gäller användning av
anläggningar för kraft- o hygienförsörjning o d.).
DC:
644 Hushållens Utilities

645 Användning av inventarier o d.
SW . 645 Användning av inventarier o d.
Här även länkgrupper som gäller fler av områdena 641-649	

Libris/SAB:
(DC 645, DK 645).
DC:
645 Hushållens inredning

646 Personlig hygien o d, klädvård
(utom 648 tvätt o d).
SW . 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d)
Libris/SAB:
Qcd 	

 Personlig hygien
Qcc 	

 Kläder och sömnad
(DC 646, DK 646 Kläder, kroppsvård).
DC:
646 Sömnad , kläder , personlig levande

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och 649 Personvård: barn, hemsjukvård.
utgifter mm.
SW . 649 Personvård: barn, hemsjukvård. o d.
SW . 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster o utgifter mm.
Inklusive fastighetsförvltning.
Libris/SAB:
Qci 	

 Privatekonomi
(DC 647, DK 647 Hushållsekonomi
DC:
647 Hantering av offentliga hushåll

648 Städnings-, rengörings- och
tvättverksamheter o d.
SW . 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
Libris/SAB:
Qcb 	

 Hemmets vård
(DC 648, DK 648 Tvätt, rengöring od)
DC:
648 Städning

Libris/SAB:
Qcg 	

 Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 	

	

	

förhållanden (Även 7911)
(DC 649, DK 649 Vård i hemmet, gäster).
DC:
649 Barnuppfostran & hemvård av sjuka
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Boende, byggande och bebyggelse
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_09_A01BR1301.pdf

omr 643

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Priser och konsumtion	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_15_A01BR1301.pdf

omr 647

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Hushållens ekonomi	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_14_A01BR1301.pdf

omr 647

Hushållsverksamhet	


	


Är beroende av zs Sida 438

__________________________________________________
641 Matlagning. 642 Måltider! !
63 Biologisk produktion
Restauranger! !
!
!
66 Livsmedelsindustri
!
!
!
!
!
63 Livsmedelshandel
!
!
!
!
!
61 Livsmedelskontroll
!
!
!
!
!
62 Ingenjörsverksamheter för
!
!
!
!
!
produktion och kontroll o d
____________________________________________________________
643 Boende, hotell, härbärge, tält!
643 Bostadsmarknad
!
!
!
!
!
647 Hyresvärdar
!
!
!
!
!
69 Bostadsbyggen. 66-68 Material
!
!
!
!
!
71 Fysisk planering av bostads!
!
!
!
!
områden och serviceområden
!
!
!
!
!
758 Social miljö i bostadsområden
!
!
!
!
!
62 Ingenjörsverksamheter för
!
!
!
!
!
produktion och planering o d
____________________________________________________________
644 El-, gas-, värme-, vatten- ! !
644 Elsystem
hygienförsörjning o d.!!
!
644 Vattenkraftverk, kärnkraftverk
!
!
!
!
!
vindkraftverk, värmepumpar,
!
!
!
!
!
fjärrvärme. 71 Planering frisk luft.
!
!
!
!
!
644 Vatten- och avloppssystem
!
!
!
!
!
644 Avfallshantering
!
!
!
!
!
69 Produktion och reparation av
!
!
!
!
!
kraftverk, vatten- och avlopp od
!
!
!
!
!
71 Översiktlig planering av
!
!
!
!
!
kraftsystem, hygiensystem o d
!
!
!
!
!
62 Ingenjörsverksamheter för
!
!
!
!
!
produktion och planering
____________________________________________________________
645 Användning av inventarier o d.! 653 Möbelhandel, handel för TV,
Möbler, TV o d, telefoner, cyklar, !
telefoner, transportmedel m m
bilar, hushållsutrustning !
!
68 Produktion av möbler, TV o d,
!
!
!
!
!
transportmedel m m
!
!
!
!
!
656 Vägar, vägskötsel. vägavgifter
!
!
!
!
!
71 Översiktlig planering vägar o d
!
!
!
!
!
656 Kollektivtrafik. 654 Televerks.
!
!
!
!
!
62 Ingenjörsverksamheter för
!
!
!
!
!
produktion och planering o d

646 Personlig hygien, kläder o d, !
646 Personlig hygien, klädvård
Förmåga, kompetens! !
!
653 Handel för kläder od
!
!
!
!
!
68 Produktion av kläder o d
!
!
!
!
!
7957 Utbildning 70 Kultur
!
!
!
!
!
7914-794 fritidssysslor
!
!
!
!
!
796-799 Sport och idrott
!
!
!
!
!
73-78 Utställningar, musik
!
!
!
!
!
655 Förlag 659 Reklam
!
!
!
!
!
80-99 Tidningar o annan läsning
!
!
!
!
!
651 Datorkunskap
!
!
!
!
!
6520 Tillgång till myndigheter
!
!
!
!
!
6525 Militära verksamheter
!
!
!
!
!
7952-7959+658 Sociala miljöer
!
!
!
!
!
61 Läkare, sjukhus
!
!
!
!
!
11-19 Inre verkligheter. 2 Religion
____________________________________________________________
647 Hushållsekonomi. Inkomster,!
658 Arbetsmarknad, arbetsgivare
utgifter!!
!
!
!
arbetsförmedling, fackföreningar,
!
!
!
!
!
arbetsinkomster
!
!
!
!
!
657 Försäkringar,skatter,kapitalin!
!
!
!
!
komster,skulder.Barnbidr,bostbidr
!
!
!
!
!
7951 Socialvård, socialbidrag
!
!
!
!
!
653 Handel med varor
!
!
!
!
!
653 Handel med utlandet
!
!
!
!
!
647 Hyror och bostadsutgifter
!
!
!
!
!
644 Bränsleutgifter o d
!
!
!
!
!
647 Hushållsutgifter 656 Resor
____________________________________________________________
648 Städning, rengöring, tvätt!!
648 Städning .Kemikalier. Baciller
____________________________________________________________
649 Personvård: barn, hemsjukvård, 649 Personvård: barn, älrevård
äldrevård!
!
!
!
hemsjukvård od
!
!
!
!
!
7951 socialvård 61 Läkare
!
!
!
!
!
7957 Dagis och skolor
____________________________________________________________
!
!
!
!
!
Alla verksamheter är beroende av
!
!
!
!
!
10-19 Samhällets och individernas
!
!
!
!
!
kunskaper, värderingar och moral
!
!
!
!
!
31-39 Politiska verksamheter
!
!
!
!
!
50-59 Naturkunskaper, matematik

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	

	

 	


Konsumentfrågor
Bostad Del

Energiminister. 	

 	


	


	


(644)

Anna-Karin Hatt (It- och) energiminister
Adolfsson Elgestam, Carina (S) Andra s-namnet i Näringsutsk.

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Energi	

	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_08_A01BR1301.pdf

omr 644

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
644 El-, gas-, värme-, vattenhygienförsörjning o d.
Drift av energi- och hygiensystem.
SW . 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Libris/SAB:
Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av
	

hygien till 644)
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
	

(Drift till 644)
Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
(DC 644,DK 644 samt delar av 62 som gäller användning av
anläggningar för kraft- o hygienförsörjning o d.).
DC:
644 Hushållens Utilities

	

 	


Energi

Välfärdssektor för fysiska
miljöer
Miljöminister	

	

 	

 	

 	


(71)

Lena Ek Miljöminister
Ernkrans, Matilda (S) Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

71 Övergripande formgivning/planering av
fysiska miljöer.
SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
Se även område 72
Libris/SAB:
Odg 	

 Samhällsplanering
Odg(x) Allmänt: lexikon
Odg:bf Organisationer och institutioner
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär
Odg:k Samhällsplaneringens historia
Odg:oe Lagstiftning
Odg- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Odgb	

 Riksplanering
Odgc	

 Regionplanering
Odgd
Kommunal planering

Odgl 	

 Planering för bostäder
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur
Odgp
Planering för handel, industri och arbetsplatser
Odgq
Planering för kommunikationer och transporter
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för 	

 	

	

övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
( DC, DK 71. DK 502, 504) DC:
710 Civic & landskapskonst
711 Area planering (Civic konst)
712 Landskapsarkitektur
713 Landskapsarkitektur av trafficways
714 Vatten egenskaper
715 vedväxter
716 örtartade växter
717-Strukturer
718 Landskap utformning av kyrkogårdar
719 Naturliga landskap
Från 01d.pdf (DC DK)
(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d .
DC, DK 71. DK 502, 504)
710
711
7111
7112
7113
7114
7115

Allmänt.
Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d.
Allmänna utgångspunkter och principer.
Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
Landsbygdsplanering.
Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stads-

delar. Byggnadskvarter.
7116 Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
7117 Planering för trafikleder.
7118 Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
7119 Övrigt.
712 Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkanläggningar.
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård.
71214 Miljövetenskap.
7122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata
parker och trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark,
örter, markdjur, markvård.
714 Vatten, fiskar, vattenvård.
715 Luft, skog, fåglar, luftvård.
716 Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård.

Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
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).

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Miljö	

 	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_04_A01BR1301.pdf

omr 71

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Miljö

Minister fysisk planering

(71,72)

Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Palm, Veronica (S) Ordförande i Civilutskottet

71 Övergripande formgivning/planering av
fysiska miljöer.
SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.

( DC, DK 71. DK 502, 504) DC:
710 Civic & landskapskonst
711 Area planering (Civic konst)
712 Landskapsarkitektur
713 Landskapsarkitektur av trafficways
714 Vatten egenskaper
715 vedväxter
716 örtartade växter
717-Strukturer
718 Landskap utformning av kyrkogårdar
719 Naturliga landskap

Se även område 72
Libris/SAB:
Odg 	

 Samhällsplanering
Odg(x) Allmänt: lexikon
Odg:bf Organisationer och institutioner
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär
Odg:k Samhällsplaneringens historia
Odg:oe Lagstiftning
Odg- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Odgb	

 Riksplanering
Odgc	

 Regionplanering
Odgd
Kommunal planering
Odgl 	

 Planering för bostäder
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur
Odgp
Planering för handel, industri och arbetsplatser
Odgq
Planering för kommunikationer och transporter
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för 	

 	

	

övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)

Från 01d.pdf (DC DK)
(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d .
DC, DK 71. DK 502, 504)
710
711
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119

Allmänt.
Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d.
Allmänna utgångspunkter och principer.
Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
Landsbygdsplanering.
Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter.
Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
Planering för trafikleder.
Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
Övrigt.

712

Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkanläggningar.
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård.
71214 Miljövetenskap.
7122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata
parker och trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark,
örter, markdjur, markvård.
714 Vatten, fiskar, vattenvård.
715 Luft, skog, fåglar, luftvård.
716 Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård.

72 	

Formgivning av byggnader och
anläggningar, arkitektur
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
Libris/SAB:
Ic 	

 Arkitektur (Delar hör även till 71)
Ic:bf 	

Arkitekturorganisationer och -institutioner
Ic:d 	

 Arkitekturteori och -psykologi
Ic:do 	

Arkitekturpsykologi
Ic:k 	

 Vetenskapshistoria
Ic. 	

 Särskilda perioder
Ic- 	

 Särskilda länder och områden
Icd 	

 Byggnader för särskilda ändamål
Ict 	

 Stadsplanekonst
Icu 	

 Landskapsarkitektur
Icv 	

 Byggnadsvård
(DC, DK 72) DC:
720 Arkitektur
721 arkitektonisk struktur
722 Arkitektur till ca. 300
723 Arkitektur från ca. 300 till 1399
724 Arkitektur från 1400
725 offentliga strukturer
726 Byggnader för religiösa ändamål
727 Byggnader för utbildning och forskning
728 Bostäder och relaterade byggnader
729 Design & inredning

Från 01d.pdf (DC DK)

725- 729 mer detaljerat:

(SAB Ic, Mu, delar av P som gäller formgivning o d. DC, DK 72)

725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.

720 Allmänt.
721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
724 Nya tidens miljöer och arkitektur.
725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. Lantbruksbyggnader.
7255 Sjukhus. Vårdhem od.
7256 Fångvårdsanstalter od.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
726 Kyrkliga byggnader.Kultbyggnader.Begravningsanläggningar.
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
728 Bostadshus.
729 Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
72511 Riksdagslhus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus.Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggna-der
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534
Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn.
72535 Lagerhus. Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för
vägtrafik. 725381 Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder.

725383 Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388
Busstationer. 72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
7254 Industribyggnader. Fabriker.Verkstäder.Lantbruksbyggnader.
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
7255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala inrättningar.
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555
Vårdhem för rehabilitering. 72556 Alderdomshem.Pensionärshem.
Gästhem. 72557 Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
7256 Fångvårdsanstalter od.
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.

Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader.
726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader vid vallfartsorter
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor.
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut.
Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer.
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier.

Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer.
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.
728 Bostadshus.
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på
den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder
Baracker.
7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 728222
Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 728224
Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 Kollektivhus.
7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 72831 Radhus.
72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 Enfamiljshus. Friliggande
hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus.
7284 Klubbhus. Föreningshus.
7285 Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och
tätorter. 72852 Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar.
Motell. 728 54 Ungdomshärbärgen.
7286 Lantgårdar. Bondgårdar.
7287 Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor.
72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 Husvagnar. Trailers.
72877 Husbåtar.
7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 72881 Borgar (befästa). 72882 Slott.
72883 Herrgårdar.
7289 Ekonomibyggnader o d se även 7254.
729 Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

Civilutskottet (CU)
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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Boende, byggande och bebyggelse
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_09_A01BR1301.pdf

omr 643

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Bostad Del

Materiell välfärdsservice:
Arbetsmarknadsminister

(658)

Hillevi Engström Arbetsmarknadsminister
Johansson, Ylva (S) Vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet

Qbb 	

Standardisering
Qbd 	

Anläggningar och inventarier
Qbf 	

 Personaladministration
Qbi 	

 Driftsorganisation
Qbk 	

Materialadministration
Qz 	

 Särskilda företag
(DC, DK 658, delar 331) DC:

658 Allmän företagsekonomi.
Arbetsförmedling och arbetsmarknad
SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SvenWimnell 080225+100227: LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv
och Företagarna 2010. Statistik om arbete och näringar.
Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt Internet 100227.(http://
wimnell.com/omr658f.pdf)
Libris/SAB:
Oha 	

 Arbete och arbetsmarknad
Om 	

 Kooperation
Om- 	

Allmänt: särskilda länder och områden
Oma 	

Konsumentkooperation
Omb 	

Producentkooperation
Q(x) 	

Ekonomiska lexikon
Qb 	

 Företagsekonomi
Qb(x)Företagsekonomiska lexikon
Qb:bf	

Allmänt: Organisationer och institutioner
Qb:d 	

Företagsteori, metodlära
Qb:k 	

Företagsekomomins historia
Qb- 	

 Särskilda länder och områden
Qba 	

 Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning

658 Allmän ledning
331 arbetsmarknadsekonomi
334 Kooperativ
335 Socialism & relaterade system
338 Produktion

Arbetsmarknadsutskottet (AU)
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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Arbetsmarknad	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_13_A01BR1301.pdf

omr 658

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

	

	

	


	

	

	

	


A-kassan
Arbete
Arbetsmiljö
Ungdomsarbetslösheten

Från huvudmenyn:
	

 	


Ylva Thörn*

Näringsminister

(658, 66-69, 62, 659)

Annie Lööf Näringsminister
Nilsson, Jennie (S) Första s-namn i Näringsutskottet

658 Allmän företagsekonomi.
Arbetsförmedling och arbetsmarknad
SW . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad.
SvenWimnell 080225+100227: LO, TCO, SACO, Svenskt Näringsliv
och Företagarna 2010. Statistik om arbete och näringar.
Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt Internet 100227.(http://
wimnell.com/omr658f.pdf)
Libris/SAB:
Oha 	

 Arbete och arbetsmarknad
Om 	

 Kooperation
Om- 	

Allmänt: särskilda länder och områden
Oma 	

Konsumentkooperation
Omb 	

Producentkooperation
Q(x) 	

Ekonomiska lexikon
Qb 	

 Företagsekonomi
Qb(x)Företagsekonomiska lexikon
Qb:bf	

Allmänt: Organisationer och institutioner
Qb:d 	

Företagsteori, metodlära
Qb:k 	

Företagsekomomins historia
Qb- 	

 Särskilda länder och områden
Qba 	

 Företagsorganisation, företagsformer, företagsledning
Qbb 	

Standardisering
Qbd 	

Anläggningar och inventarier

Qbf 	

 Personaladministration
Qbi 	

 Driftsorganisation
Qbk 	

Materialadministration
Qz 	

 Särskilda företag
(DC, DK 658, delar 331) DC:

658 Allmän ledning
331 arbetsmarknadsekonomi
334 Kooperativ
335 Socialism & relaterade system
338 Produktion

659 Marknadsförings- och
reklamverksamheter od.
SW . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
Libris/SAB:
Qbl 	

 Försäljningsorganisation. Marknadsföring
Qbm 	

Reklam och PR (public relations)
DC, DK 659)DC:
659 Reklam & PR
Marknadsföring och reklam använder sig av påverkansmöjligheter
som finns med verksamheterna i områdena 7-9.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d.
660 Allmänt
661 Kemikalier
662 Explosivämnen, tändmedel, bränslen
663 Drycker, njutningsmedel
664 Livsmedel
665 Oljor, olje- o asfaltprodukter, fett, vax
666 Glas och porslin, lergods, cement, betong
667 Färger
668 Hygienartiklar, läkemedel, kemisk-tekniska artiklar.
669 Metaller od
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
670 Allmänt
671 Ädelmetallvaror, ädelstensvaror
672 Enkla metallvaror av järn o stål
673 Enkla föremål av metaller, ej ädelmetall, ej järn
674 Trävaror
675 Läder och skinn .
676 Pappersmassa, papper och pappersvaror
677 Garn, tråd, textilier
678 Plast- och gummivaror
679 Gruvbrytning, oljeutvinning o d, tillverkning av stenvaror
68 Tillverkning av komplexvaror.
680 Allmänt
681 Finmekaniska produkter, instrument, optik, elektronik
682 Maskiner
683 Maskiner och apparater för värme, ventilation, sanitet och för el
684 Möbler o d
685 Skor, lädervaror, hjälpmedel för gång o d, sportartiklar.
686 Grafiska produkter, bokbindning o d.
687 Beklädnadsartiklar. 688 Dekorationsartiklar, leksaker o d
689 Transportmedel
SW 66/68 Tillverkning av varor.

Libris/SAB:
P 	

 Teknik, industri och kommunikationer
	

Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) 	

Tekniklexikon
P:b 	

 Teknisk forskning och tekniska institutioner
P:d 	

 Teknisk teori och filosofi
P:k 	

 Allmän teknikhistoria (Undergrupper se 62)
P:oa 	

Allmänt: sociologiska aspekter
P.0 	

 Allmänt särskilda aspekter,amatör- o hobbyverksamhet
Pa 	

 Teknisk fysik
Paa 	

 Teknisk akustik
Pab 	

 Teknisk optik
Pac 	

 Teknisk värmelära )
Pb 	

 Maskinteknik
Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (17 476) (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner
Pc:oe Allmänt: lagstiftning
Pc.0 	

Alllmänt: särskilda aspekter
Pca 	

 Elektrisk kraftproduktion
Pcb 	

 Elektrisk kraftöverföring och distribution
Pcc 	

 Elektriska maskiner
Pcf 	

 Elektrisk ljusteknik
Pcg 	

 Elektrisk värmeteknik
Pch 	

 Teknisk elektrokemi
Pci 	

 Elektronik
Pcj 	

 Radio- och teleteknik
Pd 	

 Bergsbruk
Pe 	

 Metallbearbetning och metallindustri
Pf 	

 Stenindustri

Pg 	

 Glas, keramik, porslin
Ph	

 Träteknik och träindustri
Pi 	

 Pappersindustri
Pj 	

 Textil- och beklädnadsindustri
Pk 	

 Läder- och pälsvaruindustri
Pl 	

 Övriga produkter
Pm 	

 Kemisk teknik och kemisk industri
Pn 	

 Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 78)
Pna 	

 Fotografi
Pnb 	

 Filmteknik, TV- och videofotografering
Pnd 	

 Vetenskaplig och teknisk fotografi
Pni 	

 Fotokonst
Pny 	

 Fotografi och filmteknik: restaurering och konservering
Pnz 	

 Särskilda fotografer
Po 	

 Tryckeri och bokbinderi
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
	

(tillv.till 69, drift till 644)
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt 	

 Transportväsen
Ps 	

 Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt 	

 Patentbeskrivningar
Pu 	

 Datorer o databehandling (44 517)(användning datorer till 651)

(DC, DK 66-68 och delar av 62 som gäller varutillverkning) DC:
660 Kemiteknik
661 industrikemikalier teknik
662 Sprängämnen och bränslen teknik
663 dryck teknik
664 Livsmedelsteknik
665 Industriella oljor och fetter och vaxer , gaser
666 Keramisk & allierade teknik
667 Rengöring , färg , relaterad teknik
668 Teknik av andra ekologiska produkter
669 Metallurgi
670 Tillverkning
671 Metallbearbetning & metallprodukter
672 Järn , stål , andra järnlegeringar
673 Nonferrous metaller
674 Lumber bearbetning, trä produkter, kork
675 Läder och päls behandling
676 Pulp & pappersteknik
677 Textilier
678 Elastomers och produkter elastomer
679 Andra produkter av specifika material
680 Tillverkning för särskilda ändamål
681 precisionsinstrument och annan utrustning
682 Liten smedja arbete ( Blacksmithing )
683 Hardware & hushållsmaskiner
684 Inredning och hem workshops
685 Läder, päls, relaterade produkter
686 Utskrift & aktiviteter
687 Kläder
688 Andra slutprodukter och förpackningar
689 Ej tilldelad eller inte längre används Fordonstillverkning

69 Tillverkning/ byggande av byggnader och
anläggningar
SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
690 Allmänt.
691.Byggnadsmaterial (tillverkas vanligen i 66-68).
692 Byggnadsdelar.
693 Murning, betonggjutning o d.
694 Byggnadsträarbeten.
695 Olika slags byggnader och anläggningar.
696 Inbyggnad o reparation av el- och sanitetsutrustning o d.
697 Inbyggnad o reparation av värme- o ventilationsutrustning o d.
698 Måleri-, glasmästeri- och inredningsarbeten o d.
699 Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner. 	

 	

	

Isoleringsarbeten.
	

Till 62 hör delar av P som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.

Libris/SAB:
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien
	

(tillv.till 69, drift till 644) Pp.01Materiallära
Pp.02	

Mätteknik och mätinstrument
Pp.03	

Maskiner och redskap
Pp.05	

Industri
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe	

Byggnadslagstiftning
Pp.0 	

Allmänt: särskilda aspekter
Ppa 	

 Byggnadsteknik

Ppb 	

 Byggnadsproduktion: husbyggnad
Ppba Projektering, produktion
Ppbb Byggnadsdelar
Ppbc Värme, vatten, ventilation, kyla
Ppbd Byggnader för särskilda ändamål
Ppc 	

 Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad
Ppca 	

Väg- och gatubyggnad
Ppcb 	

Järnvägsbyggnad
Ppcc 	

Tunnelbyggnad
Ppcd 	

Brobyggnad
Ppce 	

Flygplatsbyggnad
Ppcf	

 Vattenbyggnad
Ppcg 	

Vattenkraftbyggnader
Ppch 	

Torrläggning och bevattning
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten och avlopp, värmeförsörjning m m
	

(Drift till 644)
Ppda 	

Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb 	

Renhållning och avfallshantering
Ppdd 	

Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
(DC, DK 69 och delar av 62 som gäller byggande.) DC:
690 Byggnader
691 Byggnadsmaterial material
692 Auxiliary konstruktion metoder
693 Särskilda material och ändamål
694 Trä konstruktion, Snickeri
695 Tak täcker
696 Utilities
697 Värme , ventilation , luftkonditionering
698 Detalj efterbehandling
699 Ej tilldelad eller inte längre används
Drift av delar om el, vvs och hygien o d kan ingå i 644.

62 Ingenjörsverksamheter
(konstruktion od)
SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
620 	

 Allmänt.
621 	

 Ingenjörsverksamheter: maskinbyggnad, kärnteknik, 	

	

elektroteknik, mekanisk teknologi.
6211 	

Kärnteknik, kärnenergi, atomkraft, allmänt om 	

	

	

värmekraftmaskiner, ånga, ångkraft.
6212 	

Hydraulisk energi, vattenkraft.
6213	

El- och telekonstruktion o d, elektronik.
6214 	

Värmekraftmaskiner, förbränningsmotorer od.
6215 	

Pneumatisk energi, kylteknik, värmepumpar od.
6216 	

Maskiner o d för lagring o transport av gaser o 	

	

	

vätskor.
6217 / 6219 Plastisk bearbetning, maskinelement, verktyg, 	

	

verktygsmaskiner.
6217 	

Plastisk bearbetning, smidning, gjutteknik, valsning, 	

	

dragning, värmebehandling, ytbehandling, 	

 	

	

	

sammanfogning, lödning, limning. 6218 	

	

	

	

Transmissioner, växlar, kuggar, lyftdon, hissar, 	

	

	

transportdon, fästelement, smörjning.
6219 	

Verktyg, vektygsmaskiner, bearbetningsmetoder.

622 	

623 	

624 	

625 	

	

626 	

	

627 	

	

628 	

629 	


Gruvkonstruktioner o d.
Militärkonstruktioner .
Konstruktion av byggnader o d.
Konstruktion av trafikleder till lands. Järnvägar, 	

 	

gator, vägar o d.
Vattenbyggnad i allmänhet, kanaler, anläggn. för 	

 	

jordbruk, fiske.
Anläggningar i hamnar, vattendrag och öppet hav, 	

 	

dammar.
Hygienkonstruktioner, vatten o avlopp,belysning od
Transportmedelskonstruktion o d.

Libris/SAB:
P 	

 Teknik, industri och kommunikationer: Till 62 hör delar
	

av P 	

som gäller ingenjörskonstruktion o d.
	

Delar som gäller tillverkning i industrier o d ingår i 66-69.
P(x) 	

Tekniklexikon
P:b 	

 Teknisk forskning och tekniska institutioner
P:d 	

 Teknisk teori och filosofi
P:k 	

 Allmän teknikhistoria
P:k. 	

 Särskilda perioder
P:ka 	

Europa: allmänt
P:kb 	

Norden: allmänt
P:kc 	

Sverige
P:kd 	

Övriga Norden
P:ke 	

Brittiska öarna (Storbritannien)
P:kf 	

 Mellaneuropa
P:kg 	

Nederländerna, Belgien och Luxemburg
P:ki 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
P:kj 	

 Frankrike och Monaco

P:kk 	

Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
P:km Östeuropa
P:ko 	

Asien
P:kp 	

Afrika
P:kq 	

Amerika
P:oa 	

Allmänt: sociologiska aspekter
P.0 	

 Allmänt: särskilda aspekter, amatör- och hobbyverksamhet 	

Pa 	

 Teknisk fysik
Paa 	

 Teknisk akustik
Pab 	

 Teknisk optik
Pac 	

 Teknisk värmelära
Pb 	

 Maskinteknik
Pc 	

 Elektroteknik och elektrisk industri (drift av 	

	

energisystem till 644)
Pc:bf Allmänt: institutioner
Pc:oe Allmänt: lagstiftning
Pc.0 	

Alllmänt: särskilda aspekter
Pca 	

 Elektrisk kraftproduktion
Pcb 	

 Elektrisk kraftöverföring och distribution
Pcc 	

 Elektriska maskiner
Pcf 	

 Elektrisk ljusteknik
Pcg 	

 Elektrisk värmeteknik
Pch 	

 Teknisk elektrokemi
Pci 	

 Elektronik
Pcj 	

 Radio- och teleteknik
Pd 	

 Bergsbruk
Pe 	

 Metallbearbetning och metallindustri
Pf 	

 Stenindustri
Pg 	

 Glas, keramik, porslin
Ph	

 Träteknik och träindustri
Pi 	

 Pappersindustri

Pj 	

 Textil- och beklädnadsindustri
Pk 	

 Läder- och pälsvaruindustri
Pl 	

 Övriga produkter
Pm 	

 Kemisk teknik och kemisk industri
Pn 	

 Fotografi o filmteknik (drift av fotoverksamhet till 77)
Po 	

 Tryckeri och bokbinderi
Pp 	

 Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien (drift av
	

hygien till 644)
Pp.01	

Materiallära
Pp.02	

Mätteknik och mätinstrument
Pp.03	

Maskiner och redskap
Pp.05	

Industri
Pp:bf Allmänt: organisationer och institutioner
Pp:oe	

Byggnadslagstiftning
Pp.0 	

Allmänt: särskilda aspekter
Ppa 	

 Byggnadsteknik
Ppb 	

 Byggnadsproduktion: husbyggnad
Ppba 	

Projektering, produktion
Ppbb 	

Byggnadsdelar
Ppbc 	

Värme, vatten, ventilation, kyla
Ppbd 	

Byggnader för särskilda ändamål
Ppc 	

 Bygnadsproduktion: väg- och vattenbyggnad
Ppca 	

Väg- och gatubyggnad
Ppcb 	

Järnvägsbyggnad
Ppcc 	

Tunnelbyggnad
Ppcd 	

Brobyggnad
Ppce 	

Flygplatsbyggnad
Ppcf	

 Vattenbyggnad
Ppcg 	

Vattenkraftbyggnader
Ppch 	

Torrläggning och bevattning
Ppd 	

 Teknisk hygien, vatten o avlopp, värmeförsörjning m m

Ppda Vattenförsörjning och avlopp
Ppdb Renhållning och avfallshantering
Ppdd Buller
Ppde 	

Gatu- och vägbelysning
Ppdf 	

Värmeförsörjning
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt 	

 Transportväsen
Ps 	

 Brandteknik och brandväsen (räddningstjänst till 61)
Pt 	

 Patentbeskrivningar
Pu 	

 Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
651)	

 (tele även 654)

Näringsutskottet (NU)

(DC, DK 62, delar om konstruktion. Delar om tillverkning till
66/69) DC:
620 Engineering & Applied verksamhet
621 Tillämpad fysik
622 Mining & därmed förenlig verksamhet
623 Militär & nautiska engineering
624 Väg-och vattenbyggnad
625 Konstruktion av järnvägar och vägar
626 Ej tilldelad eller inte längre används
627 Vattenbyggnad
628 Sanitär & kommunaltekniken
629 Andra grenar inom tekniken

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:

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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Näringsverksamhet	

 	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_07_A01BR1301.pdf

	

 	


Företagande och entreprenörskap
Tillväxt

omr 658

Landsbygdsminister	

	


	


(63)

Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Löfstrand, Johan (S) Andra s-namnet i Miljö- och jordbruksutsk.

63 Biologisk produktion. Jordbruk,
skogsbruk, jakt, fiske
SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od.
Särskilda underområden är inte föreskrivna men följande kan
användas:
630 Allmänt.
631 Allmänna lantbruksverksamheter, allmän lantbruksekonomi.
632 Växtsjukdomar, växtförädling o d.
633 Växtodling (åkerbruk ) o d.
634 Skogsbruk o d , frukt- o bärodling.
635 Trädgårdsodling o d.
636 Djurhållning.
637 Djurprodukter.
638 Biodling, silkesodling o d.
639 Jakt, viltvård, fiske, fiskevård, sjövård, o d.
Libris/SAB:
Qd 	

 Lantbruk
Qd(x)Lantbrukslexikon
Qd:bf	

Lantbruksorganisationer och -institutioner
Qd:k 	

Lantbrukets och lantbruksforskningens historia
Qd:oeLantbrukslagstiftning

Qd- 	

 Särskilda länder och områden
Qda 	

 Lantbruksekonomi
Qdb 	

Lantbrukets byggnader, redskap och maskiner
Qdc 	

 Jordbrukslära
Qdd 	

Växtodlingslära
Qde 	

 Växternas sjukdomar och skadedjur, växtskydd
Qdf 	

 Husdjurslära
Qdg	

 Mjölkproduktion
Qdh 	

Äggproduktion
Qdi 	

 Köttproduktion
Qe 	

 Trädgårdsskötsel
Qe(x)	

Trädgårdsexikon
Qe:k 	

Trädgårdsskötselns och trädgårdsforskningens historia
Qe- 	

 Särskilda länder och områden
Qec 	

 Trädgårdsarbete
Qed 	

 Köksväxtodling
Qee 	

 Frukt- och bärodling
Qef 	

 Prydnadsväxtodling
Qf	

 Skogsbruk
Qf(x)	

Skogsbrukslexikon
Qf:bf	

Skogsbruksorganisationer och -institutioner
Qf:k 	

Skogsbrukets och skogsforskningens historia
Qf- 	

 Särskilda länder och områden
Qfb 	

 Skogsekonomi
Qfd 	

 Skogsbotanik
Qfe 	

 Skogsvård
Qfh 	

 Avverkning och transport
Qfj 	

 Skogsuppskattning och virkesmätning
Qfk 	

 Flottning och sortering
Qg 	

 Jakt och fiske
Qg- 	

 Allmänt: ärskilda länder och områden

Qga 	

 Jakt
Qgb 	

Fiske
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för övrigt till 71
	

och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
(DC, DK 63, industrier dock till 66/69)

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Jordbruk, skogsbruk och fiske	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_06_A01BR1301.pdf

(DC, DK 63, industrier dock till 66/69) DC:
630 Jordbruk
631 tekniker, utrustning , material
632 Plantera skador, sjukdomar och skadedjur
633 Field & plantering grödor
634 Orchards och frukter och skogsbruk
635 Trädgård grödor ( trädgårdsnäring )
636 Djurhållning
637 Bearbetning mejeri & relaterade produkter
638 Insect kultur
639 Jakt , fiske , bevarande av
Veterinärverksamhet till 61

----

Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
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).

omr 63

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:

Handelsminister	

	


	


	


(653)
Ewa Björling Handels- och nordisk samarbetsminister
Hägg, Carina (S) andra s-namn i Utrikesutskottet

653 Handelsverksamheter.
SW . 653 Handelsverksamheter.
Libris/SAB:
Qi 	

 Handel
Qi(x)	

Allmänt: lexikon och uppslagsverk
Qi:k 	

Handelns historia
Qi:oe	

Handelslagstiftning
Qi- 	

 Särskilda länder och områden
Qia 	

 Handelsteknik
Qik 	

 Varukännedom
Qil 	

 Handelskalendrar och -lexikon
Qim 	

Handel med speciella varor
Qis 	

 Marknader och varumässor
Qiv 	

 Handelskammare, handelsrepresentation
(DC 381/382. DK 339) DC:
381 Intern handel ( Inrikeshandel )
382 internationella handeln (utrikeshandel)
337 Internationell ekonomi

Utrikesutskottet (UU)
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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Handel med varor och tjänster	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_10_A01BR1301.pdf

omr 653

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
-----

Informationsteknikminister(651+654)
Anna-Karin Hatt It- ( och energi)minister
Green, Monica (S) Andra s-namn i Trafikutskottet

006 Särskilda datormetoder
007 [Ej tilldelad]
008 [Ej tilldelad]
009 [Ej tilldelad]

651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

654 Telekommunikationsverksamheter.

SW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
Libris/SAB:
Bv	

 Informationsteknik (IT) (delar även till 654)
Bv-	

 Särskilda länder och områden
Pu 	

 Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
	

651)(tele även 654)
Qbg 	

Kontorsteknik
(DC, DK 651 mm) DC:
651 Office -tjänster
652 Processer för skriftlig kommunikation
653 Shorthand
000 Datavetenskap , kunskap & system
000 Datavetenskap , kunskap & allmänna verk
001 Kunskap
002 Böcker
003 Systems
004 Databehandling & datavetenskap
005 Dataprogrammeringstjänster och program och uppgifter

SW . 654 Telekommunikationsverksamheter.
Drift av televerksamheter.
Libris/SAB:
Bv	

 Informationsteknik (IT) (delar även till 654)
Bv-	

 Särskilda länder och områden
Pu 	

 Datorer och databehandling (användning av datorer o d till
	

651)(tele även 654)
Qjg 	

 Televäsen
DC 384, del 621. DK 654 del 621). DC:
384 Kommunikation, Telekommunikation

Trafikutskottet (TU)
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).

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Informations- och kommunikationsteknik
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_12_A01BR1301.pdf

omr 654

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Fildelning

Infrastrukturminister	

 	


(656)
Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister
Ygeman, Anders (S) Ordförande i Trafikutskottet

656 Transportverksamheter, resbyrå,
lagring o d.
SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Drift av transportverksamheter.
Libris/SAB:
Pr 	

 Transportmedel och kommunikationer (drift av 	

	

transporter till 656)
	

(konstruktion till 62, tillverkning av transportmedel till 68)
Pra 	

 Landsvägsfordon och landsvägstrafik
Prb 	

 Järnvägar och spårvägar
Prc 	

 Fartyg och sjöfart
Prd 	

 Luft- och rymdfarkostteknik
Prf 	

 Svävare, amfibiefarkoster m m
Prt 	

 Transportväsen
Qjf 	

 Postväsen
(Delar om användning av transportmedel: DC 383, 385-387, delar
62. DK656, delar 62) DC:
383 Postal kommunikation
385 järnväg transport
386 Inland vattenvägar & färja transporter

387 Vatten , luft , rymdfart
388 transport, marktransporter

Trafikutskottet (TU)
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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Transporter och kommunikationer
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_11_A01BR1301.pdf

omr 656

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Infrastruktur

Samhällsekonomi, pengar
Finansminister	

 	

 	

 	

Anders Borg Finansminister
Magdalena Andersson (S) Talesperson för S

657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Libris/SAB:
Ok 	

 Försäkring
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon
Ok- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oka 	

 Försäkringsteknik
Okb 	

Försäkringsrätt
Okc 	

 Socialförsäkring
Okd 	

Livförsäkring
Oke 	

 Skadeförsäkring
Okz 	

 Särskilda försäkringsföretag
Qae 	

 Penning- och bankväsen
Qaf 	

 Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc 	

 Redovisning
(DC, DK 657, 368, delar 336) DC:

657 Redovisning

(657)

330 Ekonomi
332 Finansiell ekonomi
336 Offentliga finanser
339 Makroekonomi och relaterade ämnen

368 Försäkring
DK:
368.0 Försäkring, allmänt. Försäkringsstatistik
368.025 Detaljer i försäkringsavtal
368.04 Frivillig försäkring. Tvångsförsäkring. Oförsäkrade
368.06 Arbetsoförmögenhet ur försäkringsmedicinsk synpunkt.
Försäkring med fri medicin.
Kontroll. Missbruk
368.062 Arbetsoförmögenhet på grund av olycksfall.
368.063 Arbetsoförmögenhet på grund av sjukdom
368.1 Sakförsäkring i allmänhet, hemförsäkring.
368.2 Transportförsäkringar, trafikförsäkringar.
368.3 Livförsäkringar.
368.4 Socialförsäkringar.
368.5 Jordbruks-o kreatursförsäkringar.
368.8 Försäkring av enskilda tillgångar.

Finansutskottet (FiU)
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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Offentlig ekonomi	

 	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_17_A01BR1301.pdf

omr 657

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Ekonomi

Från huvudmenyn:
Budget*

	

 	


Magdalena Andersson*

Finansmarknadsminister 	


Peter Norman
Finansmarknadsminister
Olovsson, Fredrik (S) Vice ordförande i finansutskottet

657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Libris/SAB:
Ok 	

 Försäkring
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon
Ok- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oka 	

 Försäkringsteknik
Okb 	

Försäkringsrätt
Okc 	

 Socialförsäkring
Okd 	

Livförsäkring
Oke 	

 Skadeförsäkring
Okz 	

 Särskilda försäkringsföretag
Qae 	

 Penning- och bankväsen
Qaf 	

 Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc 	

 Redovisning
(DC, DK 657, 368, delar 336) DC:

657 Redovisning
330 Ekonomi
332 Finansiell ekonomi

(657)

336 Offentliga finanser
339 Makroekonomi och relaterade ämnen

368 Försäkring
DK:
368.0 Försäkring, allmänt. Försäkringsstatistik
368.025 Detaljer i försäkringsavtal
368.04 Frivillig försäkring. Tvångsförsäkring. Oförsäkrade
368.06 Arbetsoförmögenhet ur försäkringsmedicinsk synpunkt.
Försäkring med fri medicin.
Kontroll. Missbruk
368.062 Arbetsoförmögenhet på grund av olycksfall.
368.063 Arbetsoförmögenhet på grund av sjukdom
368.1 Sakförsäkring i allmänhet, hemförsäkring.
368.2 Transportförsäkringar, trafikförsäkringar.
368.3 Livförsäkringar.
368.4 Socialförsäkringar.
368.5 Jordbruks-o kreatursförsäkringar.
368.8 Försäkring av enskilda tillgångar.

Finansutskottet (FiU)
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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Finansmarknad	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_18_A01BR1301.pdf

omr 657

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
---

Skatteminister (ny)	

 	


	


Inget statsråd.
Jakobsson, Leif (S) Vice ordförande i Skatteutskottet

657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Libris/SAB:
Ok 	

 Försäkring
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon
Ok- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oka 	

 Försäkringsteknik
Okb 	

Försäkringsrätt
Okc 	

 Socialförsäkring
Okd 	

Livförsäkring
Oke 	

 Skadeförsäkring
Okz 	

 Särskilda försäkringsföretag
Qae 	

 Penning- och bankväsen
Qaf 	

 Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc 	

 Redovisning
(DC, DK 657, 368, delar 336) DC:

657 Redovisning
330 Ekonomi
332 Finansiell ekonomi
336 Offentliga finanser
339 Makroekonomi och relaterade ämnen

368 Försäkring

(657)

DK:
368.0 Försäkring, allmänt. Försäkringsstatistik
368.025 Detaljer i försäkringsavtal
368.04 Frivillig försäkring. Tvångsförsäkring. Oförsäkrade
368.06 Arbetsoförmögenhet ur försäkringsmedicinsk synpunkt.
Försäkring med fri medicin.
Kontroll. Missbruk
368.062 Arbetsoförmögenhet på grund av olycksfall.
368.063 Arbetsoförmögenhet på grund av sjukdom
368.1 Sakförsäkring i allmänhet, hemförsäkring.
368.2 Transportförsäkringar, trafikförsäkringar.
368.3 Livförsäkringar.
368.4 Socialförsäkringar.
368.5 Jordbruks-o kreatursförsäkringar.
368.8 Försäkring av enskilda tillgångar.

Skatteutskottet (SkU)

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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	


Skatter

Socialförsäkringsminister.	


(657)

Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Eneroth, Tomas (S) Vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet

657 Penningverksamheter. Finans.
Försäkring. Skatter.
SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Libris/SAB:
Ok 	

 Försäkring
Ok(x)Allmänt: försäkringslexikon
Ok- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Oka 	

 Försäkringsteknik
Okb 	

Försäkringsrätt
Okc 	

 Socialförsäkring
Okd 	

Livförsäkring
Oke 	

 Skadeförsäkring
Okz 	

 Särskilda försäkringsföretag
Qae 	

 Penning- och bankväsen
Qaf 	

 Finansväsen med finansrätt (Delar till 657)
Qbc 	

 Redovisning
(DC, DK 657, 368, delar 336) DC:

657 Redovisning
330 Ekonomi
332 Finansiell ekonomi
336 Offentliga finanser
339 Makroekonomi och relaterade ämnen

368 Försäkring

DK:
368.0 Försäkring, allmänt. Försäkringsstatistik
368.025 Detaljer i försäkringsavtal
368.04 Frivillig försäkring. Tvångsförsäkring. Oförsäkrade
368.06 Arbetsoförmögenhet ur försäkringsmedicinsk synpunkt.
Försäkring med fri medicin.
Kontroll. Missbruk
368.062 Arbetsoförmögenhet på grund av olycksfall.
368.063 Arbetsoförmögenhet på grund av sjukdom
368.1 Sakförsäkring i allmänhet, hemförsäkring.
368.2 Transportförsäkringar, trafikförsäkringar.
368.3 Livförsäkringar.
368.4 Socialförsäkringar.
368.5 Jordbruks-o kreatursförsäkringar.
368.8 Försäkring av enskilda tillgångar.

Socialförsäkringsutskottet (SfU)
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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Socialförsäkring	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_19_A01BR1301.pdf

omr 657

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	

	

 	

	

 	


Sjukförsäkringen
Trygghetsförsäkringar
Pensionär

Sven Wimnell 17 juni 2013:
Till partiledare Stefan Löfven
om politik för planering av fysiska miljöer
och för några andra områden.

Socialdemokraterna har ingen politik för
planering av fysiska miljöer. Det närmaste man kan
komma är Socialdemokraterna Vår politik Vår politik A till Ö
Bostad Bostad åt alla. Här är partiets sida för det.

Bostaden en social rättighet. Alla ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader. Alla bostadsområden ska vara attraktiva att
bo i. Bostadspolitiken är därför grundläggande för att utjämna klyftor
och skapa fler jobb.
Trots bostadsbrist föll bostadsbyggandet kraftigt under förra mandatperioden. Särskilt yngre hushåll och studerande har svårt att finna en
bostad i tillväxtregionerna, där arbetskraften är efterfrågad. För att
stimulera produktion vill vi införa en byggbonus för byggande av
studentbostäder och små lägenheter. Vi vill också tillsätta en parlamentarisk kommitté meduppdrag att snabbt föreslå nödvändia förändrngar
i Plan- och Bygglagen, för att snabba upp processen för bostadsbyggande.
En fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för ekonomin, för
fler jobb och för rörligheten på arbetsmarknaden. En bristande
bostadspolitik hindrar människor att flytta för att pröva ett nytt arbete
eller påbörja en utbildning.
En socialdemokratisk bostadspolitik ska bidra aktivt till
klimatomställningen. Nya bostäder ska vara miljövänliga och inte
värmas med fossil energi. Skärpta energikrav för nybyggnation
behövs liksom energikrav vid ombyggnad. Fossila bränslen samt
uppvärmning med direktverkande el ska fasas ut. Bostadspolitiken
ska fånga upp nya miljötekniklösningar.
Vi vill inrätta ett miljöprogram för miljonprogrammet, med kreditgarantier för renovering av hyresfastigheter från rekordåren. Så
mycket som cirka 650 000 lägenheter i miljonprogrammen står idag
orenoverade och investeringar i upprustning är samhällsekonomiskt
lönsamma.
De allmännyttiga bostadsbolagen är ett av de viktigaste verktygen för

att klara efterfrågan på bostäder. Därför vill vi värna och utveckla
allmännyttan för att bättre kunna möta boendes, bostadssökandes och
samhällets krav.
Vi vill stärka människors möjlighet att själva välja hur de vill bo.
Bostadspolitiken är därför också viktig för att aktivt bekämpa klyftor
och segregation. Sverige behöver fler bostadsområden med blandade
boende- och upplåtelseformer. Vi vill därför att lagstiftningen ändras
så att kommunerna åläggs att planera för blandade bostadsområden.
Det är också viktigt med neutrala villkor mellan upplåtelseformerna.
Boendemiljöerna måste förbättras och vi vill skapa gröna
bostadsområden. Grönområden och närhet till rekreationsområden är
viktigt för att öka livs- och boendekvaliteten och skapa attraktiva
bostadsområden åt alla.
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-28 13:34
	

 	

Skriv ut Tipsa Dela Bli medlem Taggar: Bostäder
Relaterat
	

 	

Byggpakt för att öka bostadsbyggandet
	

 	

Framtidskontraktet
	

 	

Regeringen avvisar kompromiss i förhandlingar om
andrahandsuthyrning
	

 	

Bostadspolitik för jobb och hållbar framtid
	

 	

Pressträff om aktiv bostadspolitik
Fysisk planering ingår i civilutskottets uppgifter. S-talesperson är
där Palm, Veronica (S) Ordförande i civilutskottet.
Jag har räkat med att hon kan ta sig an de fysiska miljöerna.
Vem i partiet kan annars göra det?
Fysisk planering omfattar mycket mer än bara bostäder. Boverket
har hand om fysisk planering. Tyvärr heter verket Boverket, förr
hette det Planverket, som bättre stämmer med vad de ska göra.

Från http://wimnell.com/omrzzas.pdf:

Minister fysisk planering

(71,72)

Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Palm, Veronica (S) Ordförande i Civilutskottet

71 Övergripande formgivning/planering av
fysiska miljöer.
SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.

( DC, DK 71. DK 502, 504) DC:
710 Civic & landskapskonst
711 Area planering (Civic konst)
712 Landskapsarkitektur
713 Landskapsarkitektur av trafficways
714 Vatten egenskaper
715 vedväxter
716 örtartade växter
717-Strukturer
718 Landskap utformning av kyrkogårdar
719 Naturliga landskap

Se även område 72
Libris/SAB:
Odg 	

 Samhällsplanering
Odg(x) Allmänt: lexikon
Odg:bf Organisationer och institutioner
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär
Odg:k Samhällsplaneringens historia
Odg:oe Lagstiftning
Odg- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Odgb	

 Riksplanering
Odgc	

 Regionplanering
Odgd
Kommunal planering
Odgl 	

 Planering för bostäder
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur
Odgp
Planering för handel, industri och arbetsplatser
Odgq
Planering för kommunikationer och transporter
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för 	

 	

	

övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)

Från 01d.pdf (DC DK)
(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d .
DC, DK 71. DK 502, 504)
710
711
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118
7119

Allmänt.
Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d.
Allmänna utgångspunkter och principer.
Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
Landsbygdsplanering.
Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter.
Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
Planering för trafikleder.
Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
Övrigt.

712

Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkanläggningar.
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård.
71214 Miljövetenskap.
7122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata
parker och trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark,
örter, markdjur, markvård.
714 Vatten, fiskar, vattenvård.
715 Luft, skog, fåglar, luftvård.
716 Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård.

72 	

Formgivning av byggnader och
anläggningar, arkitektur
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
Libris/SAB:
Ic 	

 Arkitektur (Delar hör även till 71)
Ic:bf 	

Arkitekturorganisationer och -institutioner
Ic:d 	

 Arkitekturteori och -psykologi
Ic:do 	

Arkitekturpsykologi
Ic:k 	

 Vetenskapshistoria
Ic. 	

 Särskilda perioder
Ic- 	

 Särskilda länder och områden
Icd 	

 Byggnader för särskilda ändamål
Ict 	

 Stadsplanekonst
Icu 	

 Landskapsarkitektur
Icv 	

 Byggnadsvård
(DC, DK 72) DC:
720 Arkitektur
721 arkitektonisk struktur
722 Arkitektur till ca. 300
723 Arkitektur från ca. 300 till 1399
724 Arkitektur från 1400
725 offentliga strukturer
726 Byggnader för religiösa ändamål
727 Byggnader för utbildning och forskning
728 Bostäder och relaterade byggnader
729 Design & inredning

Från 01d.pdf (DC DK)

725- 729 mer detaljerat:

(SAB Ic, Mu, delar av P som gäller formgivning o d. DC, DK 72)

725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.

720 Allmänt.
721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
724 Nya tidens miljöer och arkitektur.
725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. Lantbruksbyggnader.
7255 Sjukhus. Vårdhem od.
7256 Fångvårdsanstalter od.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
726 Kyrkliga byggnader.Kultbyggnader.Begravningsanläggningar.
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
728 Bostadshus.
729 Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
72511 Riksdagslhus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus.Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggna-der
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534
Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn.
72535 Lagerhus. Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för
vägtrafik. 725381 Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder.

725383 Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388
Busstationer. 72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
7254 Industribyggnader. Fabriker.Verkstäder.Lantbruksbyggnader.
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
7255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala inrättningar.
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555
Vårdhem för rehabilitering. 72556 Alderdomshem.Pensionärshem.
Gästhem. 72557 Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
7256 Fångvårdsanstalter od.
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.

Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader.
726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader vid vallfartsorter
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor.
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut.
Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer.
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier.

Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer.
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.
728 Bostadshus.
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på
den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder
Baracker.
7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 728222
Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 728224
Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 Kollektivhus.
7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 72831 Radhus.
72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 Enfamiljshus. Friliggande
hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus.
7284 Klubbhus. Föreningshus.
7285 Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och
tätorter. 72852 Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar.
Motell. 728 54 Ungdomshärbärgen.
7286 Lantgårdar. Bondgårdar.
7287 Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor.
72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 Husvagnar. Trailers.
72877 Husbåtar.
7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 72881 Borgar (befästa). 72882 Slott.
72883 Herrgårdar.
7289 Ekonomibyggnader o d se även 7254.
729 Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

Civilutskottet (CU)
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).
Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Boende, byggande och bebyggelse
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_09_A01BR1301.pdf
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Bostad Del

Till detta kan läggas kommentarer under område 7, 70, 7952-7959
och 796-799, där sociala verksamheter i de fysiska miljöerna
behandlas. De fysiska miljöerna måste passas till sociala miljöer.

Det gemensamma för verksamheterna 70-99 är, att de har som avsikt
att påverka psyken, eget eller andras.

Kultur- och idrottsminister

Avdelningarna 71-78 gäller konstnärliga verksamheter, som har till
uppgift att påverka människors psyken så att de får estetiska upplevelser eller tillförs kunskaper eller värderingar o d. Avdelningarna 73-78
gäller formgivning av föremål, bilder och musik o d.

Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister
Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (S) Ordf. i Kulturutskottet

7 Formgivning av fysiska och sociala
miljöer.
Innehåll och länkar till hemsidan:
SW 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
SW
SW
SW
SW
SW
SW

71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, teckenkonst. 77 Fotografi.
78 Musik ( konserter o d 792)

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
. 7911-7913 Seder och bruk.
. 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
. 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
. 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
. 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc.
. 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
. 7951 Sociologi. Socialvård..
. 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
. 7957 Undervisning o d.
. 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
. 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
796/799 Sport, idrott o d.

Man bör observera, att verksamheterna i 71 och 72, som gäller formgivning av landskap och städer o d och byggnader och anläggningar
som självklar förutsättning har uppgifterna att tillfredsställa materiella
och praktiska önskemål utöver uppgifterna att tillförliga konstnärliga
värden. I verksamheterna 71 och 72 gäller det att tillfredsställa
praktiska krav på ett ekonomiskt bra sätt samtidigt som formgivningen
skall tillfredsställa önskemål om estetiska värden på ett sätt som är
lämpligt i ett demokratiskt samhälle, dvs på ett sätt som stämmer med
jämlikhetssträvanden i ett sådant samhälle. Själva byggandet av hus
och anläggningar ingår i avdelning 69.
Teaterverksamheter och liknande verksamheter innebär konstnärliga
verksamheter av annat slag. De ingår tillsammans med sällskapsnöjen
och lekar i 791-794.
Sport och idrott o d ingår i 796-799 och har bl a till uppgift att påverka
den egna tillfredsställelsen, och ger för åskådare upplevelser som av
teater o d.
Avdelning 795 gäller sociala verksamheter. Här bl a verksamheter
rörande rasism och främlingsfientlighet, hänsyn till handikappade,
barn, kvinnor, äldre mm , men här ingår också sociala verksamheter
som socialvård, polisverksamhet, kriminalvård och undervisning. En
del vardagliga beteenden ingår i 791-794.

Avdelningarna 81-99 gäller språkliga och skrivande verksamheter,
som ju har till syfte att påverka psyken.
Religiösa verksamheter som finns i avdelning 2 är också påverkande
kulturella verksamheter, men har fått egen plats i avd. 2.
Alla kulturella verksamheter påverkar människornas psyken och
människornas kunskaper, visioner, värderingar, ideologier, logik och
moral och viljor, och påverkar därmed bl a de politiska styrningarna.

Verksamheter om de fysiska och sociala
miljöerna ingår i område 7.
70/78 Formgivning av fysiska miljöer, form- o bildkonst, musik.
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och sociala
miljöer. 71 Övergripande planering av fysiska miljöer . 72 Formgivning av byggnader, anläggningar. 73 Skulptur, museer, utställningar.
74 Formgivning av bruksföremål o d. 75 Konstmåleri . 76 Grafisk
konst, teckenkonst. 77 Fotografi. 78 Musik.
79 Formgivning av sociala miljöer. Seder och bruk, nöjen, spel,
sociala miljöer och verksamheter, sport.
791 Seder och bruk, film,TV,radio, offentliga fester mm. 792 Teater.
793 Sällskapsnöjen. lek. 794 Spel. 795 Sociala miljöer, sociala relationer o d, sociologi, socialvård, kriminalitet, polisväsen, kriminalvård,
undervisning, föreningsliv. 796 / 799 Sport, idrott o d.
Verksamheterna i avd 6 gäller ekonomiska / teknologiska verksamheter till praktisk, kroppslig nytta. T ex odlar man potatis i avd 63 för
att få potatis till föda och inte för att man tycker det är roligt att odla

potatis.
Verksamheterna 7-9 gäller vad man kan kalla kulturella verksamheter och det gemensamma för dem är att de påverkar psykena. Verksamheterna i avd 8 gäller språk och litterära verksamheter med tonvikt
på s k skönlitteratur. I avd 9 gäller det vad man kan kalla saklitterära
verksamheter. Gränsen mellan skönlitteratur och saklitteratur är inte
alltid helt klar.
Avd 70 gäller verksamheter som gäller alla eller ett flertal av verksamheterna 71-79.
Verksamheterna i 71-78 gäller formgivning av fysiska föremål av
olika storlekar och formgivning av bilder o d och ljud med hänsyn till
praktiska krav men också, och det är det väsentliga, med hänsyn till
påverkan på psyken. Det största föremålet är jordklotet och andra stora
föremål är städer o d. Påverkan kan vara av typen ”det är vackert”,
”det är fult”, ”det uttrycker maktförhållanden, klassförhållanden eller
andra förhållanden jag gillar / ogillar”.
Verksamheterna i avd 79 gäller människornas betenden ensamma
och sinsemellan. Verksamheterna bildar tillsammans vad man kan
kalla sociala miljöer. Talspråket är en viktig del av de mänskliga
relationerna. Språkliga verksamheter i avd 80 som gäller talspråk ingår
i de sociala miljöerna.
Verksamheterna i 79 behandlas av många vetenskaper med olika
namn, bl a etnologi, etnografi, folklivsforskning, folkminnesforskning,
folklore, kulturhistoria , socialantropologi och sociologi, och de delar
upp sina områden på olika sätt. Ämnena i 79 avser huvudsakligen
aktuella förhållanden i utvecklade kulturer, men ämnena i 7911 är
hämtade från de etnologiska / etnografiska vetenskaperna som mer

gäller förhållanden i äldre eller mindre utvecklade kulturer. Ämnena i
7911 är emellertid i stor utsträckning användbara även för aktuella
förhållanden i utvecklade länder.
Avd 7911 gäller vanliga beteenden under livet seder och bruk i den
enskildes liv o d. 791 för övrigt gäller offentliga evenemang, offentliga
nöjesverksamheter o d. Här ingår bl a, på 7914, film, radio och TV o d
som genom tal- och bildkommunikationen är delar av de sociala
miljöerna.
I 791 ingår dock ej teater o d, som finns på 792. 793 gäller nöjesverksamheter och lek o d i mer pivat miljö och 794 gäller spel av olika
slag. Sport och idrott o d är beteenden som gör att de hör hemma i 79
och finns på 796-799.
Avd 795 är organiserad som avd 72 om arkitektur, dvs formgivning
av byggnader och anläggningar.
I avd 72 står 72 1 för arkitekturverksamheter i allmänhet och i avd
795 står 795 1 för sociala relationer och verksamheter i allmänhet
( komplement till 791), med bl a socialvård och hjälpverksamhet o d.
Avd 72 2-72 4 gäller byggnader och fysiska miljöer från olika
tidsepoker, forntid, medeltid och nutid. 795 2-795 4 gäller sociala
miljöer med anknytning till dessa fysiska miljöer. 795 2 kan t ex gälla
sociala miljöer kring pyramiderna, idag eller under forntiden.
Avd 72 5-72 8 gäller byggnader av olika slag och tillhörande fysiska
miljöer. 795 5-795 8 gäller sociala miljöer i motsvarande fysiska
miljöer.
Exempel: 72 54 gäller industribyggnader, fabriker, verkstäder,
lantbruksbyggnader o d. 795 54 gäller sociala miljöer i dessa fysiska
miljöer. I 795 54 ingår ej verksamheter som ingår i de ekonomiska

verksamheterna. Ordergivning inom lantbruket som del av arbetsprocesserna ingår i 63 om lantbruk. Formgivning av industribyggnader
ingår i 72 54, tillverkning i industrier ingår i 66-68, sociala miljöer i
industrier ingår i 795 54.
På arbetsplatser av alla slag förekommer sociala relationer och
beteenden människor emellan, som ej direkt hör till de ekonomiska
veksamheterna, det är sociala miljöer, och det är intressant att få veta
något om dessa sociala miljöer. Det finns vanligen inga institutioner
som sysslar med sociala miljöer inom bara en ekonomisk verksamhet,
t ex jordbruket eller någon speciell industri. Däremot kan det komma
enstaka vetenskapliga rapporter om sociala miljöer i särskilda ekonomiska verksamheter.
Sociala miljöer skildras ofta i skönlitteraturen, men den sorteras
vanligen inte efter innehållens sociala miljöer. Vilhelm Mobergs utvandrarserie skildrar sociala miljöer inom jordbruket och skulle kunna
placeras på 795 54, men i biblioteken placeras den serien på avdelningen för svensk skönlitteratur.
Ett annat exempel: Formgivning av restaurangbyggnader och
restauranglokaler sker i 72 57. Restaurangverksamheterna finns på
641-642 och de sociala miljöerna med anknytning till restauranger
finns på 795 57.
Inom 795 placeras verksamheter som har social karaktär och inte
lämpligen kan ingå i de ekonomiska verksamheterna i 6.
Utbildningsverksamheter är sådana verksamheter och finns på 79
57. Där finns bl a högskolor och universitet på 79 578. Skolor med
stark tillhörighet till särskilda verksamheter kan placeras på den

särskilda verksamheten. Sjukvårdshögskolor kan placeras på 61,
jordbrukssko-lor på 63, tekniska högskolor på 62 etc.
Universiteten kan inte placeras ut lika enkelt, ska man placera ut
universitetens utbildningar måste man dela upp efter olika institutioner
och då kan man t ex placera naturvetenskapliga institutioner på avd 5.
Men gemensamma verksamheter för högskolor och universitet
placeras på 79 578. Sociala miljöer i utbildningsanstalter placeras på
79 579.
Forskningsverksamheter placeras tillsammans med högskolor och
universitet och på 79 5787 och för de verksamheterna gäller samma
placeringsproblem som för högskolorna. Medicinska forskningsrådet
kan placeras på 61, men forskningsrådet för socialvetenskap o d
sysslar med så många verksamhetsområden att det är svårt placera det
på någon speciell verksamhet.
Polis och kriminalvård o d är verksamheter som har placerats på 79
556. Sociala miljöer i boendet finns på 79 58 och sociala miljöer i
föreningar o d finns på 79 59.
Här har inte behandlats alla problem med placering av sociala
miljöer, men principerna har antytts.

70 Allmänt om konst och kultur.
SW 70 Allmänt om konst o kultur.
70 Allmänt om konst och kultur, formgivning av fysiska och
sociala miljöer.
700 Allmänt. 701 Konstvetenskap. Konstteori. Estetik. Konstfilosofi.
702 Konstens tekniker. Konsthantverk. 703 Stilarter. 704 Konstnärliga
motiv. 705 Konstens ändamål och användning.706 Speciella problem
beträffande konst. 707 Aktiviteter i samband med konstutövning. 708
Karakteristiska former för vissa arter av konstverk.
709 Övrigt. Andra kulturfrågor.
Kombinationer av planeringar för fysiska och sociala miljöer
(SAB I, Ia, Ib, del Kt. DC, DK 70. DK 7.01-7.09)

Libris/SAB:
Bf 	

 Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet
Bf- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Bfa	

 Allmän vetenskaplig verksamhet
Bfk 	

 Allmän kulturell verksamhet
I 	

 Konst, musik, teater och film (Del. Delar även på
	

72-78,7914,792)
Ia 	

 Konst: allmänt
Ia:bf	

 Konstinstitutioner
Ia:do	

Konstpsykologi
Ia:k 	

 Vetenskapshistoria
Ia:oa	

Konstsociologi
Iaa 	

 Konstteori och -estetik
Iab 	

 Stillära

Ib 	

 Konsthistoria
Ib:bf 	

Konsthistoriska organisationer och institutioner
Ib:k 	

 Vetenskapshistoria
Ib. 	

 Särskilda konsthistoriska perioder
Ib- 	

 Särskilda länder och områden
Ibh 	

 Otraditionella konstformer
Ibt 	

 Kyrklig konst
Ibu 	

 Folkkonst
Ibv 	

 Ikonografi
Ibz 	

 Särskilda konstnärer
Kt 	

 Allmän kulturhistoria (även till 70)
Kt. 	

 Särskilda historiska perioder
Kt- 	

 Särskilda länder och områden

Kulturutskottet (KRU)

(DC, DK 70. DK 7.01-7.09) DC:
700 Konst
700 De Arts, Fine & konsthantverk
701 Filosofi & teori
702 Miscellany
703 Ordböcker och upplsagsverk
704 Särskilda ämnen
705 Seriepublikationer
706 Organisationer och hantering
707 Utbildning, forskning, ämnen
708 gallerier, museer, privata samlingar
709 Historisk , områden, personer behandling

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Kultur och fritid	

 	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_24_A01BR1301.pdf

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).
omr 70 mm

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	


	


Kultur	


7952/7956 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i fysiska miljöer.
SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
(SAB delar av KT och M mm. DC, DK delar av 39 mm)
7952 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
forntidsmiljöer
Motsvarande byggda miljöer se 722
7953 Olika sociala miljöer med anknytning till fysiska
medeltidsmiljöer.(ca 300-1400).
Motsvarande byggda miljöer se 723
7954 Olika sociala miljöer med anknytning till Nya tidens fysiska
miljöer.
Motsvarande byggda miljöer se 724
7955 Olika sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
offentliga byggnader och affärs-och industribyggnader o d.
Bl a polis och kriminalvård. Motsvarande byggda miljöer se 725.
De ekonomiska verksamheterna ingår vanligen i 61/69
79551 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
Byggnader:
72511 Riksdagshus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala

byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus. Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
Verksamheter:
bl a polisväsendet: O Polisverksamheter, organisation , personal o d. O
Polisens övervakning av allmän ordning och säkerhet. O Övervakning
av moralen, fylleri, narkotikahantering, spelklubbar porrklubbar etc. O
Allmän säkerhet. O Trafikpolis.
(SAB Oepb . DK 351.7, 351.8)
79552 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
merkantila byggnader, affärshus, kontorshus.
Byggnader:
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggnader
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader
79553 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
transport-och kommunikationsväsen.
Byggnader:
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga

byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534 Byggnader
för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn. 72535 Lagerhus.
Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för vägtrafik. 725381
Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder. 725383
Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388 Busstationer.
72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
79554 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
industribyggnader, fabriker, verkstäder, lantbruksbyggnader.
Byggnader:
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
79555 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
sjukhus, vårdhem, ålderdomshem, barnhem o d.
Byggnader:
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555 Vårdhem för
rehabilitering. 72556 Alderdomshem. Pensionärshem. Gästhem. 72557
Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
79556 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
fängelser od.Byggnader:
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564
Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
Verksamheter
bl a krininalvårdsverksamheter o d: O Kriminalvårdens organisation o

d. O Fångvårdsanstalter. O Fängelsesystem. Ordningsregler.
Fängelsevård. O Fängelsepersonal. O Straffverkställighetens olika
grader. Enskild cell. Straffmildring. O Brottsförebyggande
verksamhet.
(SAB Oeq. DK 343.8 )
79557 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
restauranger, serveringsställen, badinrättningar, parkbyggnader.
Byggnader:
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
79558 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till fritid,
underhållning och sport.
Byggnader:
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.
Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.

79559 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till
diverse offentliga byggnader.
Byggnader:
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader
7956 Sociala miljöer och verksamheter med anknytning till död,
begravning och religion. Se även 20/29.
Byggnader :
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader
vid vallfartsorter.
Verksamheter bl a:
O Begravning. O Kremering. Eldbegängelse. Likbränning. O
Balsamering. Mumier. Dödsmasker. O Likvaka. O Sorg. O
Begravningsseder. Sorgetåg. Dödsdanser. Dödsklagan. Offer. Gravöl.
(Praktiska verksamheter ingår i 614). Religiösa verksamheter ingår
huvudsakligen i 20/29.
(SAB del Mz, se även 2. DC, DK 393)
Libris/SAB:
Ohd 	

 Emigration och immigration . (Även 7951 oh 7958)
(DC, DK delar av 39 mm)
(DK 351.7, 351.8)
(DK 343.8 )

I de sociala miljöerna finns ett oräkneligt antal poblem.
Här bl a religionskonflikter, rasism, mobbning, klassfejder, klassskillnader, ojämlikhet, osämja etc, som inte kan förtecknas nu.
DC:

364 Kriminologi
365 Straffrättsliga och relaterade institutioner

Socialutskottet (SoU)
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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:
	

 	

	

 	

	

 	


Sociala frågor
Trygghet i vardagen
Välfärden

7957 Undervisning o d. Forskning.
SW . 7957 Undervisning o d.
Libris/SAB:
E 	

 Uppfostran och undervisning
E:b 	

 Uppfostran och undervisning: forskning
E:bf	

 Organisationer och institutioner
E:d 	

 Uppfostran och undervisning: teori och filosofi
E:k 	

 Uppfostran och undervisning: historia
E:oa 	

Uppfostran och undervisning: sociologi
Ea 	

 Pedagogik
Eh 	

 Uppfostran i hemmiljö
Em 	

 Undervisningsväsen (ej högskolor)
Ep 	

 Högskolor
Et 	

 Ungdomsvårdsskolor
Eu 	

 Elever med särskilda behov
Ev 	

 Folkbildning
Ex 	

 Yrkesval
(DC, DK 37)
Från 01d.pdf (DC DK)
Byggnader:
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor. Hantverksinstitut.
7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut. Laboratorier.
7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska trädgårdar.
7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer.

7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och arkivbyggnader för speciella användare.
72791 Observatorier. Planetarier.
72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer.
72794 Ritningsbyråer.
Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.
72798 Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.
Verksamheter bl a undervisning 79571-79578:
79571 Undervisningens organisation, skoladministration.
795710 Undervisning, allmänt.
795711 Skolledning, lärare, övrig personal .
795712 Skolorganisation.
795713 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning.
795714 Pedagogiska system.
785715 Skolordning, disciplinfrågor.
795716 Skolgårdar, skolbyggnader, skolinventarier, undervisnings
materiel, läromedel.
795717 Skolsociala åtgärder, skolhygien, skolhälsovård.
795718 Livet i skolan, föreningar, traditioner.
79572 Undervisningsämnen för alla stadier och skolformer.
79573 Skolundervisning, allmän grundutbildning, allmänbildande
skolformer.
79574 Folkbildning, utbildning utanför skolans ram.
79576 Specialundervisning, särskolor.
79577 Fackskolor, yrkesskolor, yrkersutbildning.
79578 Universitet och högskolor.
795787 Forskning
79579 Sociala miljöer med anknytning till undervisningsanstalter mm.

(SAB E, DC, DK 37) DC:
370 Utbildning
371 Skolledningen, specialundervisning
372 Elementary utbildning
373 Gymnasieutbildning
374 Vuxenutbildning
375 läroplaner
376 används inte längre, tidigare utbildning för kvinnor
377 används inte längre, tidigare Etiska utbildning
378 Högre utbildning
379 Regeringen reglering, kontroll, stöd

7958 Sociala miljöer och sociala
verksamheter i boendet.

DK:
37
Undervisning, allmänt.
371 Skolan.
371.1 Skolledning. Lärare. Övrig personal
371.2 Skolorganisation
371.3 Pedagogisk metodik. Former för undervisning och utbildning
371.4 Pedagogiska system
371.5 Skolordning. Disciplinfrågor
371.6 Skolgårdar. Skolbyggnader. Skolinventarier. Undervisningsmateriel.Läromedel
371.7 Skolsociala åtgärder. Skolhygien. Skolhälsovård
371.8 Livet i skolan. Föreningar. Traditioner372 Undervisningsämnen
för alla stadier ochskolformer
373 Skolundervisning. Allmän grundutbildning. Allmänbildande
skolformer.
374 Folkbildning. Utbildning utanför skolansram
375 376 Specialundervisning. Särskolor.
377 Fackskolor.Yrkesskolor.Yrkersutbildning
378 Universitet och högskolor.
379.8 Fritidsverksamhetensutformning och organisation.

Se boendeformerna i område 72.

SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
Här bl a integration o d, t ex behandlingen av romer och invandrartäta
områden.
Det kan vara lämpligt att föra integration och migration hit.

7959 Sociala miljöer o verksamheter i
allmänna grupper o d.
SW . 7959 Sociala miljöer o verks.i allmänna grupper o d.
Libris/SAB:
Bi 	

 Förenings- och mötesteknik
Bk 	

 Allmänna sällskap och föreningar
(DC, DK 06 utom 069)DC:
060 föreningar, organisationer och museer
060 General organisationer
61 Organisationer i Nordamerika
062 Organisationer i Brittiska öarna, i England
063 Organisationer i Centraleuropa, i Tyskland
064 Organisationer i Frankrike & Monaco
065 Organisationer i Italien & angränsande öar
066 I Iberiska halvön och angränsande öar
067 Organisationer i östra Europa, i Ryssland
068 organisationer i andra geografiska områden
069 museer, till område 73
DC:

366 Association
367 Allmänna klubbar
369 Diverse föreningar

796/799 Sport, idrott o d.
SW 796/799 Sport, idrott o d.
Libris/SAB:
R 	

 Idrott, lek och spel (Del. Delar även på 793,794)
Rb:bf Idrottsorganisationer och -institutioner
Rb:doIdrottspsykologi
Rb:k 	

Idrottsforskningens historia
Rb:oaIdrottssociologi
Rb- 	

 Särskilda länder och områden
Rba 	

 Allmän idrott. Friidrott
Rbb 	

 Boll- och kägelsport
Rbc 	

 Simning, simhopp, dykning m m
Rbd	

 Sjösport. Båtsport
Rbe 	

 Djursport
Rbf 	

 Cykel-, motor- och flygsport
Rbg 	

 Vintersport
Rbh 	

 Rullskridskor, rullbräda, rullskidor
Rbi 	

 Budo (kampsporter)
Rbj 	

 Brottning
Rbk 	

 Boxning
Rbl 	

 Tyngdlyftning
Rbm 	

Orienteringssport (inkl skidorientering)
Rbn 	

 Alpinism
Rbo 	

 Friluftsliv (Även 793)
Rbp 	

 Fäktning
Rbq 	

 Skytte
Rbr 	

 Handikappidrott
Rbv 	

 Olympiska spelen
Rbz 	

 Särskilda idrottsutövare
Ra 	

 Gymnastik
Rb 	

 Idrott och sport
Rh	

 Scoutrörelsen
(DC, DK 796-799)

(DC, DK 796-799) DC:
796 Athletic och utomhus Sport & spel
797 Aquatic & Air Sports
798 ridsport & Animal racing
799 Fiske , jakt , skytte
Från 01d (DC DK)
(SAB R utom Rc o Re, Qgah, Qgbh. DC, DK 796-799)
796 Sport. Idrott. Kroppsövningar. Gymnastik.
7960 Allmänt.
7961 Lek o vederkvickelse i det fria.
7962 Motions- och skicklighetstävlingar med redskap, t.ex. krocket,
bowling.
7963 Bollspel.
7964 Gymnastik. Fri-idrott. Allmän idrott.
7965 Fotvandring. Bergsbestigning. Orientering.
7966 Cykel.
7967 Motorsport.
7968 Kamp- och försvarssporter.
7969 Vintersport.
797 Vattensport. Simsport. Flygsport.
798 Ridsport. Hästsport. Sport med andra djur.
799 Sportfiske. Jaktsport. Sportskytte.

Klimatproblemen ingår i den fysiska miljön

Välfärdssektor för fysiska
miljöer
Miljöminister	

	

 	

 	

 	


(71)

Lena Ek Miljöminister
Ernkrans, Matilda (S) Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet

71 Övergripande formgivning/planering av
fysiska miljöer.
SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
Se även område 72
Libris/SAB:
Odg 	

 Samhällsplanering
Odg(x) Allmänt: lexikon
Odg:bf Organisationer och institutioner
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär
Odg:k Samhällsplaneringens historia
Odg:oe Lagstiftning
Odg- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden

Odgb	

 Riksplanering
Odgc	

 Regionplanering
Odgd
Kommunal planering
Odgl 	

 Planering för bostäder
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur
Odgp
Planering för handel, industri och arbetsplatser
Odgq
Planering för kommunikationer och transporter
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för 	

 	

	

övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
( DC, DK 71. DK 502, 504) DC:
710 Civic & landskapskonst
711 Area planering (Civic konst)
712 Landskapsarkitektur
713 Landskapsarkitektur av trafficways
714 Vatten egenskaper
715 vedväxter
716 örtartade växter
717-Strukturer
718 Landskap utformning av kyrkogårdar
719 Naturliga landskap
Från 01d.pdf (DC DK)
(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d .
DC, DK 71. DK 502, 504)
710
711

Allmänt.
Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d.
7111 Allmänna utgångspunkter och principer.

7112
7113
7114
7115

Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
Landsbygdsplanering.
Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter.
7116 Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
7117 Planering för trafikleder.
7118 Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
7119 Övrigt.
712 Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkanläggningar.
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård.
71214 Miljövetenskap.
7122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata
parker och trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark,
örter, markdjur, markvård.
714 Vatten, fiskar, vattenvård.
715 Luft, skog, fåglar, luftvård.
716 Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård.

Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
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).

Socialdemokraterna, Vår politik A till Ö:

nödvändig.
Läs även "Energi" och "Klimat"
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-02 13:53
Skriv ut Tipsa Dela Bli medlem Taggar: Miljö och klimat
Relaterat
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“Energi

Statistisk årsbok för Sverige 2013:
Miljö	

 	

	

	

	

	

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/
OV0904_2013A01_BR_04_A01BR1301.pdf

omr 71

Miljö:

“Miljö
Vi vill lösa miljöproblemen med politiska beslut och investeringar i ny
teknik. Genom att ta ut avgifter på miljöskadlig verksamhet får vi
dubbel effekt. Avgiften styr bort från den skadliga verksamheten och
ger samtidigt pengar till nya investeringar.
Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna som världen
står inför. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och bromsa den
av människan orsakade temperaturökningen. Den som är snabb att
ställa som samhället till ett mindre fossil beroende får bättre
konkurrenskraft än omvärlden, det kan ge nya jobb.
Vi vill investera i hållbar infrastruktur, energieffektiviseringar,
förnyelsebar energi och andra klimatåtgärder. På så sätt underlättar vi
för människor och företag att göra klimatsmarta val samtidigt som fler
jobb skapas.
Vi måste klara de svenska miljömålen och tydliga åtgärder för att klara
dem måste arbetas fram. Vi anser att den biologiska mångfalden ska
skyddas bättre. 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

Vi ser stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins
konkurrenskraft 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.
Vårt mål 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. Sverige
behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Det är
inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den svenska
elintensiva industrin.
En satsning på den förnybara energiproduktionen i form av vind,
bioenergi och solkraft är en viktig del av omställningen till ett hållbart
samhälle. Investeringar i grön energi ger möjlighet att skapa nya
jobb i hela landet.
Vi behöver ställa om samhället till att bli mindre beroende av fossila
bränslen som kol och olja. Den som är snabb att ställa om får bättre
konkurrenskraft än omvärlden. Investeringar i ny teknik, i
energisnålare bostäder och kollektivtrafik skapar fler företag och nya
jobb.

Vi vill avskaffa det kommunala vetot för vindkraft, investera i ett stöd
för solvärme och solel och införa vita certifikat som ger stöd till
investeringar i energisparande projekt och investeringar.
Energieffektivisering måste vara en grundläggande beståndsdel i en
framtida energipolitik. Vi har högre mål än regeringen för
energieffektiviseringen. Vi vill att energianvändningen i Sverige blir
25 procents effektivare år 2020, jämfört med regeringens mål på 20
procent. Vi föreslår också flera åtgärder för att åstadkomma detta inom
exempelvis bostads- och transportsektorn.
Sverige behöver en bred överenskommelse som tryggar
energitillgången och ger ett el-överskott, istället för regeringens
energipolitik som vilar på en skör riksdagsmajoritet som förespråkar
kärnkraft, och som har fått industrin att avstå från ytterligare
investeringar i energiproduktionen. Investeringar i både
tillverkningsindustrin och energisektorn underlättas om det finns en
säkerhet om de framtida spelreglerna. En sådan säkerhet förutsätter en
blocköverskridande överenskommelse.
Klimat	

ElpriserKärnkraft
Sidan uppdaterades senast: 2013-06-12 13:02
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Matfusk är oacceptabelt “

“Klimat
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. Nu krävs ett sammanhållet globalt
och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö även i
framtiden. 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
Fattigsverige till välfärdsland. Vi ska klara klimatomställningen på
samma sätt.
Utsläppen av växthusgaser måste minska. 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.
Vi socialdemokrater vill effektivisera transportsektorn och minska
utsläppen, aktivt driva på för ett globalt, ambitiöst och bindande
klimatavtal, bygga ut den förnybara energin och stimulera och
uppmuntra energieffektivisering i bostäder.
Sidan uppdaterades senast: 2013-05-02 13:46
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Matfusk är oacceptabelt”
Är detta tillräckligt för att gå till val på?

Boverket och Naturvårdsverket är de stora
verken när det gäller fysisk planering.

71 Övergripande formgivning/planering av
fysiska miljöer.

Observera, att vård av natur och djurliv ingår i fysisk planering.
Även regionalpolitik ingår. Hur ska man klara glesygden? Storstadspolitiken ? Jordbruk, skogsbruk, vattenvård? Gruvor? Bostäder,
transporter? Handel och skolor, äldrevård i glesbygd? O s v.

SW 71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
Se även område 72

Regeringens politik för de fysiska miljöerna
är dålig.
Från http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf: februari 2012:
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 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
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Miljödepartementet.
423	

 	

 	

Plan- och byggministern. Bostadsministern.
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 Formgivning av byggnader och anläggningar, 	

arkitektur.
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Arkitekturministern.

Libris/SAB:
Odg 	

 Samhällsplanering
Odg(x) Allmänt: lexikon
Odg:bf Organisationer och institutioner
Odg:d Samhällsplneringens teori, filosofi och metodlär
Odg:k Samhällsplaneringens historia
Odg:oe Lagstiftning
Odg- 	

 Allmänt: särskilda länder och områden
Odgb	

 Riksplanering
Odgc	

 Regionplanering
Odgd
Kommunal planering
Odgl 	

 Planering för bostäder
Odgm Planering för rekreation, lek, fritid och kultur
Odgp
Planering för handel, industri och arbetsplatser
Odgq
Planering för kommunikationer och transporter
Uh 	

 Miljöfrågor och naturskydd (vetenskap till 57, för 	

 	

	

övrigt till 71 och praktiska skyddsarbeten o d till 63)
( DC, DK 71. DK 502, 504)

Från 01d.pdf (DC DK)
(SAB Odg, Mua, Uh, Bgk, delar av P som gäller formgivning o d .
DC, DK 71. DK 502, 504)
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Allmänt.
Översiktlig samhällsplanering. Regionplanering. Generalplanering. Stadsplanering o d.
7111 Allmänna utgångspunkter och principer.
7112 Regionplanering. Generalplanering. Områdesplanering.
7113 Landsbygdsplanering.
7114 Stads- och tätortsplanering. Tätorter. Bostadsområden.
7115 Zonindelning för bebyggelse inom städer och tätorter. Stadsdelar. Byggnadskvarter.
7116 Byggnads- och stadsplanebestämmelser.
7117 Planering för trafikleder.
7118 Lednings- och kabelnät för offentligt bruk. Tekniska försörjningsnät.
7119 Övrigt.
712 Landskapsplanering. Naturvård. Trädgårdsarkitektur.Parkanläggningar.
71212 Naturen. Naturstudier. Naturskydd. Miljövård.
71214 Miljövetenskap.
7122 Allmänt om landskap. Naturreservat. Fritidsområden. Privata
parker och trädgårdar.
7123 / 7129 Trädgårdsanläggningar.
713 Vägar od i landskapet.
714/716 Vatten, fiskar, vattenvård. Luft, skog, fåglar, luftvård. Mark,
örter, markdjur, markvård.
714 Vatten, fiskar, vattenvård.
715 Luft, skog, fåglar, luftvård.
716 Mark, örter, markdjur, markvård.
717 Anläggningar i landskapet.
718 Kyrkogårdar. Gravplatser. Krematorier.
719 Kulturvård. Hembygdsvård.

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

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	


Lena Ek Miljöminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	


Miljödepartementet
Näringsdepartementet

Miljö, klimat, naturvård ingår i område 71
Energi, avfall, strålskydd ingår i område 644
Kemikalier ingår i område 61

Lena Ek
Miljöminister
Miljödepartementet
"Sverige ska fortsätta att vara en ledande miljönation i världen. Genom
en aktiv och framtidsinriktad miljöpolitik som hittar lösningar på både
internationella och lokala miljöproblem ska Sverige bli det land där
det är enklast, billigast och roligast att vara miljövänlig."

Om Miljödepartementet och
ansvarsområdena
Ansvarsområden
	

 •	

 Hav och vatten
	

 •	

 Hållbar utveckling
	

 •	

 Kemikalier
	

 •	

 Klimat
	

 •	

 Kretslopp och avfall
	

 •	

 Miljöanpassad offentlig upphandling
	

 •	

 Miljöforskning och miljöövervakning
	

 •	

 Miljökvalitetsmålen
	

 •	

 Miljölagstiftning
	

 •	

 Miljösamarbete i internationella organisationer
	

 •	

 Miljöteknik
	

 •	

 Naturvård

Miljödepartementet
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Har inte undermenyer Ansvarsområden
Har inte undermenyer Frågor och svar
Organisation
Har inte undermenyer Arbete och praktik
Budget
Myndigheter
Har inte undermenyer Kontaktinformation
Har inte undermenyer Remisser
Aktuellt från Miljödepartementet
Lena Ek Miljöminister

Miljödepartementets ansvarsområden
	

 •	

 Hållbar utveckling
En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska
brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i
balans till våra barn och barnbarn.

	

 •	

 Kemikalier
Miljödepartementet arbetar för att användningen av hälso- och
miljöfarliga kemikalier ska minska och för att de allra
farligaste kemikalierna ska försvinna från marknaden.

	

 •	

 Klimat
Mål och strategi för det nationella klimatarbetet, handel med
utsläppsrätter, flexibla mekanismer och internationellt
klimatsamarbete.

	

 •	

 Kretslopp
Ett utvecklat kretsloppsarbete krävs för att nå flera av Sveriges
16 miljökvalitetsmål. Regler kring avfallshantering och
avfallsmarknad, en miljöorienterad produktpolitik samt
samordning av olika myndigheters insatser är viktiga
beståndsdelar.

	

 •	

 Miljöforskning och miljöövervakning
Miljöforskningen och miljöövervakningen ger oss kunskaper
om tillståndet i miljön, hur miljöproblemen ska lösas och om
åtgärder resulterar i förbättringar.

	

 •	

 Miljökvalitetsmålen
De 16 nationella miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara

uppnådda till år 2020.

	

 •	

 Miljölagstiftning
Den centrala miljölagstiftningen finns samlad i miljöbalken.
Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling.

	

 •	

 Miljösamarbete i internationella
organisationer
Sveriges miljösamarbete inom EU, regionalt, globalt och med
enskilda länder.

	

 •	

 Miljöteknik
Med hjälp av miljöteknik kan vi minska miljöpåverkan från vår
konsumtion och produktion.

	

 •	

 Naturvård
Naturvård, biologisk mångfald, rovdjur, skog, strandskydd,
friluftsliv.

	

 •	

 Strålskydd och kärnsäkerhet
Kärnsäkerhet och skydd mot strålning

	

 •	

 Vatten och hav
Vattenvård, försurning, miljögifter, havsmiljö, föroreningar,
oljeutsläpp, överfiske.

Hållbar utveckling

Klimat
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Har inte undermenyer FN:s konferens om hållbar utveckling
Rio+20
Stockholm+40
Har inte undermenyer Grön ekonomi
Har inte undermenyer Agenda 21
Har inte undermenyer Nobelpristagarsymposium om global
hållbarhet
Har inte undermenyer FN:s kommission för hållbar utveckling
(CSD)
Har inte undermenyer EU:s arbete för hållbar utveckling
Har inte undermenyer OECD:s arbete för hållbar utveckling
Har inte undermenyer Agenda 21 för Östersjöregionen - Baltic
21
Svensk strategi för hållbar utveckling
Har inte undermenyer Nordiskt arbete för hållbar utveckling

En hållbar utveckling
Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987,
är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling
- den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och
ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i
Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en
överordnad princip för FN:s arbete. Detta ger en möjlighet att fortsatt
driva hållbarhetsfrågorna som en bred och holistiskt
utvecklingsagenda.

•	

•	

•	

•	

•	


Har inte undermenyer Vetenskapligt underlag
Nationellt klimatarbete
EU:s klimatarbete
Internationellt klimatarbete
Har inte undermenyer Remisser

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och den
högst prioriterade miljöfrågan. För att klara klimatutmaningarna och
främja en hållbar utveckling krävs en ambitiös och sammanhållen
klimat- och energipolitik både internationellt, inom EU och i Sverige.

Arbetet med klimatfrågorna
Den Svenska klimatpolitiken har under senare år utvecklats mot en
starkare EU-integration och ett djupare internationellt samarbete.
Sverige visar ledarskap både nationellt och internationellt och arbetar
aktivt med att kraftfullt minska sin negativa klimatpåverkan och
snabbt fasa ut beroendet av fossil energi.
Mål för den svenska klimat- och energipolitiken till år 2020 är:
	

 •	

	

 •	


att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar
att utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40
procent jämfört med år 1990
	

 •	

att energieffektiviteten ökas med 20 procent
Det internationella samarbetet för att begränsa klimatförändringar
regleras framför allt genom FN:s ramkonvention om

klimatförändringar (United Nations Framework Convention on
Climate Change, UNFCCC) och det tillhörande Kyotoprotokollet.

Myndigheter. Miljödepartementet.

Den svenska klimatpolitiken baseras framför allt på de bedömningar
som görs av forskarna inom IPCC (The Intergovernmental Panel on
Climate Change), FN:s vetenskapliga klimatpanel. Klimatpanelen
består av flera tusen forskare från olika länder inom olika discipliner
och analyserna görs utifrån ett omfattande kunskapsunderlag.

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

Miljökvalitetsmål: Begränsad
klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan
uppnås.

	

 •	

 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande,
Formas
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas, stödjer och informerar om
forskning inom sina områden. Rådet främjar ekologiskt hållbar
tillväxt och utveckling.

	

 •	

 Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att
genomföra en sammanhållen svensk politik för våra hav och
vatten. Målet för havspolitik är att havet och dess naturresurser
ska utnyttjas på ett hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras.

	

 •	

 Kemikalieinspektionen, KemI
Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet
med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI arbetar bland annat
för att förebygga skador på människor och miljö från kemiska
och biotekniska produkter.

	

 •	

 Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfondens styrelse förvaltar medel som avsatts i en
fond för att finansiera framtida utgifter för använt kärnbränsle
och annat radioaktivt avfall.

	

 •	

 Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är samordnare i miljöarbetet - nationellt,
inom EU och internationellt. Myndigheten tar fram och
förmedlar kunskaper på miljöområdet, utarbetar förslag till
mål, åtgärdsstrategier och styrmedel i miljöpolitiken samt
genomför miljöpolitiska beslut. Naturvårdsverket ska även
följa upp och utvärdera miljösituationen och miljöarbetet som
underlag för en fortsatt utveckling av miljöpolitiken.

	

 •	

 Strålsäkerhetsmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter
från Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens
strålskyddsinstitut, SSI, vilka upphörde den 30 juni 2008.
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att skydda människor
och miljö från skadlig verkan av strålning, nu och i framtiden.

	

 •	

 Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI,
tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och
vattenberoende verksamheter. Myndigheten fungerar som
samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi och
oceanografi samt är en resurs i miljöarbetet.

Boende och byggande
	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	


Bostadsmarknad
Fastighetsrätt
Har inte undermenyer Hållbar stadsutveckling
Lantmäteriverksamhet
Samhällsplanering och byggande

Ansvarigt statsråd
	

 •	

	

 •	

	

 •	


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

Ansvarigt departement
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Justitiedepartementet
Socialdepartementet
Miljödepartementet

Stefan Attefall

	

 •	


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

	

 •	


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

	

 •	


Trossamfund
Staten stöder trossamfund för att öka likställigheten mellan
dem. Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar för
trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad
religiös verksamhet i form av gudstjänst, själavård,
undervisning och omsorg.

Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet
"Vi har under alltför många år byggt alldeles för få bostäder i Sverige.
Mitt jobb är att identifiera hinder och skapa förutsättningar för ett ökat
bostadsbyggande."

Ansvarsområden
Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för:

	

 •	

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

•	

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

	

 •	

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

Statlig förvaltning, offentlig upphandling ingår i område
6520-6524,
Trossamfund ingår i område 20,
Bostadsmarknad, plan och byggande, lantmäteri ingår i
område 71

Bostadsmarknad
•	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
•	

	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet

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

•	


Förordning om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag(jan 2012)

	


Den 1 januari 2012 träder en ny förordning i kraft om
allmännyttiga bostadsaktiebolag. Förordningen kompletterar
lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag.

	

	


	

 •	

 Utredning att utveckla hyresrättens
förutsättningar (december 2011)
	

 	


Regeringen beslutade den 9 december 2011 att en särskild
utredare ska analysera marknaden för uthyrning av bostäder
och lämna underlag för ställningstaganden till hur den kan
utvecklas.

	

 •	

 Uppdrag att redovisa arbetet med
bostadsförsörjning (oktober 2011)
Regeringen gav den 27 oktober kommunderna i Stockholms
län i uppdrag att till länsstyrelsen i Stockholms län redovisa
hur de arbetar med bostadsförsörjningen i kommunen.

	

 •	

 Högre avdrag för uthyrning i andra
hand (september 2011)
I budgetpropositionen för 2012 föreslår regeringen att den
skattefria delen för de som vill hyra ut delar av eller hela sin
bostad höjs.

	

 •	

 Boverket och Statens
Bostadskreditnämnd utreder
sammanslagning (september 2011)
Regeringen har givit Boverket och Statens
Bostadskreditnämnd, BKN, i uppdrag att utreda
konsekvenserna av en eventuell sammanslagning av de två
myndigheterna.

	

 •	

 Ökade möjligheter stödja byggande i
glesbygd (september 2011)
I budgetpropositionen för 2012 skapar regeringen förbättrade
förutsättningar för ny- och ombyggnad av bostäder i områden
där produktionskostnaderna överstiger marknadsvärdena, något

som gör nya bostadsprojekt riskfyllda. Detta ska ske genom att
Statens Bostads- och kreditnämnd, BKN, får möjlighet att
ställa ut garantier över marknadsvärdet.

	

 •	

 Regeringen köpte bolag till Metria
(december 2010)
Regeringen gav den 20 december Kammarkollegiet i uppdrag
att betala 100 000 kronor till Erub AB för det aktiebolaget vars
namn kommer att ändras till Metria AB. Beloppet utgör det
köpta aktiebolagets aktiekapital. Avsikten är att delar av
verksamheten vid Lantmäteriets division Metria ska överföras
till bolaget.

	

 •	

 Regeringen tar bort regelkrångel (maj
2011)
Regeringen vill få fart på bostadsbyggandet genom att förenkla
de regler som man menar hindrar bostadsbyggandet.

	

 •	

 Uppdrag angående etablering på
ägarrättsmarknaden (april 2011)
Regeringen gav den 7 april 2011 Statens bostadskreditnämnd
(BKN) i uppdrag att utreda åtgärder för att underlätta
etablering på ägarrättsmarknaden.

	

 •	

 Nya regler för en förbättrad
hyresbostadsmarknad (januari 2011)
I januari 2011 infördes nya villkor för allmännyttiga
bostadsaktiebolag och nya regler för hyressättningen.
Förutsättningarna för kommunala bostadsaktiebolag och
privata hyresvärdar blir likvärdiga och är ett första steg mot en
bättre fungerande bostadshyresmarknad, ett större intresse för
att investera i och förvalta hyresrätter och på sikt ett förbättrat
utbud av hyresbostäder

Ladda ner
	

 •	


Informationsblad: Så får regeringen fart på bostadsbyggandet
(pdf 296 kB)

Mål för bostadsmarknaden
Det övergripande nationella målet för bostadspolitiken är en
långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Utbudet av bostäder ska svara mot konsumenternas efterfrågan. Foto:
Folio bildbyrå
Regeringens mål är att förbättra bostadsmarknaden så att så många
som möjligt ska kunna få en bra bostad till en rimlig kostnad. För att
fler ska vilja investera i samt äga och förvalta bostäder, krävs
långsiktigt goda och förutsägbara villkor. Genom en fungerande
bostadsmarknad ställs hushållens behov automatiskt i fokus och blir
styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas.

Detta vill regeringen

Budget

Regeringen riktar främst anslagen inom området Bostadsmarknad mot
stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad och stöd till
omstrukturering av kommunala bostadsföretag på orter med vikande
befolkningsunderlag.

Budgeten för området bostadsmarknad uppgår till 179 miljoner kronor
för 2012. Beloppet inkluderar anslaget till Statens bostadskreditnämnd.
Budgeten för Boverket uppgår för 2012 till 202 miljoner kronor.

Prioriteringar 2012
Under 2012 ska regeringen
	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


följa konsekvenserna av den nya lagstiftning för kommunala
bostadsbolag och för hyressättning som började gälla 1 januari
2011
överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på
bostadsmarknaden
utöka möjligheten att göra så kallade till- och frånval i
hyreskontrakt för att göra hyresrätten mer attraktiv
fortsätta arbetet tillsammans med aktörerna i byggsektorn för
att pressa ner byggpriserna
utreda förutsättningarna för en lagstiftning som tillåter att även
befintliga bostadsfastigheter kan omvandlas till ägarlägenheter
fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett
utanförskap i samverkan med boende, fastighetsägare och
berörda kommuner
förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga fler
och billiga bostäder för unga
ta initiativ för att stödja kommunala bostadsföretag på svaga
bostadsmarknader.

Bostadsmarknaden berör även andra
områden
Området Bostadsmarknad har beröringspunkter med flera andra
områden. Frågor om hållbar stadsplanering har stor betydelse för
området. Även bostadsbidragen inom den ekonomiska familjepolitiken
liksom integrationspolitiken har anknytningar till genomförandet av
bostadspolitiken. Detsamma kan sägas om den regionala
tillväxtpolitiken, det urbana utvecklingsarbetet och verksamheten inom
den kommunala sektorn. Vidare ingår även frågor om kompetens och
konkurrens i området, vilka berör flera andra utgiftsområden i statens
budget.

Relaterat
•	

 Prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012
	

 	


Samhällsplanering och byggande

Samhällsplanering och byggande

	

 •	

	

 •	

	

 •	


	

 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Socialdepartementet

Proposition om upphävande av lagen om
exploateringssamverkan

Fredagen den 20 januari överlämnade regeringen propositionen
Upphävande av lagen om exploateringssamverkan, Prop. 2011/12:54,
till Sveriges riksdag.

Regeringens fem initiativ för att förenkla
och förtydliga plan- och byggprocessen

Torsdagen den 24 november fattade regeringen fem beslut i ett paket
av åtaganden som rör plangenomförandet. Syftet är att planprocessen
ska bli enklare, tydligare och mer överskådlig samt mer enhetlig
mellan kommunerna.

Regeringen tillsätter utredning om att
underlätta byggandet

Regeringen beslutade den 3 november tillsätta en utredning som ska se
över vissa byggfrågor i syfte att underlätta byggandet i Sverige.

Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Regeringens fem initiativ för att förenkla
och förtydliga plan- och byggprocessen

Torsdagen den 24 november fattade regeringen fem beslut i ett paket
av åtaganden som rör plangenomförandet. Syftet är att planprocessen
ska bli enklare, tydligare och mer överskådlig samt mer enhetlig
mellan kommunerna.

Regeringen tillsätter utredning om att
underlätta byggandet

Regeringen beslutade den 3 november tillsätta en utredning som ska se
över vissa byggfrågor i syfte att underlätta byggandet i Sverige.

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

	

 •	

 Proposition om upphävande av lagen
om exploateringssamverkan (jan 2012)
Fredagen den 20 januari överlämnade regeringen propositionen
Upphävande av lagen om exploateringssamverkan, Prop.
2011/12:54, till Sveriges riksdag.

	

 •	

 Utredning analyserar bestämmelserna
om plangenomförandet (nov2011)
Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera
bestämmelserna om plangenomförandet. Utredaren
generaldirektör Lars Magnusson ska undersöka vilka frågor
som kan eller bör ingå i ett exploateringsavtal. Utredningens
slutbetänkande ska vara klart till den siste september 2012.

	

 •	

 Uppdrag att beskriva och utvärdera
den kommunala markanvisningsprocessen (november 2011)
Regeringen gav den 24 november Statskontoret i uppdrag att
beskriva och utvärdera den kommunala
markanvisningsprocessen för bostadsbyggande.

	

 •	

 Uppdrag att redovisa planeringsförenklande åtgärder (nov 2011)
Regeringen gav den 24 november Boverket i uppdrag att
redovisa erfarenheter och möjligheter samt sprida information
och kunskap om hur en aktiv kommunal planläggning kan
bedrivas samt hur regelverket kan tillämpas i syfte att
åstadkomma en effektiv planprocess, en ökad planberedskap
och ett rationellt plangenomförande.

	

 •	

 Uppdrag att kartlägga och analysera
kommunernas planberedskap
(november 2011)
Regeringen gav den 24 november Boverket i uppdrag att bland
annat analysera kommunernas planberedskap.

	

 •	

 Uppdrag utvärdera tillväxt och
konkurrensbestämmelser i plan- och
bygglagen(november 2011)
Regeringen gav den 24 november Boverket i uppdrag att
analysera konsekvenser och uppnådda effekter av den ändring i
den dåvarande plan- och bygglagen som trädde i kraft den 1
januari 2008 och som innebär att en god ekonomisk tillväxt
och effektiv konkurrens ska främjas vid kommunernas
planläggning.

	

 •	

 Regeringen tillsätter utredning om att
underlätta byggandet (november 2011)
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över
vissa byggfrågor i syfte att underlätta för byggandet i Sverige.
Utredaren ska bland annat kartlägga kommunernas tillämpning
av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och
bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets
byggregler.

	

 •	

 23 miljoner för att underlätta
attraktiva strandnära bostäder på
landsbygden (september 2011)
Regeringen satsar i 2012 års budgetproposition 23 miljoner
kronor per år under tre år för att underlätta attraktiva
boendemiljöer på landsbygden genom att stödja kommunernas
arbete med strandskyddet.

	

 •	

 Ny plan och bygglag (maj 2011)
Den 2 maj 2011 trädde den nya plan- och bygglagen (PBL) i
kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att alla som söker
bygglov ska kunna få besked inom tio veckor. Processen att ta
fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav
på planprogram slopas. I den nya plan- och bygglagen blir
bestämmelserna enklare och tydligare, vilket ökar
förutsättningarna för en enklare och mer enhetlig
rättstillämpning.

	

 •	

 Obligatorisk byggfelsförsäkring
borttagen (maj 2011)
Sedan den 2 maj 2011 är kravet på obligatorisk
byggfelsförsäkring borttagen. Byggfelsförsäkringen omfattar
inte längre åtgärder som inte kräver bygglov eller åtgärder som
utförs av byggherren i egenskap av konsument av huset.

	

 •	

 Ny plan- och byggförordning (mars
2011)
Regeringen beslutade den 31 mars om en ny plan- och
byggförordning. Förordningen träder i kraft samtidigt som den
nya plan- och bygglagen, som riksdagen redan beslutat om.
Tillsammans med den nya lagstiftningen leder förordningen till
att den administrativa bördan för företagen minskar, plan- och
byggprocessen effektiviseras och att förutsägbarheten för
enskilda och företag ökar.

	

 •	

 Komplettering av den nya plan- och
bygglagen (januari 2011)
Den 2 februari 2011 överlämnade regeringen propositionen
2010/11:63 till riksdagen. Sedan plan- och bygglagen antogs i
juni 2010 hade det framkommit behov av att komplettera lagen
i några avseenden. De kompletterande ändringarna gäller
reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna
laga.

Mål för samhällsplaneringen och byggandet
Målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och
lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en
från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning
med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och
ekonomisk utveckling underlättas.
Byggandet styrs av bland annat plan- och bygglagen.

Mål för samhällsplaneringen
Mål för samhällsplaneringen är
	

 •	

en tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar
utveckling av städer, tätorter och landsbygd
	

 •	

ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser
kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och
medborgerligt inflytande säkerställs
	

 •	

goda förutsättningar för byggande av bostäder och lokaler,
etablering av företag och för annat samhällsbyggande samtidigt
som en god livsmiljö tryggas.

Mål för byggandet
Mål för byggandet är
	

 •	

långsiktigt hållbara byggnadsverk
	

 •	

effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett
livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och
energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och
förvaltning
	

 •	

en väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

Området samhällsplanering och byggande omfattar frågor som rör
bland annat byggande, planläggning, markanvändning,
plangenomförande, bebyggelse, byggprodukter och byggnadsverk.
Byggandet styrs av bland annat plan- och bygglagen. Lagen reglerar
planläggning och bygglov, bygganmälan och samhällets minimikrav
på det som byggs.

Detta vill regeringen
I Sverige byggs det jämförelsevis få bostäder. En anledning till det
låga byggandet har varit det tidsödande och krångliga regelverket.
Regeringen vill stimulera bostadsbyggandet och öka takten i
planläggandet genom att förenkla, förtydliga och göra reglerna mer
överskådliga och enhetliga.

Prioriteringar 2012
För att underlätta byggandet prioriterar regeringen under 2012 några
särskilda områden.

Utbildning - Ny plan- och bygglag på rätt sätt
Regeringen låter under 2012 kommittén Ny plan- och bygglag på rätt
sätt introducera den nya plan- och bygglagen (PBL) genom utbildning
riktad mot Sveriges kommuner och länsstyrelser.
Kommittén ska också arbeta med att harmonisera tillämpningen av
PBL i Sveriges alla kommuner och länsstyrelser.
•	

 Ny plan- och bygglags webbplats

Utredning ser över systemet för genomförande av
detaljplan
Regeringen låter under år 2012 analysera bestämmelserna om

plangenomförandet.
Utredningen ska föreslå nödvändiga förändringar för att skapa en
tydlig, effektiv och transparent genomförandeprocess där sambandet
mellan olika bestämmelser om plangenomförandet tydligt framgår.
•	

 Dir. 2011:104 Översyn av bestämmelserna om genomförande
av detaljplan

Utredning ser över vissa byggfrågor för att underlägga
byggandet
Regeringen låter under 2012 se över vissa byggfrågor för att underlätta
för byggandet i Sverige.
Utredningen ska bland annat kartlägga kommunernas tillämpning av
bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen,
plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler.
Utredaren ska också analysera vilka effekter tillämpningen av de
tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav har på bland
annat byggkostnaderna och det långsiktiga arbetet med hållbar
samhällsutveckling.
•	

 Dir 2011:100 Översyn av vissa byggfrågor

Budget
Budgeten för bostadspolitiken uppgår till 959 miljoner kronor för
2012. Beloppet inkluderar anslagen till ansvariga myndigheter. Om
man även vill räkna med statens skatteutgifter för bostadspolitiken så
uppgår dessa 21 490 miljoner kronor för 2012.

Lantmäteriverksamhet
	

 •	

	

 •	

	

 •	


Detta gör regeringen
Har inte undermenyer Mål
Så fungerar det

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Ansvarigt departement
	

 •	


Socialdepartementet

Förenklat planarbete på Värderings- och
lantmäteridagar
Onsdagen den 19 oktober talade bostadsminister Stefan Attefall på
Värderings- och Lantmäteridagarna i Stockholm. Ämnet för talet var
En förenklad planprocess för ökat byggande.

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

	

 •	

 Regeringen bolagiserade Metria (april
2011)
Tisdagen den 26 april undertecknade civil- och bostadsminister
Stefan Attefall de nödvändiga avtal som fullbordar
bolagiseringen av Lantmäteriverkets division Metria.

	

 •	


I januari 2011 överlämnade regeringen propositionen
2010/11:53 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets
division Metria till riksdagen.

Mål för lantmäteriverksamheten
Lantmäteriverksamheten har tre övergripande nationella mål.
Lantmäteriet bidrar med geografisk information som bidrar till ökad
samhällsnytta. Foto: Johnér bildbyrå AB
De övergripande nationella målen för lantmäteriverksamheten är
	

 •	


en effektiv rättssäker förrättningsverksamhet och en
ändamålsenlig fastighetsindelning
	

 •	

en god försörjning med grundläggande geografisk information
och fastighetsinformation som utvecklas utifrån samhällets
behov och bidrar till ökad samhällsnytta
	

 •	

en effektiv och rättssäker inskrivningsverksamhet som bidrar
till en väl fungerande fastighetsmarknad.
Lantmäteriverksamheten omfattar frågor om fastighetsbildning,
inskrivning enligt jordabalken och informationsförsörjning.

Detta vill regeringen
Regeringen vill
	

 •	

bevaka genomförandet av Geodatastrategin och
Inspiredirektivet
	

 •	

bygga upp en ny nationell höjdmodell.

Prioriteringar 2012
Genomförandet av geodatastrategin och
Inspiredirektivet
Lantmäteriet är samordningsansvarig myndighet och kontaktpunkt
gentemot Europeiska kommissionen när det gäller Inspiredirektivet.
Det praktiska genomförandet av direktivet sker inom ramen för arbetet
med den nationella geodatastrategin i samverkan mellan Lantmäteriet,
Geodatarådet samt ett 20-tal myndigheter och kommunerna.
Genomförandet ska enligt direktivet med tillhörande
genomförandebestämmelser pågå till och med 2019.
	

 •	

	

 •	


Nationell geodatastrategi - Presentation på Lantmäteriets
webbplats
EG-direktivet Inspire - Presentation på Lantmäteriets
webbplats

Uppbyggnaden av en ny nationell höjdmodell
Noggranna höjddata är till stor nytta exempelvis vid arbetet med
klimatanpassning och vid miljö- och infrastrukturarbete. Förväntade
klimatförändringar ställer stora krav på höjdinformation för
översvämnings- och skredanalyser samt för förebyggande planering.
Nuvarande höjddata motsvarar inte de noggrannhetskrav som
analyserna med mera kräver.
Lantmäteriet har därför regeringens uppdrag att bygga upp en ny
nationell höjdmodell. Arbetet förväntas pågå under perioden
2009-2015. Under de första åren sker datainsamling med hjälp av
laserskanning av terrängen.

	

 •	


Ny nationell höjdmodell - Presentation på Lantmäteriets
webbplats

Budget
Lantmäteriverksamheten finansieras genom anslag och avgifter.
Merparten av verksamheten är avgiftsfinansierad. Anslaget utgjorde
2010 ungefär 27 procent av den totala omsättningen, som uppgick till
2 079 miljoner kronor. Anslaget till Lantmäteriet uppgår 2012 till 495
miljoner kronor. Därutöver erhålls 60 miljoner kronor för
uppbyggnaden av den nya höjdmodellen samt 31 miljoner kronor för
genomförandet av Inspiredirektivet.
Relaterat
	

 •	

 Prop. 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012
	

 	


Hållbar stadsutveckling

Städerna blir allt viktigare för miljön, ekonomisk utveckling och social
sammanhållning. Den fortlöpande urbaniseringen innebär att allt fler
människor bor i städer. Utvecklingen i städerna kommer därför att ha
en stor inverkan på hur vi kan motverka klimatförändringar och andra
miljöhot och samtidigt uppnå en hållbar tillväxt och goda livsvillkor.
Sverige har en internationellt sett stark position inom hållbar
stadsutveckling, med den samlade kompetensen hos kommuner och
näringsliv som en viktig bas. Svenska miljöteknikföretag ligger i
framkant inom flera områden. Avancerad miljöteknik och kunnande
kring hållbar stadsutveckling kommer att efterfrågas alltmer i
industrinationer såväl som i utvecklingsländer.

Delegation för hållbara städer
Delegationen för hållbara städer har regeringens uppdrag att under
perioden 2009-2012 besluta om ett statligt stöd på totalt 380 miljoner
kronor till utveckling av hållbara städer. Stödet ska stimulera hållbara
stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att minska utsläppen av
växthusgaser samtidigt som ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbara stadsmiljöer skapas.

Flera politikområden berörs
Hållbar stadsutveckling berör även andra politikområden och
myndigheter. Det finns starka kopplingar till bland annat den urbana
utvecklingspolitiken, boendefrågor, miljöteknik, transporter och
regional utveckling.
Svenskt kunnande kring hållbar stadsutveckling och miljöteknik
presenteras internationellt bland annat genom konceptet SymbioCity.
Sveriges politik för global utveckling lyfter också fram hållbar
stadsutveckling som ett prioriterat område, med viktiga kopplingar till
det internationella utvecklingssamarbetet.

* Boverket Start - Boverket
Webbkarta Webbkarta - Boverket
Från Internet 3 april 2011
* Naturvårdsverket Start - Naturvardsverket
Webbplatsöversikt Webbplatsöversikt - Naturvardsverket
Från Internet 3 april 2011
* Riksantikvarieämbetets webbplats
Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för frågor
om kulturmiljön och kulturarvet med det övergripande ansvaret att i

samverkan med länsstyrelser, länsmuseer, kommuner och allmänhet
verka för att vårt kulturarv bevaras, berikas och brukas.
* Lantmäteriet
Lantmäteriet bildades den 1 september 2008 när Lantäteriverket och
de statliga lantmäterimyndigheterna slogs samman till en myndighet.
Lantmäteriet förser samhället med allmänna kartor och annan
grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriet
arbetar också inom ramen för fastighetsbildningen för en
ändamålsenlig fastighetsindelning. Myndigheten fastställer även
ortsnamn.
* Swedesurvey AB
Swedesurvey AB exporterar svenskt kunnande inom
lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk
information och fastighetsinformation samt geografisk
informationsteknik.
Ganska ny:
* Havs- och vattenmyndigheten, HaV
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra
en sammanhållen svensk politik för våra hav och vatten. Målet för
havspolitik är att havet och dess naturresurser ska utnyttjas på ett
hållbart sätt så att livet i vattnen bevaras
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Formgivning av byggnader och
anläggningar, arkitektur
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.
Libris/SAB:
Ic 	

 Arkitektur (Delar hör även till 71)
Ic:bf 	

Arkitekturorganisationer och -institutioner
Ic:d 	

 Arkitekturteori och -psykologi
Ic:do 	

Arkitekturpsykologi
Ic:k 	

 Vetenskapshistoria
Ic. 	

 Särskilda perioder
Ic- 	

 Särskilda länder och områden
Icd 	

 Byggnader för särskilda ändamål
Ict 	

 Stadsplanekonst
Icu 	

 Landskapsarkitektur
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 Byggnadsvård
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725- 729 mer detaljerat:

(SAB Ic, Mu, delar av P som gäller formgivning o d. DC, DK 72)

725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.

720 Allmänt.
721 Arkitektur och arkitektarbete i allmänhet.
722 Forntidsmiljöer. Forntidsarkitektur.
723 Medeltidsmiljöer (ca 300-1400). Medeltidsarkitektur.
724 Nya tidens miljöer och arkitektur.
725 Offentliga byggnader. Affärs- och industribyggnader.
7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
7254 Industribyggnader. Fabriker. Verkstäder. Lantbruksbyggnader.
7255 Sjukhus. Vårdhem od.
7256 Fångvårdsanstalter od.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
726 Kyrkliga byggnader.Kultbyggnader.Begravningsanläggningar.
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
728 Bostadshus.
729 Klimatreglering inklusive ljus, färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

7251 Offentliga byggnader. Förvaltningsbyggnader.
72511 Riksdagslhus. Parlamentsbyggnader. 72512 Ministerier.
Kanslihus. Byggnader för utländska beskickningar. 72513 Kommunala
byggnader. Stadshus. Kommunalhus. Landstingshus. 72414
Byggnader för tull, skattemyndigheter och ämbetsverk med finansiella
uppgifter. 72515 Domstolsbyggnader. Rådhus.Tingshus.
Arkivbyggnader. 72516 Posthus. Telebyggnader. 72517
Residensbyggnader. Länsresidens. Landsstatshus. Tjänstebostäder.
72518 Militära byggnader. Kaserner. 725188 Polishus. 72519 Övriga
offentliga byggnader. 725191 Brandstationer. 725192 Bårhus. 725193
Byggnader för vattenverk, avloppsverk och vattenreningsverk. 725194
Toaletter för allmänheten. Sanitära anläggningar. 725198
Elektricitetsverk.
7252 Merkantila byggnader. Affärshus. Kontorshus.
72521 Butiksbyggnader. Varuhus. Stormarknader. 72522 Byggna-der
med bostäder samt butiker, kontor o.dyl.72523 Kontorshus. 72524
Bankbyggnader. 72525 Börshus. Byggnader för handels- o
hantverksorganisationer. 72526 Saluhallar. 72527 Salutorg. 72529
Övriga merkantila byggnader.
7253 Byggnader för transport- och kommunikationsväsen.
72531 Järnvägsstationer. Tunnelbanestationer. Godsmagasin. Övriga
byggnader för spårbunden trafik.Verkstäder. Stallar. 72534
Byggnader för hamnändamål. Färjelägen.Varv. Dockor. Fyrtorn.
72535 Lagerhus. Kylhus. 72536 Silobyggnader. 72538 Byggnader för
vägtrafik. 725381 Garage och parkeringshus. 725382 Verkstäder.

725383 Tvättanläggningar. 725384 Bensinstationer. 725388
Busstationer. 72439. Flygplatsbyggnader. Hangarer.
7254 Industribyggnader. Fabriker.Verkstäder.Lantbruksbyggnader.
O Byggnader för lantbruk, sädesmagasin, stallar, ladugårdar o dyl till
verksamheterna 63. O Byggnader för energiförsörjning, kraftverk o d
till verksamheter i 644 . O Byggnader för tillverkningsverksamheter i
66/69.
7255 Sjukhus. Vårdhem. Sociala inrättningar.
72551 Sjukhus. Lasarett. Kliniker. Barnbördshus.Vilohem. Sanatorier.
72552 Mentalsjukhus. 72553 Anstalter för psykiskt utvecklingsstörda.
72554 Blindinstitut. Dövstumsinstitut.72555
Vårdhem för rehabilitering. 72556 Alderdomshem.Pensionärshem.
Gästhem. 72557 Barnstugor. Barnhem. 72559 Djursjukhus.
7256 Fångvårdsanstalter od.
72561 Fängelser. 72563 Korrektionsanstalter för vuxna. 72564 Uppfostringsanstalter för minderåriga. Skyddshem. 72565
Alkoholistanstalter.
7257 Restauranger. Serveringsställen. Badinrättningar. Parkbyggnader.
72571 Restauranger. Barer. Konditorier. Kiosker o.dyl. 72573
Badanläggningar. Saunas. 72574 Simhallar. Friluftsbad. 72575
Badortsbyggnader. Kasinon o.dyl. 72576 Byggnader i parker.
Paviljonger o.dyl.
7258 Byggnader och lokaler för underhållning och sport.
72581 Konserthus. Konsertsalar. 72582 Teaterbyggnader mm. 725821
Operahus. 725822 Övriga teatrar.Friluftsteatrar. 725823 Musikkafeer.

Varieteer. Danssalonger o.dyl. 725824 Biografer. 725826 Byggnader
för sport. Cirkusbyggnader. Stadions. 72583 Samlingslokaler.
Föreläsningslokaler. Konferenslokaler.72584 Biljarder. Kägelbano.
Bowlingbanor. 72585 Gymnastikbyggnader. Inomhusarenor. 72586
Byggnader och anläggningar för vinter- och issport, cykel- och
motorsport. 72587 Byggnader och anläggningar för vattensport.
Båthus. 72586 Ridhus. Trav- och galoppbanor. 72589 Övriga
idrottsanläggningar och detaljer till sådana t.ex. läktare.
7259 Diverse offentliga byggnadsverk.
72591 Utställningsbyggnader. 72592. Provisoriska och flyttbara
utställningsbyggnader. 72594 Monument. Obelisker. Fontäner o.dyl.
72595 Brobyggnadsverk ur gestaltningssynpunkt. 72596 Stadsportar.
Stadsmurar. Vallar. Inhägnader.
726 Kyrkliga byggnader. Kultbyggnader. Begravningsanläggningar.
7261 Hednatempel. Helgedomar. 7262 Moskeer. Minareter. 7263
Synagogor. 7264 Kapell. 7265 Kyrkor. 7266 Katedraler. Domkyrkor.
7267 Kloster. Icke-kristna kloster. Lamakloster o.dyl. 7268
Begravningskapell. Krematorier. Kolumbarier. Mausoleer. Gravvårdar.
7269 Övriga kyrkliga byggnader. Biskopssäten. Prästgårdar.Byggnader vid vallfartsorter
727 Undervisnings- och forskningsanstalter. Museer. Bibliotek.
7271 Skolbyggnader. 72712 Folkhögskolor. Internatskolor. 7273
Universitet. Högskolor. 7274 Fackskolor. Yrkesskolor.
Hantverksinstitut. 7275 Forskningsanstalter. Vetenskapliga institut.
Laboratorier. 7276 Vetenskapliga museer. Zoologiska och botaniska
trädgårdar. 7277 Konstmuseer. Konstgallerier. Utställningsateljeer.
7278 Biblioteksbyggnader. Arkivbyggnader. Biblioteks- och
arkivbyggnader för speciella användare. 72791 Observatorier.

Planetarier. 72794 Radio- och televisionsstationer. Radarstationer.
72794 Ritningsbyråer. Konstnärsateljeer. Fotoateljeer.72798
Filmstudieateljeer. Byggnader för filmhögskolor.
728 Bostadshus.
7281 Bostadhus och bostäder allmänt. Bostäder i tätorter. Bostäder på
den egentliga landsbygden. 72818 Provisoriska bostäder. Nödbostäder
Baracker.
7282 Flerfamiljshus i flera våningar och trapphusenheter. 728222
Flerfamiljshus med stort antal trapphus och lägenheter. 728224
Flerfamiljshus med mindre än 12 lägenheter. 728226 Kollektivhus.
7283 En och två-familjshus. Villor. Radhus. Vinkelhus. 72831 Radhus.
72834 Tvåfamiljshus. Kopplade hus. 72837 Enfamiljshus. Friliggande
hus. Villor. Egnahem. 72838 Marknära hus. Vinkelhus. Atriumhus.
7284 Klubbhus. Föreningshus.
7285 Hotell. Gästgivargårdar. Motell. 72851 Hotell i städer och
tätorter. 72852 Hotell vid badorter o.dyl. 72853 Gästgivargårdar.
Motell. 728 54 Ungdomshärbärgen.
7286 Lantgårdar. Bondgårdar.
7287 Fritidshus. Sommarvillor. Sportstugor.
72871 Weekendvåningar o.dyl.72876 Husvagnar. Trailers.
72877 Husbåtar.
7288 Borgar. Slott. Herrgårdar. 72881 Borgar (befästa). 72882 Slott.
72883 Herrgårdar.
7289 Ekonomibyggnader o d se även 7254.
729 Klimatreglering inkl. ljus,färg o ljud. Detaljer i arkitektarbeten.

Bildkonst, arkitektur, form och design
Riksdagen har beslutat att följande sex mål ska gälla för den statliga
politiken på området arkitektur, form och design:
	

 •	


Arkitektur, formgivning och design skall ges goda
förutsättningar för sin utveckling.
	

 •	

Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga
ekonomiska överväganden.
	

 •	

Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall
tas till vara och förstärkas.
	

 •	

Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design
och offentlig miljö skall stärkas och breddas.
	

 •	

Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och
upphandling skall på ett föredömligt sätt behandla
kvalitetsfrågor.
	

 •	

Svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett
fruktbart internationellt samarbete.
Samma år som riksdagen beslutade om dessa mål, 1998, infördes
också de så kallade skönhetsparagraferna i plan- och bygglagen,
väglagen och i lagen om byggande av järnväg.

Ett stort antal myndigheter och institutioner under regeringen är verksamma inom
arkitektur, form och design. För Kulturdepartementet är det följande:

Moderna museet

Föreningen Svensk Form

Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla
1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. I december 2009
invigdes Moderna museet Malmö.

Svensk Form är en ideell förening vars målsättningar bl.a. är att visa
nyttan av god design för samhällsutvecklingen. Målet för statens
bidrag till Föreningen Svensk Form är att stimulera
designutvecklingen i Sverige samt att vidga och fördjupa kunskapen
om form- och designfrågor. Med utgångspunkt i samtiden ska
föreningen visa vilka möjligheter design kan ge individen, kulturen,
samhället och näringslivet.

Statens konstråd
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som
innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar
om den offentliga konsten i samhället. Ett nytt uppdrag, som inleddes
2010, är att samverka med andra myndigheter och aktörer för att visa
på goda exempel på en helhetssyn i gestaltningen av offentliga miljöer.
Det gäller främst att visa på sambanden mellan konsten, arkitekturen
och planeringen av miljöer.

Arkitekturmuseet
Arkitekturmuseet har bl.a. till uppgift att genom utställningar och
debatterande verksamhet belysa arkitekturen och samhällsplaneringen.
Regeringen har fr.o.m. 2009 gett Arkitekturmuseet ett vidgat uppdrag
som, förutom myndighetens tidigare ansvarsområde, även innefattar
att främja och förmedla kunskap om arkitekturens, formens och
designens betydelse i samhället. Vidare har Arkitekturmuseet fr.o.m.
2010 övertagit uppdraget att agera mötesplats för form och design, ett
uppdrag som tidigare skötts av Föreningen Svensk Form.

Nationalmuseum
Nationalmuseums konsthantverksavdelning visar basutställningar med
form och design ur ett historiskt perspektiv.

Röhsska museet
Röhsska museet är inriktat på design och konsthantverk. Staten bidrar
till Röhsska museets verksamhet mot bakgrund av att museet har ett
nationellt nätverksansvar för konsthantverk och formgivning.

Nämnden för Hemslöjdsfrågor
Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela Sverige
genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella
som ekonomiska perspektiv samt genom statligt stöd. En viktig del av
arbetet är information, utbildning och samordning för
hemslöjdskonsulenters-verksamheten. Nämnden har sitt kansli i
lokaler hos Tillväxctverket i centrala Stockholm

Ansvarigt statsråd
	

 •	


Lena Adelsohn Liljeroth

Ansvarigt departement
	

 •	


Kulturdepartementet

Relaterat

Regeringens ansvarsområden A-Ö

	

 •	


Bildkonst, arkitektur, form och design.
“Bildkonst, arkitektur, form och design
Har inte undermenyer
Hemslöjden firar 100 år
Har inte undermenyer
Berättelser om föremålen på hemslöjdsutställningen

	

 •	

	

 •	


Prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design
SOU 2000:75 Statens insatser för form och design
Skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design

Externa länkar
	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Arkitekturmuseet
Nationalmuseum
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens konstråd
Föreningen Svensk Form
Röhsska museet
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Moderna museet

Områden med form och design:
72 	

 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
73 	

 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
74 	

 Konsthantverk, formgivning av 	

bruksföremål. Inredning
75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto

* Arkitekturmuseets webbplats
Arkitekturmuseet är ett centralmuseum som skall belysa
byggnadskonst, bebyggelseforskning och samhällsplanering. Museet
ska särskilt levandegöra den byggda miljöns samband med samhället
och samhällsplaneringen.
* Se även Boverket på område 71.

Bildkonst, arkitektur, form och design
Riksdagen har beslutat att följande sex mål ska gälla för den statliga
politiken på området arkitektur, form och design:
	

 ▪	


Arkitektur, formgivning och design skall ges goda
förutsättningar för sin utveckling.
	

 ▪	

 Kvalitet och skönhetsaspekter skall inte underställas kortsiktiga
ekonomiska överväganden.
	

 ▪	

 Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall
tas till vara och förstärkas.
	

 ▪	

 Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design
och offentlig miljö skall stärkas och breddas.
	

 ▪	

 Offentligt och offentligt stött byggande, inredande och
upphandling skall på ett föredömligt sätt behandla
kvalitetsfrågor.
	

 ▪	

 Svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett
fruktbart internationellt samarbete.
Samma år som riksdagen beslutade om dessa mål, 1998, infördes
också de så kallade skönhetsparagraferna i plan- och bygglagen,
väglagen och i lagen om byggande av järnväg.
Ett stort antal myndigheter och institutioner under regeringen är
verksamma inom arkitektur, form och design. För Kulturdepartementet
är det följande:

Moderna museet
Moderna museets uppgift är att samla, bevara, visa och förmedla
1900- och 2000-talskonsten i alla dess former. I december 2009
invigdes Moderna museet Malmö.
Statens konstråd
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som
innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar
om den offentliga konsten i samhället. Ett nytt uppdrag, som inleddes
2010, är att samverka med andra myndigheter och aktörer för att visa
på goda exempel på en helhetssyn i gestaltningen av offentliga miljöer.
Det gäller främst att visa på sambanden mellan konsten, arkitekturen
och planeringen av miljöer.
Statens centrum för arkitektur och design (f.d. Arkitekturmuseet)
Statens centrum för arkitektur och design har till uppgift att stärka
kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och
designens värden och betydelse för individen och för
samhällsutvecklingen. Myndigheten ska vara en nationell mötesplats
för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska driva och stödja
utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande
verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och designens
ställning i samhället.
Statens centrum för arkitektur och design ska verka för att de mål som
riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås.
Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag på området och
vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. Som statligt
centralmuseum för arkitektur ska myndigheten vårda, förteckna,
vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som
har anförtrotts myndigheten och hålla samlingarna tillgängliga för
allmänheten.

Nationalmuseum
Nationalmuseums konsthantverksavdelning visar basutställningar med
form och design ur ett historiskt perspektiv.
Föreningen Svensk Form
Svensk Form är en ideell förening vars målsättningar bl.a. är att visa
nyttan av god design för samhällsutvecklingen. Målet för statens
bidrag till Föreningen Svensk Form är att stimulera
designutvecklingen i Sverige samt att vidga och fördjupa kunskapen
om form- och designfrågor. Med utgångspunkt i samtiden ska
föreningen visa vilka möjligheter design kan ge individen, kulturen,
samhället och näringslivet.
Röhsska museet
Röhsska museet är inriktat på design och konsthantverk. Staten bidrar
till Röhsska museets verksamhet mot bakgrund av att museet har ett
nationellt nätverksansvar för konsthantverk och formgivning.
Nämnden för Hemslöjdsfrågor
Nämnden för hemslöjdsfrågor stärker hemslöjden i hela Sverige
genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella
som ekonomiska perspektiv samt genom statligt stöd. En viktig del av
arbetet är information, utbildning och samordning för
hemslöjdskonsulenters-verksamheten. Nämnden har sitt kansli i
lokaler hos Tillväxtverket i centrala Stockholm
Ansvarigt statsråd
	

 ▪	

 Lena Adelsohn Liljeroth
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Kulturdepartementet
Relaterat
	

 	

Prop. 1997/98:117 Framtidsformer - Handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design *
	

 	

SOU 2000:75 Statens insatser för form och design*
	

 	

Skr. 2002/03:129 Arkitektur, form och design *

	

 	

Informationsmaterial: Ett samtal om arkitekturpolitik
	

 	

Informationsmaterial: Arkitektur och bostadsbyggande
Externa länkar
	

 	

Statens centrum för arkitektur och design
	

 	

Nationalmuseum
	

 	

Nämnden för hemslöjdsfrågor
	

 	

Statens konstråd
	

 	

Föreningen Svensk Form
	

 	

Röhsska museet
	

 	

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
	

 	

Moderna museet
	

 	

Utskriftsversion
	

 	

Visa ordförklaringar
	

 	

Tipsa om sidan
	

 	

Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 30 mars 2004
Uppdaterad 2 maj 2013 “
* Länkarna fungerar ej. Kan nås på annat sätt. Sök på regeringen,
publikationer . Länkar finns nedan.
“Ett

samtal om arkitekturpolitik

Utgiven: 15 oktober 2010 (13 sidor)
Typ: Informationsmaterial
Avsändare: Kulturdepartementet
Ladda ner
	

 ▪	

 Ett samtal om arkitekturpolitik (pdf 146 kB)
	

 	


Publicerad 12 april 2013
Uppdaterad 12 april 2013 “

“ Arkitektur och bostadsbyggande
Utgiven: 24 april 2013 (11 sidor)
Typ: Informationsmaterial
Avsändare: Kulturdepartementet, Socialdepartementet
Ladda ner
	

 ▪	

 Arkitektur och bostadsbyggande (pdf 371 kB)
Sammanfattning
Referat av rundabordssamtal den 13 februari 2013 på
Regeringskansliet.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och bostadsminister Stefan
Attefall bjöd den 13 februari 2013 in en grupp arkitekter, byggherrar,
byggentreprenörer, myndighetsföreträdare och forskare till
Regeringskansliet för att föra ett samtal om arkitektur och
bostadsbyggande. Med utgångspunkt i behovet av fler bostäder i
storstäderna ställde ministrarna frågan vilka åtgärder mötesdeltagarna
skulle vilja se från regeringen de kommande åren för att öka
byggandet, samtidigt som den arkitektoniska kvaliteten utvecklas.
Relaterat
	

 	

Artikel: Samtal om arkitektur och bostadsbyggande
	

 	

Informationsmaterial: Ett samtal om arkitekturpolitik
	

 	

Publicerad 24 april 2013
Uppdaterad 25 april 2013 “

“Framtidsformer

- Handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design
Prop. 1997/98:117
Utgiven: 5 mars 1998
Typ: Proposition
Avsändare: Kulturdepartementet
Ladda ner
	

 ▪	

 Framtidsformer - Handlingsprogram för arkitektur,
formgivning och design (pdf 193 kB)
Sammanfattning
I propositionen redovisas ett handlingsprogram för arkitektur,
formgivning och design. För första gången tas initiativ för att få en
samlad politik för området. De förslag som nu läggs fram skall ses
som ett första steg för att förverkliga handlingsprogrammet.
I propositionen föreslås att målen för statens arbete med arkitektur,
formgivning och design fastställs. Vidare föreslås ändringar i väglagen
(1971:948), plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg, som innebär att det görs tydligt att en estetiskt
tilltalande utformning skall kunna hävdas vid byggande och
planläggning. Ett antal åtgärder som kommer att vidtas för att staten
skall vara förebildlig vad gäller arkitektur, formgivning och design
redovisas.
Föreningen Svensk Form föreslås få ett nationellt uppdrag inom
området formgivning och design. Ett antal regeringsuppdrag kommer
att ges till flera olika myndigheter.
	

 	

Publicerad 9 februari 2004
Uppdaterad 12 januari 2007 “

“Arkitektur,

form och design

Skr. 2002/03:129
Utgiven: 22 maj 2003
Typ: Skrivelse
Avsändare: Kulturdepartementet
Ladda ner
	

 ▪	

 Arkitektur, form och design (pdf 330 kB)
Sammanfattning
I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för de mål som regering
och riksdag satt upp för arkitektur, formgivning och design, vilka
åtgärder regeringen vidtagit för att uppnå dessa mål samt insatser som
gjorts på området sedan mitten av 1990-talet. Dessutom redovisas en
bedömning av insatserna och inriktningen på det fortsatta arbetet.
En positiv utveckling har ägt rum inom området efter införandet av de
nationella arkitektur- och formpolitiska målen samt riksdagsbeslutet
om propositionen Framtidsformer . Handlingsprogram för arkitektur,
form- givning och design. Tydliga markeringar har gjorts genom
ändringar i plan- och bygglagen, väglagen och lagen om byggande av
järnväg i syfte att stärka kraven på estetisk hänsyn, liksom genom
uppdragen till vissa fastighetsförvaltande myndigheter att ta fram egna
arkitektur- och form- program för sina verksamheter. Arkitekturåret
2001 med uppdrag till 44 myndigheter och inbjudan till kommuner
och organisationer att med- verka innebar att arkitektur, form och
design uppmärksammades i stor omfattning över hela landet. På
utbildningsområdet har en kraftig expansion av designutbildningar i
högskolan ägt rum under perioden. Ett ökat intresse för arkitektur och
stadsbyggnadskonst rapporteras från landets kommuner.
Regeringen kommer att fortsätta satsningarna på arkitektur, form och
design. Ett nytt råd för arkitektur, form och design inrättas och ges
flera uppgifter. Kvalitetsprogrammen i de fastighetsförvaltande
myndigheterna utvärderas. Regeringen betonar kompetensbehovet i

samband med offentlig upphandling och lokalförsörjning samt i det
kommunala plan- arbetet och bygglovsgivningen. Olika uppdrag har
nyligen lämnats eller kommer att lämnas till Arkitekturmuseet,
Nämnden för hemslöjdsfrågor, Statens konstråd, Statskontoret,
Stiftelsen Svensk Industridesign och Föreningen Svensk Form. På
designområdet har nya, stora satsningar gjorts i år, med sikte på
Designåret 2005. Ett projekt för att stärka konst- hantverkets
möjligheter att verka internationellt kommer att startas. Arbetet med
att stärka tillgänglighets- och användaraspekterna inom arkitektur,
form och design fortsätter.
Publicerad 9 februari 2004 Uppdaterad 11 januari 2007”

“Statens

insatser för form och design

SOU 2000:75
Utgiven: 26 september 2000
Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)
Avsändare: Kulturdepartementet
Betänkande av Form- och designutredningen
Ladda ner
	

 ▪	

 Statens insatser för form och design (pdf 1,5 MB)
	

 	

Publicerad 5 februari 2004
Uppdaterad 11 januari 2007

Sammanfattningsvis är det mycket som
ingår i planeringen av fysiska miljöer.
Fysiska delar finns angivna i områdena 71 och 72. Kommunerna
har det s k planmonopolet, men behöver vägledning från rikets
makthavare. Det är många delar som dessutom är av stort riksintresse. Här kan inte redovisas allt. Socialdemokraterna vill styra
Sverige och måste sätta sig in i vad planeringen av de fysiska
miljöerna innebär. Som det är nu finns knappast tillstymmelse till
planering och det är djupt oroväckande.
De fysiska miljöerna ska passa till de fysiska miljöerna man vill
ha. Därför måste man också hålla igång planeringar av de sociala
miljöerna.
I område 7911-7913 har lagts in
7912 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden.
Världsnivå och stora regioner.
7913 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden.
Nationella och lägre nivåer.
7911-7913 gäller innehållet i sociala miljöer som inte har blivit kontroversiella. Sociala miljöer beskrivs också i området 795, där systematiskt och i första hand med hänsyn till om miljöerna är kontroversiella eller är på väg att bli det.
Det behövs ett samarbete mellan dem som planerar de sociala miljöerna och de som planerar de fysiska miljöerna. Det behövs också samarbete mellan dem som planerar de fysiska miljöerna och dem som
planerar fysiska verksamheter, t ex transporter och jordbruk, skogsbruk, viltvård, energisystem, handel, sjukvård, arbetsplatser o s v.

7911-7913 Seder och bruk. Planering av
sociala miljöer

7912 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden.
Världsnivå och stora regioner.
7913 Planering av sociala miljöer och sociala beteenden.
Nationella och lägre nivåer.

SW . 7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
(SAB My, Mz, Mt, Bl, Bu. DC, DK 39).
7911 Seder o bruk.
79110 Allmänt.
79111 Kläder. Dräkter. Mode. Smycken.
79112 Seder och bruk i den enskildes liv.
791121 Födelse. Dop. Omskärelse. Barndom. Manbarhetsritualer.
Myndighetsförklaring 791122 Dödande av människor, t. ex. av barn,
gamla och fångar. Rituella mord. Huvudjägare. Självmord, harakiri.
791123 Familjeliv. Familjens organisation. Släktskap. Patriarkat.
Matriarkat.Konstlade familjerelationer. Fostbrödralag. 791124 Frieri.
Äktenskapslöfte. Förlovning. 791125 Giftermål. Bröllop.
Bröllopssedvänjor. Äktenskapsformer. Gruppäktenskap. Polygami.
Monogami. 791126 Förhållanden mellan könen. Kärlek. Kärlekskonst.
Konkubinat. Morganistiska äktenskap.Celibat: religiösa
äktenskapsförbud. Prostitution. 791127 Vänskap. Gästfrihet.
Fiendskap. 791128 Måltider. Mat- och dryckesvanor. 791129 Namn.
Efternamn. Förnamn. Öknamn. (79113 Död, begravning , se 7956.
79114 Folkligt liv. Officiellt liv, se 7916.)
79115 Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel.
79116 Kvinnorörelsen. Kvinnans ställning i samhället.
79117 Speciella folkgrupper med hänsyn till deras seder och vanor
79118 Folktro, legender, övernaturligt, spöken, drömtydning,
ordspråk, seder
79119 Krigsseder, krigsbeteenden o d.
(Det är ett gammalt schema från DC-DK mest för “naturfolkens liv”,
som i princip kan användas även för “civilserade”.)

Libris/SAB:
Bl 	

 Omstridda fenomen och företeelser
Blb 	

 Ockultism
Blc 	

 Spådomskonst (divination)
Bld 	

 Frenologi
Blf 	

 Kryptozoologi
Blg 	

 Ufo
M 	

 Etnografi, socialantropologi och etnologi
M(x) Etnografiska etc. lexikon
M:b 	

 Etnografisk etc. forskning. Institutioner
M:d 	

 Etnografisk etc teori, filosofi och metodlära
M:k 	

 Etnografins etc historia
Ma 	

 Europa: allmänt
Mb 	

 Norden: allmänt
Mc 	

 Sverige
Md 	

 Övriga Norden
Me 	

 Brittiska öarna (Storbritannien)
Mf 	

 Mellaneuropa
Mg 	

 Nederländerna, Belgien och Luxemburg
Mh 	

 Schweiz
Mi 	

 Italien (inkl Vatikanstaten, San Marino och Malta)
Mj 	

 Frankrike
Mk	

 Spanien (inkl Andorra och Gibraltar)
Ml 	

 Portugal
Mm 	

 Östeuropa
Mn 	

 Balkanländerna
Mo 	

 Asien
Mp 	

 Afrika
Mq 	

 Amerika

Mr 	

 Oceanien
Ms 	

 Polarländerna
Mu 	

 Bebyggelse och byggnader
Mv 	

 Föremål
Mx 	

 Näringsliv och arbetsliv
My 	

 Samhälls- och familjeliv
Mz 	

 Folktro och folkseder
Qcg 	

 Umgängeskonst, etikettfrågor och andra personliga 	

	

	

förhållanden (Även 7911)
(DC, DK 39).DC:
390 Seder, etikett , folklore
391 Kostym & personliga utseende
392 Livets kretslopp och hemlivet
393 död
394 Allmänt
395 Etikett ( Manners )
396 används inte längre, tidigare kvinnors ställning och behandling
397 används inte längre, förr utstött studier
398 Folklore
399 Krig & diplomati.
130 Parapsychology och ockultism
130 parapsykologi och ockultism
131 Parapsykiska och ockult metoder
132 används inte längre, förr Mental rubbningarna
133 Särskilda ämnen i parapsykologi och ockultism
134 används inte längre, tidigare mesmerism och Klärvoajans
135 Dreams och mysterier
136 inte längre används, före detta mentala egenskaper
137 divinatoriska grafologi
138 Physiognomy
139 Frenologi

Observera
Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter.
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf
Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf
Sven Wimnell 8 juni 2011:
Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d. Stadsplanering,
glesbygd. Artiklar, beskrivningar o d före 2009.
http://wimnell.com/omr 71j.html
Sven Wimnell 29 april 2011:
Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs
om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf
Sven Wimnell 28 februari +5 mars 2012: Yttrande
till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs
kommun angående järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf
Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/
omr71e.pdf)

Politik för fysiska miljöer.

Världspolitik och Europapolitik.

Socialdemokraternas politik för planeringen av de fysiska miljöerna är
sent ute. Alla s-ledamöterna i civilutskottet måste nog hjälpas åt med
det.
De fysiska miljöerna påverkar de sociala miljöerna, de ändras litet i
taget. Hur vill man ha de sociala miljöerna och hur bör man därför
förändra de fysiska miljöerna ?

Den världspolitik som socialdemokraterna behöver i dagens läge har
inte synts till. Hur är det med Europaplaneringen?

Demokratipolitik.
I planeringen av de fysiska miljöerna bör ingå många kategorier av
människor. Det är viktigt att samarbetet löper väl. Frågor om demokrati blir viktiga. Socialdemokraterna måste utveckla en allomfattande
demokratipolitik. Som ledare för det kan vara första s-namnet i konstitutionsutskottet Björn von Sydow. Det är ett stort ämne och bör gås
igenom för alla slags verksamheter, både privata och offentliga i stora
och små sammanhang.

Skolpolitik.

Göran Persson kommunaliserade skolan utan att ha sett till att kommunerna följde hans förhoppningar om fungerande skolor. Brist på välfungerande demokrati har lett till skolkatastrofen.
Brister i skolutbildningen har lett till att barnen inte får tillräcklig utbildning i samhällskunskap, vilket gör att de allmänna valen och
demokratin inte fungerar väl. Bara 15 % av lärarna i samhällskunskap
är behöriga och utbildningen är alledeles för dålig. Ämnet samhällskunskap måste förbättras. Utbildningen i skolan om vanliga vardagliga
saker är för dålig, hemkunskapsämnet bör förbättras. Barnen får inte
utbildning i psykologi o d som bl a kan öka själförtroendet, religionsämnet bör göras om till Religion och levnadskunskap med innehåll
som föreslagits. Socialdemokraternas skolpolitik är med andra ord på
efterkälken.

Politik för planering av politiken.

Socialdemokraterna har vad man kan se ingen politik för hur man ska
gräva fram problem, och finna kompetens att lösa dem. Partiets information om sin politik borde kunna bli mycket bättre.
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. Men måste i
dagens läge också gälla hela världen.
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.
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.

Skatte-och bidragspolitik.
Socialdemokraterna har ingen skatte-och bidragspolitik, trots att Leif
Pagrotskys politik finns tillgänglig, vilket lett till att Erik Åsbrinks och
SSUs katastrofala skatteförslag sett dagens ljus.
* Fastighetsskatt och förmögenhetsskatt bör ej återinföras.
* Lämpligt utformade bostadsbidrag enligt förslag bör införas för de
barnlösa icke-pensionärerna med de lägsta inkomsterna.
* Alla bostadsbidrag/bostadstillägg bör befrias från regeln att 15 % av
förmögenheter ska tas upp som inkomst.
* TV-avgiften bör avskaffas för privathushållen och ersättas med en
kollektivlicens betald av riksdagen. För finansieringen minskas
jobbskatteavdragen med 100 kr per månad utom för inkomster
under 12 500 kr per månad. Inflationsjustering av jobbskatteavdrag
tas bort.
* Jobbskatteavdragen minskas enligt socialdemokraternas förslag vid
inkomster över 60 000 kr per månad.
* Bidrag till barn justeras med hänsyn till levnadskostnader.
* Skatteändringar som gynnar hyreslägenheter och produktion av
sådana kan vara lämpliga.
* Indirekta skatter o d kan ändras om det är lämpligt och möjligt.

I DN den 17 juni 2013 har Maria Croft en krönika som handlar om
vänsterpartiet. Vänsterpartiet vill utreda om förmögenhetsskatten kan
återinföras, vill återinföra arvsskatten, höja fastighetsskatten och
avskaffa rutavdraget.
Om socialdemokraterna bara andas om något av detta är det slut med
socialdemokraterna. Leif Pagrotsky har klart varnat för att införa förmögenhetsskatt och fastighetsskatt (och arvskatt). När det gäller rutavdragen kan han tänka sig att kanske minska beloppen.
Partiledaren Jonas Sjöstedt vill förbjuda vinster i skolor mm, där
socialdemokraterna framhåller kvalitetskrav. Nu går JB friskolor i
konkurs, kanske löser sig vinstproblemen utan förbud. Riskkapitalister
har gjort lättförtjänta pengar med skolpengar o d. De borde ha satsat i
privata marknaden, men har gått in på den offentliga, där det offentliga
bör ha företräde.
I DN den 17 juni 2013 finns också en debattartikel av Erik Ullenhag
och Carl B Hamilton. De försöker visa, att klyftorna inte har ökat. De
för invecklade resonemang som man inte bör lyssna på. Carl B Hamilton har hela Alliansperioden lämnat felaktiga uppgifter om jobbskatteavdragen i försök att bortförklara jobbskatteavdragens snedfördelande
effekter. De vill att man ska begrunda det som faktiskt har hänt. Och
det framgår av kopiorna på nästa sida, hämtade från 36-39zs.pdf
Mellan 2006 och 2013 har ensam ickepensionär med inkomst 61000 kr
per månad fått det 52 000 kr bättre på året och den med 8000 kr per
månad fått det 14 000 kr sämre. Ensam med månadsinkomst 60 000 kr
har 2013 överskott 324 000 i hushållskassan sedan vanliga hushållsutgifter och skatt betalats. Den med inkomst 8000 kr per månad har ett
underskott på 61 000 kr.

Hur förbättra välfärdsfördelningen?

Sida 326
Ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn. 36-39zs.pdf
Inkomstfördelning 2013 och försämring/förbättring 2006-2013:
Månadslön Decilgrupp 1-10 20-64 år	

Överskott ensam
ca kr	

	

Med och utan barn.Ensam och i par. 2013 minus 2006	
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1 = medelvärde i lägsta tiondelen	

 	

säg -16000
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9 = medelvärde i grupp 9	

 	

	

ca 33000
42000	

P10 = undergränsen för högsta tiondelen	

ca 37000
61000
10 = medelvärdet i högsta tiondelen	

ca 52000
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

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott Decilgrupp
/mån /år
skott/år 	

/år
M+K ca
5426 65112
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“Förslag till riksdagsbeslut.

36-39zs.pdf Sida 366

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

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

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. 36-39zs.pdf
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.

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. “

Arbetstidsförkortning 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.

Gröna partier.
Miljöpartiet, vänsterpartiet och centerpartiet kallar sig gröna. De propagerar bl a för vindkraftverk och menar att Sverige blir grönare med
det. Men det är ju precis tvärtom, det blir mindre grönt och mer
stora snurror som kan vara ett par hundra meter höga, som förfular
landskapet och den grönska vi behöver.
Energimyndigheten har föreslagit s k vindkraftsparker i nationalparker
där vi blivit utlovade ostörd natur.
De här partierna motsätter sig kärnkraftverk (centerpartiet är både med
och mot kärnkraft). I Kina byggs nu många kolkraftverk som inte är
bra för miljön, då det vore bättre med kärnkraft. Kineserna gör billiga
solkraftspaneler och vill exportera till Europa, men tyskar vill göra
stora tullar som hindrar detta, för att skydda tyska tillverkare från
konkurrens.
Med nya typer av kärnkraftverk som det nu forskas kring ska man
kunna använda gammalt kärnbränsle och få en lösning på problemet
med förvaring av kärnavfall - man bränner upp avfallet, de förslag
till förvaring som finns är inte tillräckligt säkra. Men de gröna
partierna vill förhindra den goda utvecklingen på kärnkraftsområdet.
Miljöpartiet vill minska arbetstiden. Om så sker uppstår stora problem
när arbetsinkomster försvinner, både för de arbetande och för de
offentliga kassorna där skatteinkomster försvinner. Ett par överslag på
föregående sidor visar något av det.

I all hast den 17 juni 2013.
Hälsningar
Sven Wimnell.
Mest berörda av det framförda i kompletteringen den 17 juni 2013 är:
Stefan Löfven, Veronica Palm, Matilda Ernkrans, Johan Löfstrand,
Anders Ygeman,Lena Hallengren, Mikael Damberg, Björn von Sydow,
Urban Ahlin, Peter Hultqvist, Kenneth Forslund, Marie Granlund,
Ibrahim Baylan. Magdalena Andersson och Carin Jämtin.
Se även
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 30 mars 2013:
Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering.
Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx
http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf
Sven Wimnell 20 maj 2013:
Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar
om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf

