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Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	

faktorer:
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Individens sociala miljö - sociala samhälle,
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Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende

Hushållsverksamheter. Hemkunskap. (från zzi)
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 Användning av inventarier o d
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
(Numren från SW klassifikationssystem)
Detta är verksamheter som världens 7 miljoner människor alla har mer
eller mindre. Verksamheterna är inte likadana världen över. I många
fall är hushållen fattiga och lever på mindre än ett par tre dollar om
dagen = cirka 20 kr per dag, hur det nu går till.
I Sverige är rimliga lägsta hushållskostnader i förvärsarbetande åldrar
år 2014 för vuxen ensam 145 000 kr om året = cirka 400 kr per dag,
för makar 222 000 kr = cirka 600 kr per dag. Pensionärer cirka 370 kr
per dag och pensionärsmakar cirka 550 kr per dag.

644 El-, gas-, värme-, vatten- och hygienförsörjning. Vatten och
avlopp saknas ofta, ger sjukdomar och elände. Energibrist. Hur göra
den energi som behövs?
645 Tillbehör till boendet, inventarier, kommunikations- och
transportmedel. Till fattigdom och dåliga bostäder hör dåliga tillbehör.
646 Personlig hygien. Kläder. Personliga hjälpmedel, t ex kryckor i
den mån de inte finns med bland inventarierna. Hit kan man räkna
sådant som bygger upp kompetensen och livskvaliteten, skolutbildning, information, läsmöjligheter. Säkerligen stora brister i världen.
647 Hushållsekonomi. Tillgång till pengar att betala hushållsverksamheterna med. Arbetslöshet. Skatter, försäkringar, generella bidrag mm.
Lån och skulder.
648 Städning rengöring tvätt o d. Finns inte vatten och avlopp lätt
tillgängligt blir det mycket problem. Ta bort farliga kemikalier,
baciller.
649 Vård av barn, äldre och sjuka. Gemensamma organ som stöd
saknas ofta

Hushållverksamheterna är grundläggande problem både i Sverige
och världen. De är grunden för välfärden.
I världen:

Hushållen är beroende av andra verksamheter än de egna hushållsverksamheterna: vägar, transportsystem, skolor, sjukhus m m

641 Maten. Är i världen som helhet ett problem. Det förekommer
svält och näringsbrist. Skördarna slår fel. Mat slängs. Fördelningsproblem. Befolkningen ökar, räcker maten?

På nästa sida har gjorts en kort sammanställning av sådana andra
verksamheter, så att alla verksamheter finns med. Den är gjord
efter svenska förhållanden, men gäller i princip överallt i världen.

643 Bostäder. Bostadsbrist i Sverige. I världen dåliga bostäder och för
få. Hälften av världens befolkning bor i städer, ofta tätt i höga hus utan
kontakt med natur och därmed med tvivelaktig livskvalitet. Många
sover på gatan.

Ur den kan man utläsa vilka de viktigaste politiska problemen är.
(Från http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf Sid 11-15)
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!
!
!
!
!
62 Ingenjörsverksamheter för
!
!
!
!
!
produktion och planering
____________________________________________________________
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!
653 Handel för kläder od
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____________________________________________________________
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____________________________________________________________
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!
!
!
hemsjukvård od
!
!
!
!
!
7951 socialvård 61 Läkare
!
!
!
!
!
7957 Dagis och skolor
____________________________________________________________
!
!
!
!
!
Alla verksamheter är beroende av
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!
!
!
!
!
50-59 Naturkunskaper, matematik

Koll på pengarna 2014

Personlig hygien inkl. tandvård: Gäller sådant som tvål, tandkräm, blöjor, hårklippning m.m. samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök (undersökning) för vuxna.

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/
Beställa%20och%20ladda%20ner/Broschyrer/Dokument/2014/
kollpapengarna-2014-kov.pdf

Kläder, skor: Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används
till vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även
tillbehör som väska, klocka och paraply.

Konsumenverket

Fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel,
föreningsavgift m.m.

Konsumentverkets beräkningar 2014
Konsumentverket gör varje år en beräkning av vad som är rimliga
kostnader för hushåll av olika storlek. Siffrorna kan vara en utgångspunkt när du vill gå igenom din ekonomi. Du kan också jämföra våra
beräkningar med dina egna.
Detta innehåller kostnadsposterna
Mat:
Alla måltider i hemmet. Matkostnad för alla måltider i Konsumentverkets matsedel. Det är en fyraveckors näringsberäknad matsedel som
täcker dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp.
Matsedeln består av frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål.
Alla måltider i hemmet utom lunch. Matkostnad utom lunch fem
dagar per vecka. (Barnen äter i skolan och vuxna äter på restaurang).
Övriga matkostnader som du har för exempelvis festmåltider och extra
fika (hemma eller på uteställe) ingår inte i beräkningen. Du måste själv
lägga till den kostnad du har för detta.

Mobiltelefon: Kostnaden för telefon med kontantkort.
Barn- och ungdomsförsäkring: Kostnad för sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. Försäkringen avser även
sjukdom samt olycksfall under fritid.
Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och
skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och
hushållspapper m.m.
Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Frys, diskmaskin
och tvättmaskin ingår inte.
Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning
m.m.
Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp och bostadsort. Storstad: över 200 000 invånare. Mellanstor stad:
50 000–200 000 invånare. Mindre tätort: under 50 000 invånare.

Konsumentverkets beräkningar

Individuella kostnader per månad

Beräkningarna innebär inte en mycket låg standard, men det är
inte heller någon lyxnivå. Du ska klara dig även på längre sikt. I
beräkningarna förutsätts att du inte har några funktionsnedsättningar eller sjukdomar som innebär extra utgifter för till exempel
hjälpmedel eller mediciner. Det förutsätts också att du bor i
lägenhet och inte har några utgifter för trädgård eller reparationer.
Observera att inte alla hushållskostnader ingår i beräkningarna.
Kostnader som inte ingår är till exempel för resor, hälso- och
sjukvård, glasögon, presenter, semester, kalas, alkohol, tobak
och spel.

KVINNOR 	

 	

	

Alla måltider i hemmet!
Alla måltider i hemmet
utom lunch ! !
!

18-30år	

1790! !

31-60år	

1760! !

61-74år	

1620! !

75-år	

 	

1570

1380! !

1360! !

1250! !

1210

!
!

18-30år!
510*! !

31-49år!
510! !

50-60år!
490! !

61-år!
490

!
!
!

600! !
620! !
230! !

600! !
620! !
210! !

600! !
620! !
210! !

600
620
210

1960! !

1940! !

1920! !

1920

MÄN! !
!
!
18-30år	

Alla måltider i hemmet ! 2380! !
Alla måltider i hemmet
utom lunch! !
!
1810! !

31-60år	

2240! !

61-74år	

2020! !

75-år
1830

1730! !

1550! !

1410

!
!
!
Personlig hygien!
inkl. tandvård
Kläder och skor!
Fritid och lek !
Mobiltelefon!!

!
!
!
Personlig hygien!
inkl. tandvård
Kläder och skor !
Fritid och lek!
Mobiltelefon !

Summa kostnader,
exklusive livsmedel!

Beloppen i tabellerna har avrundats till jämna tiotal kronor.
Gemensamma kostnader per månad
!
!
!
!
!
!
Förbrukningsvaror ! !
!
!
Hemutrustning!
!
!
!
Medier!
!
!
!
!
Hemförsäkring
storstad !
!
!
!
!
mellanstor stad !
!
!
!
mindre tätort!!
!
!
!
Summa gemensamma kostnader!!
storstad!
!
!
!
!
mellanstor stad !
!
!
!
mindre tätort!!
!
!
!

1 person!
100! !
370! !
930! !

2 personer
130
450
960

140! !
90!
!
80! !

150! !
100
90

1540! !
1490! !
1480! !

1690 ! !
1640
1630

!
!

18-30år!
380*! !

31-49år!
380! !

50-60år!
380! !

61-år
380! !

!
!
!

590! !
620! !
230! !

590! !
620! !
210! !

590! !
620! !
210! !

590
620
210

Summa kostnader,
exklusive livsmedel!

1820! !

1800! !

1800! !

1800

* För 18- och 19-åringar minskas summan med cirka 55 kr/månad p.g.a. fri
tandvård.

Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år
Hemförsäkring i storstad. Kostnader för alkohol, tobak, tips och spel
ingår inte i någon av posterna. Inga kostnader för semester ingår.
Mat:
Alla måltider i hemmet. Matkostnad för alla måltider i Konsumentverkets matsedel. Det är en fyraveckors näringsberäknad matsedel som
täcker dagsbehovet av energi och näring för respektive åldersgrupp.
Matsedeln består av frukost, lunch, middag och två till tre mellanmål.
Inklusive matlåda till jobbet.
Kvinna 18-30 år 1700 kr per mån. 31-60 år 1760 kr. 61-74 år 1620 kr.
75- år 1570 kr.
Kvinna 18-65år:
13x1700+30x1760+5x1620= 22100+ 52800+ 8250= 83150=48x1732
Säg kvinna 18-65 år1730 kr per mån.
Kvinna 66-80 år:
66-74år: 9x1620+ 6x1570= 14580+9420=24000=15x1600
Säg kvinna 66-80 år 1600 kr per mån
.
Man 18-30 år 2380. kr. 31-60 år 2240 kr. 61-74 år 2020 kr. 75- år
1830 kr
Man 18-65 år:
13x2380+ 30x2240+ 5x2020=30940+67200+10100=108240=47x2255
Säg man 18-65 år2260 kr per mån.
Man 66-80 år:
66-74år:9x2020+6x1830=18180+10980=29160=15x1944.
Säg man 66-80 år 1950 kr per mån

Personlig hygien inkl. tandvård: Gäller sådant som tvål, tandkräm,
blöjor, hårklippning m.m. samt kostnad för ett årligt tandläkarbesök
(undersökning) för vuxna.
Kvinna 18-19 år 455 kr per mån. 20-30-år 510kr. 31-49år 510kr.
50-60år 490kr. 61-65år 490kr.
Kvinna 18-65år:
2x455+ 11x510+ 19x510+16x490=910+ 15300+7840=24050=48x501
Säg kvinna 18-65 år 500kr per månad.
Kvinna 66-80år: 490 kr per månad.
Man 18-19år 325 kr. 20-80år 380.
Man 2x325+46x380=650+17480=378.
Säg man 18-65år 380 kr per månad
Man 66-80år: 380kr per månad
Kläder, skor: Ett basbehov av vanliga kläder och skor som används
till vardags, på fritiden och för något festligare tillfälle. Här ingår även
tillbehör som väska, klocka och paraply.
Kvinnor 600 kr per mån, män 590 kr.
Fritid, lek: Vanliga fritidsaktiviteter, leksaker, böcker, skidor, cykel,
föreningsavgift m.m.
Kvinnor och män 620 kr/mån.
Mobiltelefon: Kostnaden för telefon med kontantkort.
18-30år 230 kr per månad 31- år 210 kr.
Säg kvinnor och män 210 kr per månad

Gemensamma kostnader per månad:

Övrigt:

Förbrukningsvaror: Dagligvaror som främst används för vård och
skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och
hushållspapper m.m. 1 person 100 kr per mån. 2 pers 130 kr.

Kollektivresor och fackavgifter (inkl a-kassa):
Konsumentverket visar kostnader för en 20- åring, som har egen
inkomst och bor i en mellanstor stad. Den egna bostaden är på två rum
och kök:
Kollektiva lokalresor 510 kr per månad och fackavgifter (inkl a-kassa)
450 kr per månad. Summa 960x12= 115200 per år.

Hemutrustning: Möbler, husgeråd, tv, dator m.m. Frys, diskmaskin
och tvättmaskin ingår inte. 1 pers 370 kr per mån, 2 pers 450 kr.
Medier: Kostnad för bredband, fast telefoni, tv-licens och dagstidning
m.m. 1 pers 930 kr per mån, 2 pers 960 kr.
Hemförsäkring: Kostar olika beroende på hemmets försäkringsbelopp och bostadsort. Storstad: över 200 000 invånare. Mellanstor stad:
50 000– 200 000 invånare. Mindre tätort: under 50 000 invånare.
I person storstad 140 kr per mån. 2 pers 150 kr. (Mellanstad
89/100. Mindre tätort 80/90.)
El. 2010 angavs: Den här posten är en uppskattad genomsnittlig
förbrukning i kilowatt i hyreslägenhet: 1 person 180 kWh per månad,
2 personer 240 kWh.
Fortum 2014 El i Stockholm, treårskontrakt: fast avgift ca 75 kr per
mån. KWh-pris ca 1,45 kr. Gör:
1 person 336 kr per mån. 2 pers 423 kr.
Säg 1 person 340kr. 2 personer 420 kr.

I Stockholm kostar busskort 790 kr per mån (pensionär 490 kr)
Säg för åldrar 18-65 år:790+450 =1240kr per mån =14880 kr per år.
För arbetsresor får i skatten dras av delar över 10 000 kr per år, 790 kr
per månad ligger under gränsen.
Bostadskostnader:
Genomsnittlig hyra för hyreslägenheter i riket 2012 enligt SCBs
Statistisk årsbok för Sverige 2014 var
2 rok: 58 658 kr per år= 4 888 kr per månad
3 rok: 71 499 kr per år= 5 958 kr per månad
Pressmeddelande från SCB 2013-10-02
Hyror i bostadslägenheter:
Hyrorna ökade i genomsnitt 2,2 procent mellan 2012 och 2013. Det är
något lägre än förra året, då hyrorna steg med 2,8 procent.
Regional hyresförändring i procent mellan 2012-2013
Region	

	

	

	

	

	

	

	

Procent
Stor-Stockholm	

	

	

	

	

	

	

2,0
Stor-Göteborg	

	

	

	

	

	

	

	

2,4
Övriga större kommuner	

	

	

	

	

	

2,2
Övriga mindre kommuner	

 	

	

	

	

	

2,2
*Gränsen mellan större o mindre kommuner går vid 75 000 invånare.

Billigare att bo i mindre kommun
En person i en kommun med färre än 75 000 invånare får betala drygt
1 100 kronor mindre i hyra per månad för en trea än en person i StorStockholm.
Historiskt ökade hyrorna snabbare än priser i övrigt
I löpande priser blev det 16 gånger dyrare att hyra en lägenhet mellan
åren 1969 och 2012. Samtidigt så har den allmänna prisnivån blivit
drygt 8 gånger högre. Omräknat till fasta priser har hyrorna per
kvadratmeter bostadsyta stigit med cirka 95 procent under denna
tidsperiod. Realt skedde den största ökningen under åren 1990 till
1992 som resultat av skatte- och subventionsförändringar. 1991 var
höjningen nästan 30 procent.
Genomsnittlig hyra 2013 blir
2 rok 2013: 4888x 1.022= 4996 kr per månad
3 rok 2013 5958x 1,022= 6089 kr per månad.
Genomsnittlig hyra 2014, om hyrorna ökar 2,2% blir
2 rok 2014: 4996x 1.022= 5106 kr per månad= 61272 kr per år
säg 5100 kr per månad = 61 200 kr per år
3 rok 2014: 6089x 1,022= 6223 kr per månad= 74676 kr per år
säg 6200 kr per månad = 74 400 kr per år

Utrymmesstandard :
Enligt Diagram 10.2, sid 225 i SCBs Bostads- och byggnadsstatistisk
årsbok 2008, hade i hyreslägenheter 2002:
Hushåll med en person
- 64 år i genomsnitt ca 1,8 rok (1,77),
65 - år cirka 2,0 rok (2,08).
Hushåll med makar, 2 personer
- 64 år cirka 2,8 rok (2,72),
65 - år cirka 3,0 rok (2,98).
(Siffrorna inom parentes från tabell 10.7 på sid 230 i årsboken).
I bostadsrättslägenheter, tab 10.7 ungefär som i hyrslägenheter:
Ensam - 64 år 1,95 rok,
65- år 2,46.
Makar - 64 år 2,92 rok,
65- år 3,14 rok.
I småhus är rumsantalen cika 2 rum större än i hyrslägenheter:
Ensam - 64 år 4,17 rok,
65 - år 4,19.
Makar - 64 år 4,72,
65 - år 4,64 rok.
Mot bakgrunden av dessa siffor är det rimligt att räkna med
2rok för ensam och
3rok för makar. (Utan barn).
Boverkets principer för bostadsytor innebär att 2 rok för ensam
och 3 rok för makar ger likvärdig bostandard.

Månadskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	


Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

 Makar
Summa per månad 2014	

5940	

 5540
9830
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	

5740

Livsmedel. Alla mål äts	

hemma eller matlåda
Hygien (personlig)	


	


Kläder och skor	


Makar

2260

1730

2260+1730

380	


500

380+500

590	


600

590+600

2014 per år:	

 	

	

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5100 	

Makar 3rok, 12x 6200
Summa per år 2014,
bostad + övrigt	

	

Förvärvsarbetande:arbetsresor+ fackavgifter säg	


Lek och fritid 	

	


	


620

620

620+620

Mobiltelefon	

 	


	


210

210

210+210

Förbrukningsvaror	


	


100	


100	


130

Hemutrustning
(inklusive dator)	


	


370	


370

450

Media (Fast telefon,
Internet mm)	

 	

	


930 	


930	


960

Hemförsäkring	


	


140	


140	


150

Hushålls-el	


	


340	


340	


420

Säg för enkelhets skull,
avrundat	

	

	


5940

5540	


9830

Makar 153 % av ensam.

	


Summa per månad 2014	

Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	


	


5740

Summa per år 2014:
bostad + övrigt	

	

Här är inget räknat för
höga semesterkostnader eller
andra resor än lokalresor.

Ensam man
Ensam kvinna

68880	

61200

117960
74400

130080	


192360

14880	


29760

144960	


222120

145000	


222000

147400
142600 skillnad 4800 kr

Pensionärer 2014

Årskostnader år 2014, pensionärer.

Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

Livsmedel. Alla mål äts	

hemma
Hygien (personlig)	

 	

Kläder och skor	

Lek och fritid 	

	

	

Mobiltelefon	

 	

	

Förbrukningsvaror	

 	

Hemutrustning
(inklusive dator)	

	

Media (Fast telefon,
Internet mm)	

 	

	

Hemförsäkring	

	

Hushålls-el	

 	

	

Summa per månad 2014	

Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	


	


Makar

1950
380	

590	

620
210
100	


1600 	

490
600
620
210
100	


1950+1600
370+490
590+600
620+620
210+210
130

370	


370

450

930 	

140	

340	

5630

930	

140	

340	

5400	


960
150
420
9370

5515

Lokalresor säg 200 kr per månad per person, medger 2 resor i
veckan i en zon i Stockholm = 2400 kr per år.
Vårdkostnad 1100 kr per år (gräns i försäkringen)
Läkemedelskostnad 2200 kr per år (gräns i försäkringen)
Hemtjänst: Säg (lågt räknat) ensam 1200 kr per år, makar 1800
per år.
Summa för dessa kostnader 2400+1100+2200 = 5700 kr per person.
samt med hemjänst
Ensam 6900 kr per år
Makar/sambor 13200 kr per år

Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

 Makar
Summa per månad 2014	

5630	

 5400
9370
enligt månadsedovisningen.
Genomsnitt för
ensam man + kv/mån	

5515
2014 per år:	

 	

	

Bostadshyra per år säg :
Ensam 2rok, 12x 5100 	

Makar 3rok, 12x 6200
Summa per år 2014,
bostad + övrigt	

	

Lokalresor m m säg	

Vård, läkemedel
Hemtjänst.

66180	

61200

112440
74400

127380	

6900	


186840
13200

Summa per år 2014:
bostad + övrigt	

	


134280	


200040

Säg för enkelhets skull,
avrundat	

	

	


134000	


200000

Makar 149 % av ensam.
Ensam man
Ensam kvinna

135380
132620 skillnad 2760 kr

2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Bostadshyran antages vara 4200 kr per mån = 50400 kr per år för
ensam och 5100 kr per mån för makar/sambor= 61 200kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 120 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 180 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

	

	

	

Makar lika Årsinkomst
Mån. Prelskatt Efter skatt Över- 	

 	

inkomst
per person
lön /mån /år /mån /år skott/år 	

Överskott/år

Bostadshyran antages vara 4300 kr per mån = 51 600 kr per år för
ensam och 5200 kr per mån för makar/sambor= 62 400kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 124 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 186 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

	

	

	

Makar lika inkomst
Mån. Prelskatt Efter skatt Över- 	

Överskott 	

lön /mån /år /mån /år skott/år 	

/år 	

 	

	


6001 1364 16368 4637 55644 -64356 	

7001 1628 19536 5373 64476 -55524 	

8001 1892 22704 6109 73308 -46692 	

9001 2161 25932 6840 82080 -37920 	

10001 2491 29892 7510 90120 -29880 	

11001 2849 34188 8152 97824 -22176 	

12001 3212 38544 8789 104468 -14532 	

13001 3575 42900 9426 113112 - 6888 	

14001 3938 47256 10063 120756
756 kris-	

15001 4301 51612 10700 128400 8400 gräns 	

16001 4664 55968 11337 136044 16044 	

17001 5027 60324 11974 143688 23688 	

18001 5390 64680 12611 151332 31332 	

19001 5753 69036 13248 158976 38976 	

20001 6151 73812 13850 166200 46200 	

21001 6514 78168 14487 173844 53844 	

22001 6877 82524 15124 181488 61488 	

23001 7240 86880 15761 189132 69132 	

24001 7603 91236 16398 196776 76776 	

25001 7966 95592 17035 204420 84420 	

26001 8324 99888 17677 212124 92124 	

27001 8799 105588 18202 218424 98424 	

29001 9859 118308 19142 229704 109704 	

30001 10389 124668 19612 253344 115344 	

35001 13039 156468 21962 263544 143544 	

40001 15731 188772 24270 291240 171240 	

45001 18631 223572 26370 316440 196440 	

50001 21531 258372 28470 341640 221640 	

55001 24431 293172 30570 366840 246840 	

60001 27331 327972 32670 392040 272040 	


-68712 (55644x 2-180000)
-51048	

 	

84 000 	

-33384 	

 	

96 000
-15840 	

 	

108 000
240 kris-	

120 000
15648 gräns 	

 132 000	

20936 	

 	

144 000
46224 	

 	

156 000
61512 	

 	

168 000
76800 	

 	

180 000
92088 	

	

192 000
107376 	

	

204 000
122554 	

	

216 000
137952 	

	

228 000
152400 	

	

240 000
167688 	

 	

252 000
182976 	

	

264 000
198264 	

	

276 000
213552 	

	

288 000
228840 	

	

300 000
244248 	

	

312 000
256848 	

	

324 000
279408 	

	

348 000
290688 	

	

360 000
347088 	

	

420 000
402480 	

	

480 000
452880 	

	

540 000	

503280 	

 	

600 000
553680 	

	

660 000	

604080 	

	

720 000

6001
836 10032 5165 61980 -62020 	

7001 1074 12888 5927 71124 -52876 	

8001 1338 16056 6663 79956 -44044 	

9001 1602 19224 7399 88788 -35212 	

10001 1910 22920 8091 97092 -26908 	

11001 2230 26760 8771 105252 -18748 	

12001 2551 30612 9450 113400 -10600 	

13001 2872 34464 10129 121548 - 2452 	

14001 3193 38316 10808 129696 5696 kris-	

15001 3513 42156 11488 137836 13856 gräns 	

16001 3834 46008 12167 146004 22004 	

17001 4155 49860 12846 154152 30152 	

18001 4475 53700 13526 162312 38312 	

19001 4796 57552 14205 170460 46460 	

20001 5149 61788 14852 178224 54224 	

21001 5470 65640 15531 186372 62372 	

22001 5790 69480 16211 194532 70532 	

23001 6111 73332 16890 202680 78680 	

24001 6435 77220 17569 210892 86828 	

25001 6766 81192 18235 218882 94820 	

26001 7097 85164 18904 226848 102848 	

27001 7428 89136 19573 234876 110876 	

29001 8247 98964 20754 249048 125048 	

30001 8777 105324 21224 254688 130688 	

35001 11427 156468 23574 282888 158888 	

40001 14077 168924 25924 311088 187088 	

45001 16874 202488 28127 337524 213524 	

50001 19774 237288 30227 362724 238724 	

55001 22674 272088 32327 387924 263924 	

60001 25574 306888 34427 413124 289124 	


-62040 (61980x2-186000)
- 43752	

Ensams
-26088
förbättring
-8424
på skatten	

8184 kris- 2006 - 2008
24504 gräns 	

 3428	

40800 	

	

3932
57096 	

 	

4436
73392 	

	

4940
83672 	

 	

5456
106008	

 	

5960
122304 	

	

6464
138624 	

	

6980
154920
7484
170448 	

	

8024
186744 	

 	

8528
203064 	

	

9044
219360 	

	

9548
235784 	

	

10052
251764 	

	

10400
267696 	

10724
283752 	

	

12452
312096 	

	

15344
323376 	

	

15344
379776 	

	

15344
436176 	

	

15848
489048 	

	

17084	

539448 	

 	

17084
589848 	

	

17084	

640248 	

	

17084

2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Bostadshyran antages vara 4450 kr per mån = 53 400 kr per år för
ensam och 5420 kr per mån för makar/sambor= 65 040kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 130 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 195 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

	

	

	

Makar lika inkomst
Mån. Prelskatt Efter skatt Över- 	

Överskott 	

lön /mån /år /mån /år skott/år 	

/år 	

 	

	


Bostadshyran antages vara 4700 kr per mån = 56 400 kr per år för
ensam och 5700 kr per mån för makar/sambor= 68 400 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 134 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 201 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam 	

	

	

	

	

Makar lika inkomst
Mån Prelskatt Efter skatt Över- 	

Överskott 	

lön /mån /år /mån /år skott/år 	

/år 	

 	

	


6001
729 8748 5272 63264 -66736 	

7001
977 11724 6024 72288 -57712 	

8001 1225 14700 6776 81312 -48688 	

9001 1474 17688 7527 90324 -39676 	

10001 1745 20940 8256 99072 -30928 	

11001 2055 24660 8946 107352 -22648 	

12001 2365 28380 9636 115632 -14368 	

13001 2676 32112 10325 123900 - 6100 	

14001 2986 35832 11015 132180 2180 kris-	

15001 3297 39564 11704 140448 10448 gräns 	

16001 3607 43284 12394 148728 18728 	

17001 3918 47016 13083 156996 26996 	

18001 4228 50736 13773 165276 35276 	

19001 4539 54468 14462 173544 43544 	

20001 4881 58572 15120 181440 51440 	

21001 5191 62292 15810 189720 59720 	

22001 5502 66024 16499 197988 67988 	

23001 5812 69744 17189 206268 76268 	

24001 6123 73476 17878 214536 84536 	

25001 6437 77244 18564 222768 92768 	

26001 6768 81216 19233 230796 100796 	

27001 7100 85200 19901 238812 108812 	

29001 7761 93132 21240 254880 124880 	

30001 8091 97092 21910 262920 132920 	

35001 10444 125328 24557 294684 164684 	

40001 13094 157128 26907 322884 192884 	

45001 15759 189108 29242 350904 220904 	

50001 18659 223908 31342 376104 246104 	

55001 21559 258708 33442 401304 271304 	

60001 24459 293508 35542 426504 296504 	


-68472 (63264x2-195000)
- 50424	

Ensams
-32376
förbättring
-14352
på översk.	

3144 kris- 2006 - 2009
19704 gräns 	

 - 472	

36264	

 	

+164
52800 	

 	

788
69360 	

	

1424
85896 	

 	

2048
102456	

 	

2684
118992 	

	

3308
135552 	

	

3944
152088
4568
167880 	

	

5240
184440 	

 	

5876
200976 	

	

6500
217536 	

	

7136
234072 	

	

7760
250536 	

	

8348
266592 	

8672
282624 	

	

10388
314760 	

	

15176
330840 	

	

17576
394368 	

	

21140
450768 	

	

21644
586808 	

	

24464	

557208 	

 	

24464
557208 	

	

24464	

658008 	

	

24464

6001
687 8244 5314 63768 -70232 	

7001
918 11016 6083 72996 -61004 	

8001 1149 13788 6852 82224 -51776 	

9001 1380 16560 7621 91452 -42548 	

10001 1644 19728 8357 100284 -33716 	

11001 1943 23316 9058 108696 -25304 	

12001 2244 26928 9757 117084 -16916 	

13001 2545 30540 10456 125472 - 8528 	

14001 2846 34152 11155 133860 - 140 kris-	

15001 3147 37764 11854 142248 8248 gräns 	

16001 3448 41376 12553 150636 16636 	

17001 3749 44988 13252 159024 25024 	

18001 4050 48600 13951 167412 33412 	

19001 4351 52212 14650 175800 41800 	

20001 4682 56184 15319 183828 49828 	

21001 4983 59796 16018 192216 58216 	

22001 5284 63408 16717 200604 66604 	

23001 5585 67020 17416 208992 74992 	

24001 5886 70732 18115 217380 83380 	

25001 6201 74412 18800 225600 91600 	

26001 6532 78384 19469 233628 99628 	

27001 6863 82356 20138 241656 107656 	

29001 7524 90288 21477 257724 123724 	

30001 7854 94248 22147 265764 131764 	

35001 10134 121608 24867 298404 164404 	

40001 12784 153408 27217 326604 192604 	

45001 15434 185208 29567 354804 220804 	

50001 18323 219876 31678 380136 246136 	

55001 21223 254676 33778 405336 271336 	

60001 24123 289476 35878 430536 296536 	


-73464 (63768x2-201000)
- 55008	

Ensams
-36552
förbättring
-18096
på översk.	

-432 kris- 2006 - 2010
16392 gräns 	

 -3128	

33168	

 	

-2384
49944 	

 	

-1640
66720 	

	

-896
83496 	

 	

-152
100272	

 	

592
117048 	

	

1336
133824 	

	

2080
150600
2824
166656 	

	

3628
183434 	

 	

4372
200208 	

	

5116
216984 	

	

5860
233760 	

	

6604
250200 	

	

7180
266256 	

7504
282312
9232
314448 	

	

14020
330528 	

	

16424
395808 	

	

20860
452208 	

	

21364
508608 	

	

24364	

559272 	

 	

24496
609672 	

	

24496	

660072 	

24496

2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Bostadshyran antages vara 4700 kr per mån = 56 400 kr per år för
ensam och 5700 kr per mån för makar/sambor= 68 400 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 134 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 201 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

6001 680 8160
7001 911 10932
8001 1142 13704
9001 1373 16476
10001 1630 19560
11001 1930 23160
12001 2231 26772
13001 2532 30384
14001 2833 33996
15001 3134 37608
16001 3435 41220
17001 3736 44832
18001 4037 48444
19001 4338 52056
20001 4669 56028
21001 4970 59640
22001 5271 63252
23001 5572 66864
24001 5873 70476
25001 6181 74172
26001 6510 78120
27001 6843 82116
29001 7504 90048
30001 7834 94008
35001 9931 119172
40001 12581 150972
45001 15231 182772
50001 18054 216648
55001 20954 251448
60001 23854 286248

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott 	

/mån /år
skott/år 	

/år 	

5321
6090
6859
7628
8371
9071
9770
10469
11168
11867
12566
13265
13964
14663
15332
16031
16730
17429
18128
18820
19491
20167
21497
22167
25070
27420
29770
31947
34047
36147

63852
73080
82308
91536
100452
108852
117240
125628
134016
142404
150792
159180
167568
175956
183984
192372
200760
209148
217536
225840
233892
242004
257964
266004
300840
329040
357240
383364
408564
433764

-70148
-60920
-51692
-42464
-33548
-25148
-16760
- 8372	

16 kris8404 gräns
16792
25180
33568	

41956	

49984
58372	

66760	

75148	

83536	

91840	

99892	

108004	

123964	

132004	

166840	

195040	

223240	

249364	

274564	

299764

- 73296
- 54840
- 36384
- 17928
96 kris16704 gräns
33480
50256
67032
83808
100584
117360
134136
150912
166968
183794
200520
217296
234072
250680
266784
283008
314928
331008
400680
457080
513480
565728
616128
666528

Bostadshyran antages vara 4900 kr per mån = 58 800 kr per år för
ensam och 6000 kr per mån för makar/sambor= 72 000 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 142 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 216 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

6001 660 7920
7001 891 10692
8001 1122 13464
9001 1353 16236
10001 1591 19092
11001 1891 22692
12001 2192 26304
13001 2493 29916
14001 2794 33528
15001 3095 37140
16001 3396 40752
17001 3697 44364
18001 3998 47976
19001 4299 51588
20001 4630 55560
21001 4931 59172
22001 5232 62784
23001 5533 66396
24001 5834 70008
25001 6135 73620
26001 6451 77412
27001 6782 81384
29001 7445 89340
30001 7775 93300
35001 9565 114780
40001 12215 146580
45001 14865 178380
50001 17578 210396
55001 20478 245736
60001 23378 280536

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott 	

/mån /år
skott/år 	

/år 	

5341
6110
6879
7648
8410
9110
9809
10508
11207
11906
12605
13304
14003
14702
15371
16070
16769
17468
18167
18866
19550
20219
21556
22226
25436
27786
30136
32423
34523
36623

64092
73320
82548
91776
100920
109320
117708
126096
134484
142872
151260
159648
168036
176424
184452
192840
201228
209616
218004
226392
234600
242628
258672
266712
305232
333432
361632
389076
414276
439476

-77908
-73178
-59452
-50224
-41080
-32680
-24492
-15904	

-7516 kris872 gräns
9260
17648
26036	

34424	

42452
50840	

59228	

67616	

76004	

84392	

92600	

100628	

116672	

124712	

163232	

191432	

219632	

247076	

272276	

297476

- 87816
- 69360
- 50904
- 32448
- 14160 kris2640 gräns
19416
36192
52968
69744
86520
113296
120072
136848
152904
169680
186456
217296
203232
236784
253200
269256
301344
317424
394464
45o864
507264
562152
612552
662952

2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /år

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.)

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
/mån /år
skott/år 	

/år
5426 65112
6222 74664
7019 84228
7816 93792
8613 103356
9350 112200
10085 121020
10821 129852
11556 138672
12318 147816
13053 156636
13761 165132
14497 173964
15232 182784
15941 191292
16676 200112
17411 208932
18146 217752
18881 226572
19617 235404
20346 244152
21055 252660
22472 269664
23182 278184
26732 320784
29347 352164
31897 382764
34447 413364
36754 441084
39057 468684

-79888
-70336
-60772
-51208
-41080
-32800
-23980
-15148	

-6328 kris2816 gräns
11636
20132
28964	

37784	

46292
55112	

63932	

72752	

81572	

90404	

99152	

107660	

124664	

133184	

175784	

207164	

237764	

268364	

296084	

323684

- 89776
- 70672
- 51544
- 32416
- 13288 kris4400 gräns
22040
39704
57344
75632
93272
110264
127928
145568
162584
180224
197864
215504
233144
250808
268304
285320
319328
336368
421568
484328
545528
606728
662168
717368

Bostadshyran antages vara 5100 kr per mån = 61 200 kr per år för
ensam och 6200 kr per mån för makar/sambor= 74 400 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 145 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 222 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

6001 629 7548
7001 851 10212
8001 1073 12876
9001 1295 15540
10001 1517 18204
11001 1757 21084
12001 2052 24624
13001 2378 28536
14001 2644 31728
15001 2940 35280
16001 3236 38832
17001 3561 42732
18001 3828 45936
19001 4124 49488
20001 4449 53388
21001 4745 56940
22001 5041 60492
23001 5337 64044
24001 5633 67596
25001 5929 71148
26001 6224 74688
27001 6520 78240
29001 7112 85344
30001 7417 89004
35001 9067 108804
40001 11525 138300
45001 14175 171700
50001 16825 201900
55001 19670 236040
60001 22570 270840

	

	

	

Makar lika inkomst
Efter skatt Över- 	

Överskott
/mån /år
skott/år 	

/år
5372 64464
6150 73800
6928 83136
7706 92472
8484 101808
9244 110928
9949 119388
10623 127476
11357 136284
12061 144732
12765 153180
13440 161280
14173 170076
14877 178524
15552 186624
16256 195072
16960 203520
17664 211968
18368 220416
19072 228864
19777 237324
20481 245772
21889 262668
22584 271008
25934 311208
28476 341712
30826 369912
33176 398112
35331 423972
37431 449172

-80536
-71200
-61864
-52528
-43192
-34072
-25612
-17524	

-8716 kris-268 gräns
8180
16280
25076	

33524	

41624
50072	

58520	

66968	

75416	

83864	

92324	

100772	

117668	

126008	

166208	

196712	

224912	

253112
278972	

304172

- 93072
- 70672
- 55728
- 37056
- 18384 kris-144 gräns
16776
32952
50568
67464
84360
100560
118152
135048
151248
168144
185040
201936
218832
222000
218808
269544
303336
320016
400416
461424
517824
574224
625944
676344

Antal	
  hushåll	
  enligt	
  SCB	
  	
  	
  	
  2012
ensamstående	
  utan	
  barn
0	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
1	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
2	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
3+	
  barn	
  	
  
	
  
	
  
uppgi;	
  saknas	
   	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

1575789
	
  
0
	
  
0
	
  
0
	
  
0

ensamstående	
  med	
  barn	
  0-‐24	
  år
0	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
1	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
2	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
3+	
  barn	
  	
  
	
  
	
  
	
  
uppgi;	
  saknas	
   	
  
	
  
	
  

	
  
0
	
  	
  	
  135052
	
  	
  	
  	
  	
  84101
	
  	
  	
  	
  	
  28064
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0

ensamstående	
  med	
  barn	
  	
  25+	
  år
0	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
1	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
2	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
3+	
  barn	
  	
  
	
  
	
  
	
  
uppgi;	
  saknas	
   	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  	
  	
  	
  	
  39267
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2467
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  166
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0

sammanboende	
  utan	
  barn
0	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
1	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
2	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
3+	
  barn	
  	
  
	
  
	
  
uppgi;	
  saknas	
   	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1041253
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0

sammanboende	
  med	
  barn	
  0-‐24	
  år
0	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
1	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  313174
2	
  barn	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  443176
3+	
  barn	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  172507
uppgi;	
  saknas	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0

sammanboende	
  med	
  barn	
  25+	
  år
0	
  barn	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
1	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  49395
2	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  3939
3+	
  barn	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  261
uppgi;	
  saknas	
   	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
övriga	
  hushåll	
  utan	
  barn
0	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
1	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
2	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
3+	
  barn	
  	
  
	
  
	
  
uppgi;	
  saknas	
   	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  163711
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0

övriga	
  hushåll	
  med	
  barn	
  0-‐24	
  år
0	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
1	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
2	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
3+	
  barn	
  	
  
	
  
	
  
	
  
uppgi;	
  saknas	
   	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  	
  	
  45325
	
  	
  	
  40355
	
  	
  	
  31723
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0

övriga	
  hushåll	
  med	
  barn	
  25+	
  år
0	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
1	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
2	
  barn	
   	
  
	
  
	
  
	
  
3+	
  barn	
  	
  
	
  
	
  
	
  
uppgi;	
  saknas	
   	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0
	
  	
  	
  	
  	
  5859
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  650
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  79
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  0

uppgi;	
  saknas
0	
  barn	
   	
  
	
  
1	
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Kostnader för barn

Underskott i hushållsbudgetarna

Kostnader för barn finns i konsumentverkets “Koll på pengarna
2014”, men redovisas inte här. När det gäller kostnader för barn måste
man beakta bidrag av många slag. Bidrag kan vara inkomstberoende
vilket gör beräkningarna komplicerade. Man måste också ta med
kostnader för barntillsyn, vilket också det är komplicerat.

Som framgår av tabellerna uppstår underskott i hushållsbudgetarna vid
låga inkomster. För förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
uppstår underskott för ensammat vid inkomster 14000 kr per månad
och lägre och för makar/sambor med lika stora inkomster vid inkomster för vardera cirka 10 000 kr per månad och lägre.

I följande sammanställning är allt detta behandlat för 2011 års belopp
på bidrag m m. Det har ändrats sedan dess.
Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Regler för bidrag och avgifter mm ändras då och då utan att konsekvenserna redovisas. De politiska partierna borde varje år redovisa
kostnader för barn, men gör det aldrig. De vet förmodligen inte hur
stora barnkostnaderna är men pratar ändå som om de visste det. Ett
parti som vill åtnjuta förtroende hos den i valen väljande allmänheten
bör redovisa barnkostnaderna och se till att barnhushållen efter skatt
har tillräckligt med pengar. Eftersom reglerna ofta innhåller inkomstberoende komponenter och variationer med hänsyn till barnantal måste
konsekvenser redovisas för många olika fall.
Konsumentverket förtecknar typer av inkomster i “Koll på
pengarna”
Lön
Föräldrapenning
Barnbidrag
Underhållsstöd/underhållsbidrag
Bostadsbidrag
Arbetslöshetsersättning
Studiestöd/utbildningsbidrag Sjukpenning
Sjuk- och aktivitetsersättning
Pension
Övriga inkomster (andra bidrag, stipendier m.m.)

Detta är en skamfläck för de politiska partierna, isynnerhet för socialdemokraterna, som man kan tro vill verka för att även de med låga
inkomster ska kunna leva ett drägligt liv. Att höja grundavdraget är
ingen lösning. Man måste ha något som verkar just på de lägsta inkomsterna. Det blir för långt att nu gå in närmare på det, det har
behandlats tidigare under många år.
Nu ska bara åter upprepas förslagen som finns på nästa sida.

Förslag till riksdagsbeslut.
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.

Om man förbättrar för de lägsta inkomsterna på detta sätt kan det
bli något lättare att komma tillrätta med problemen på arbetsmarknaden för dem med låg utbildning och svårigheter att komma in där.

DN 27 mars 2014: Kolumnen. Lars Calmfors

Lars Calmfors skriver om att man kanske borde sänka lägstalönerna,
det skulle få en kompensation genom de föreslagna förbättrande
skatte- och bidragsreglerna. Förbättringarna skulle också stärka sjävförtroendet hos dem som får del av dem.

“Sveriges höga lägstlöner skapar sysselsättningsproblem, främst
för unga och invandrare. En bättre skola är ett svar. Men facket
måste också tänka om.”

“Löneskillnaderna är för små”

“En central arbetsmarknadsfråga i nästan alla länder är den om reglering av minimilöner eller, med svensk terminologi, lägstlöner. I USA
vill Demokraterna höja den lagstiftade minimilönen. Tyskland är på
väg att införa en sådan lagstadgad minimilön. Sverige har till skillnad
från många andra länder inga lagreglerade minimilöner utan i stället
lägstlöner som bestäms i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.
Den svenska ekonomiska debatten brukar påverkas starkt av diskussionen i omvärlden. Det kommer säkert att även gälla lägstlönerna. Det är
därför viktigt att veta hur förutsättningarna skiljer sig. USA har mycket
stora löneskillnader. I Tyskland har skillnaderna ökat dramatiskt sedan
mitten av 1990-talet med på senare tid sjunkande löner för lågavlönade. Detta är en viktig orsak till att den tyska konkurrenskraften ökat så
mycket – alltför mycket – i förhållande till andra euroländer.
Även i Sverige har lönespridningen ökat något under de senaste
decennierna. Men det beror främst på att lönerna i toppen ökat jämfört
med dem i mitten. Däremot har skillnaderna mellan median- och
lågavlönade förändrats mycket lite.
Enligt forskningen har regler om minimilöner helt olika effekter på
sysselsättningen beroende på situationen. Om arbetstagarna har små
möjligheter att hitta jobb på andra håll, kan ibland arbetsgivare pressa
ner lönerna till så låga nivåer att utbudet av arbetskraft, och därför
också sysselsättningen, faller. Då kan lagstadgade minimilöner eller

avtalade lägstlöner som höjer lönerna (om höjningarna inte är alltför
stora) öka sysselsättningen.
Men höga minimilöner minskar förstås sysselsättningen, eftersom de
minskar efterfrågan på arbetskraft. Det är inte lönsamt för företagen att
anställa personal med lägre produktivitet än lönekostnaden. Enkla
jobb försvinner helt enkelt.
Det är möjligt att lönerna i botten av lönefördelningen i USA och
Tyskland är så låga att höjda minimilöner inte behöver påverka sysselsättningen negativt. Men med all sannolikhet är de svenska lägstlönerna så höga (60–70 procent av medianlönen i privat sektor mot 30–50
procent i de flesta andra länder) att de minskar sysselsättningen.
De höga lägstlönerna i Sverige skapar sysselsättningsproblem främst
för nyinträdande på arbetsmarknaden, det vill säga ungdomar och invandrare. Den sammanpressade lönestrukturen är därför en bidragande
faktor till den höga arbetslösheten i dessa grupper.
Jämfört med andra länder har Sverige små löneskillnader. Om det
inte ska leda till en ojämnt fördelad sysselsättning, måste det motsvaras av små produktivitetsskillnader mellan olika individer. Men det
verkar vi inte ha. Skillnaderna i Pisa-resultat (OECD:s undersökning
av 15-åringars kunskaper) mellan topp och botten kan användas som
en indikator på skillnaderna i framtida produktivitet i arbetslivet.
Sverige visar sig då vara ett av de europeiska länder där kunskapsskillnaderna är störst. Vi har också större sådana skillnader mellan
infödda och utlandsfödda än nästan alla andra OECD-länder. Det tyder
på en fundamental obalans mellan hur å ena sidan löner och å andra
sidan produktivitet skiljer sig mellan olika individer.
Problemet kan angripas på flera sätt. Det bästa är om man kan höja
kunskapsnivån, och därmed också produktiviteten, för de svagaste
grupperna. Det finns all anledning att lägga mer resurser på det, sär-

skilt i skolan. Men samtidigt vet vi hur svårt det kan vara att uppnå
resultat. Det kommer alltid att finnas individer som man inte når.
Därför måste vi förmodligen också acceptera större löneskillnader. Det
kan enklast ske genom att låta lägstlönerna ligga still när andra löner
ökar. Lägstlönerna skulle också kunna differentieras mer efter ålder.
I dag försöker arbetsmarknadspolitiken kompensera för höga lägstlöner genom olika insatser för att sänka lönekostnaderna för de
grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden: sänkta
arbetsgivaravgifter för ungdomar och långtidsarbetslösa samt olika
anställningsstöd. Trots att dessa åtgärder är generösa, är de inte särskilt
effektiva. Det reser frågan om kostnadssänkningar via lägre löner
skulle fungera bättre.
Det finns ett antal svårigheter med statliga anställningssubventioner.
Det krävs en hel del byråkrati för att få många av stöden, vilket kan
verka avskräckande för många företag. Det finns alltid en osäkerhet
om att villkoren för subventionerna kan komma att ändras. Och stöden
kan verka stigmatiserande: att en person kan anställas med hjälp av en
subvention riskerar att peka ut denna som ett ”problemfall”.
Min slutsats är att arbetsmarknadens parter förmodligen skulle kunna
ge ett värdefullt bidrag till sysselsättningen om de sänkte lägstlönerna i
förhållande till andra löner. Det skulle sannolikt vara ett bra komplement till de generösa sysselsättningssubventioner som staten redan ger
och till de ökningar av resursinsatserna för de svagaste skoleleverna
som krävs. Mindre generösa lägstlöner kräver emellertid ett omtänkande från fackets sida. Man måste acceptera att en mer heterogen arbetskraft än tidigare kräver en annan lönepolitik än den traditionella om
sysselsättningen ska kunna värnas.
Lars Calmfors , professor i internationell ekonomi vid Stockholms
universitet och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. “

Definitioner
Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och
inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom
löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra
skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan.
Medelvärde 1 beräknas för samtliga.
Medelvärde 2 beräknas för de som har en inkomst.
Decilgrupp är en tiondel av befolkningen. Värdet som anges är
medelvärdet i respektive grupp. Decilgrupp 1 är den tiondel av
befolkningen som har lägst inkomst.
Percentiler/Gränsvärden - Värdet som avgränsar den första tiondelen
av populationen kallas P10 medan värdet som avgränsar den översta
tiondelen av populationen benämns P90. Värdet i mitten, P50, kallas
median.
Gini-koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på
koefficienten visar på en större ojämnhet än ett lågt värde.
Källdata
Ladda ned som Excelfil ( 33 kB )

Sammanräknad förvärvsinkomst 2012
Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler.
Personer folkbokförda i Sverige både 2012-01-01 och 2012-12-31.
Decilgrupper Kvinnor och män 20 - 64 år
	

	

	

	

Överskott i hushållsbudgeten cirka
År
Månad	

 	

Ensam	

	

Makar/sambor
1 10 449 kr	

	

870	

 - mer än 80 000 - mer än 90 000
2 86 628	

 	

7 219	

- 70 000	

	

- 60 000
3 159 183	

 	

13 265
- 13 000	

 	

55 000
4 216 535	

 	

18 045	

	

26 000
120 000
5 259 742	

 	

21 645	

	

60 000	

180 000
6 294 485	

 	

24 540	

	

80 000	

220 000
7 328 422	

 	

27 369
104 000	

275 000
8 370 712	

 	

30 892	

135 000	

330 000
9 437 802	

 	

36 483	

173 000	

410 000
10 714 964	

 	

59 580	

296 000	

660 000
Här framgår inte om personerna bor ensamma eller i par.
Om man antar att inkomsterna i båda grupperna fördelar sig på
samma sätt över decilgrupperna är överskotten/underskotten i
hushållsbudgetarna ungefär som i tabellen.

Senast uppdaterad 2014-01-30
Cirka 30% av de ensamma har underskott och cirka 20% av makar/
sambor-hushållen har underskott. Så dåligt är inte acceptabelt.
Det är isynnerhet ensamma som ligger illa till.
.

Från LO.se 27 mars 2014

Lönestatistik

Faktisk månadslön - kronor per månad i
genomsnitt år 2012

LO bevakar löneutvecklingen på svensk arbetsmarknad.
PUBLICERAD 2014-03-03 UPPDATERAD 2014-03-06
PUBLICERAD 2012-05-31 UPPDATERAD 2013-10-17
LOs lönestatistik presenteras i diagram, faktablad samt i rapporter. Allt
återfinns i LO Fakta.
Utifrån SCBs lönestrukturstatistik sammanställs data om löner,
löneutveckling och skillnader i löner mellan arbetare, tjänstemän,
kvinnor och män. Statistiken redovisar också lön beroende av
födelseland och antal år i Sverige.
SCBs statistik omfattar fem olika sektorer: privatanställda, arbetare,
privatanställda tjänstemän, stat, kommun och landsting.
För att förbättra statistikens jämförbarhet över tid och mellan sektorer
har statistiken bearbetats av LO främst genom beräkning av ett
enhetligt lönebegrepp, sektorindelning samt strukturrensning.
Statistiken är sorterad i följande kategorier:
•	

 Löner och löneutveckling
	

 •	

Lönespridning arbetare och tjänstemän
	

 •	

Lön efter yrke, sektor och kön
	

 •	

Internationella löner
	

 •	

Lön efter födelseland
LO Fakta. LO producerar kontinuerligt rapporter och remissyttranden
om arbetslivets villkor, arbetsmarknadens funktionssätt och
förutsättningarna för fackligt arbete. I LO Fakta finner du dessa samt
tillhörande tabeller, diagram och faktablad.

De ekonomiska villkoren
Kvinnor i arbetaryrken har de i särklass sämsta ekonomiska villkoren.
Med hänsyn till både arbetstid och lön är den genomsnittliga faktiska
månadslönen per månad knappt 17 000 kronor. Män i arbetaryrken har
i genomsnitt 6 000 kronor högre faktisk månadslön varje månad, 23
000 kronor.
Med en genomsnittlig faktisk månadslön på nära 36 700 kronor har
män i tjänstemannayrken de klart bästa ekonomiska villkoren. Det är i
sin tur cirka 9 300 kronor mer varje månad jämfört med kvinnor i
samma yrkesgrupp, som i genomsnitt har en faktisk månadslön nära 27
400 kronor.
Skillnaden mellan lägsta och högsta genomsnittliga faktiska lön per
månad är stor. Män i tjänstemannayrken har nästan 20 000 kronor mer
i lön per månad jämfört med kvinnor i arbetaryrken.
FAKTISK MÅNADSLÖN - KRONOR PER MÅNAD I
GENOMSNITT ÅR 2012
	

	

Kvinnor	

Män	

 	


Arbetaryrken	

 	

16 926	

	

	

23 064	

	

	


	

	

	


Tjänstemannayrken
27 391
36 666

Arbetar deltid - första kvartalet 2012
PUBLICERAD 2014-03-05 UPPDATERAD 2014-03-05
Deltid vanligast bland kvinnorDeltidsarbete är i särklass vanligast
bland kvinnor i arbetaryrken, följt av kvinnor i tjänstemannayrken
medan män i liten grad, oavsett yrkesgrupp, arbetar deltid.
Föräldraledighet påverkar
Kvinnor arbetar också i högre grad deltid efter föräldraledighet. Framför allt gäller det kvinnor i tjänstemannayrken. Kvinnor i arbetaryrken
arbetar i hög grad deltid redan innan det första barnet. I arbetaryrken
påverkas mäns arbetstider inte nämnvärt efter föräldraledighet medan
män i tjänstemannayrken går ner i arbetstid i viss utsträckning. Fördelningen av föräldraledighet får alltså betydelse för hur män och kvinnor
fördelar tiden i arbetsliv, familj och hem även efteråt.
Få väljer deltid frivilligt
Orsakerna till deltidsarbete utifrån kön och klass speglar inte enbart
fördelningen av ansvar för omsorg om små barn. Kvinnor i arbetaryrken erbjuds i hög grad deltidsarbete medan kvinnor i tjänstemannayrken oftare erbjuds heltidsarbete. Arbetarkvinnor anger arbetsmarknadsskäl som klart största orsak till deltidsarbete, medan endast en
liten andel anger att orsaken är vård av barn och anhöriga. Det är
enbart ett fåtal som frivilligt arbetar deltid (som inte vill arbeta heltid).
Bland kvinnor i tjänstemannayrken är vård av barn och anhöriga en
betydligt vanligare orsak till deltidsarbete samtidigt som arbetsmarknadsskäl är en mindre förklaring.
ARBETAR DELTID - FÖRSTA KVARTALET 2012. Procent
	

	

Arbetaryrken	

 	

	

Tjänstemannayrken
Kvinnor	

54	

	

	

	

31
Män	

 	

15	
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Tidsbegränsad anställning - första kvartalet
2013 PUBLICERAD 2014-03-07 UPPDATERAD 2014-03-07
Vanligast bland kvinnor i arbetaryrken
Andelen tidsbegränsade anställningar skiljer sig inte mycket mellan
olika arbetstagargrupper förutom kvinnor i arbetaryrken. I denna grupp
har en fjärdedel någon form av tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningar kan vara mer eller mindre trygga. Provanställningar är en relativt trygg tidsbegränsad anställning eftersom den
syftar till en tillsvidareanställning. Dessa är betydligt vanligare bland
män i arbetaryrken och kvinnor och män i tjänstemannayrken.
Behovsanställningar
Allmänna visstidsanställningar är den överlägset vanligaste tidsbegränsade anställningsformen för alla arbetstagargrupper. Däremot finns
skillnader i typ av allmän visstid. I arbetaryrken har kvinnor i synnerhet, och män i allmänhet, mycket hög grad av olika så kallade behovsanställningar. Dessa tillhör de mest osäkra formerna av tidsbegränsade
anställningar och gäller i antal betydligt fler kvinnor än män. Tjänstemän har istället högre grad av objekts- och projektanställningar, som
definitionsmässigt ingår i kategorin allmän visstid.
Vikariat vanligare bland kvinnor
Vikariat, som är en mer osäker tidsbegränsad anställning, är betydligt
vanligare bland kvinnor än bland män. Ett fåtal män i arbetaryrken är i
princip den enda arbetstagargrupp som är säsongsarbetande.
TIDSBEGRÄNSAD ANSTÄLLNING - FÖRSTA KVARTALET
2013. Procent	

	

	

	

Arbetaryrken
	

 	

Tjänstemannayrken
Kvinnor	

25	

	

	

	

12
Män	

 	

15	

	

	

	

9

LO: MEDELLÖN OCH ANDEL KVINNOR
EFTER SEKTOR. ARBETARE ÅR 2012

Månadslön efter klass och sektor år
2012

Arbetare efter sektor år 2012
	

	

	

	

Andel kvinnor	

	

Verkstadsindustri	

	

15	

	

	

Livsmedelsindustri	

 	

36	

	

	

Trävaruindustri	

	

13	

	

	

Massa- o pappersindustri	

15	

	

	

Grafisk industri	

	

26	

	

	

Stål- o metallindustri	

 	

12	

	

	

Övr. tillv.industri	

	

21	

	

	

Byggindustri	

 	

	

3	

	

	

Partihandel	

 	

	

22	

	

	

Detaljhandel	

 	

	

70	

	

	

Hotell o restaurang	

 	

57	

	

	

Transport	

	

	

13	

	

	

Företagstjänster	

	

39	

	

	

Stat	

 	

	

	

41	

	

	

Äldre- o handikappomsorg	

 88	

	

	

Skola	

 	

	

	

78	

	

	

Barnomsorg	

 	

	

86	

	

	

Landsting	

	

	

8	

	

	


PUBLICERAD 2013-09-26 UPPDATERAD 2013-11-14
Medellön
25 564
23 400
24 723
25 996
25 360
25 661
24 881
27 973
24 154
22 127
21 038
24 388
22 404
23 104
21 325
20 804
20 800
22 252

Högst lön för industritjänstemän – lägst för kommunalarbetare
Högst medellön har tjänstemän inom tillverkningsindustrin, 39 900
kronor, följt av tjänstemän inom byggnadsindustrin, 35 600 kronor.
Lägst medellön har arbetare inom kommun och landsting, 21 400
kronor respektive 22 300 kronor.
Månadslön efter klass och sektor år 2012
Kommun Arb	

 	

	

Landsting Arb	

	

	

Privat tjänsteprod. Arb	

Stat Arb	

	

	

Tillverkningsind. Arb	

	

Byggnadsindustri Arb	

	

Kommun Tj.män	

	

Samtliga anställda	

 	

Stat Tj.män	

 	

	

Landsting Tj.män	

	

Privat tjänsteprod. Tj.m	

Byggnadsindustri Tj.m	

Tillverkningsind. Tj.män	


21 400
22 300
22 700
23 100
25 100
28 000
28 000
29 100
32 200
33 300
34 500
35 600
39 900

LO: Lönerapport år 2013
De tre senaste åren har lönerna ökat mer för arbetare än för
tjänstemän, 7,2 procent jämfört med 7,0 procent. Skillnaden är
visserligen marginell men den visar att arbetarna hållit jämna steg
med tjänstemännen i de senaste årens löneutveckling. Det skriver
LO i sin nya rapport Lönerapport år 2013.

- Rapporten avslöjar tydligt vilka löneskillnader som råder på
arbetsmarknaden och hur viktigt det är att vi stärker kampen mot den
orättvisa fördelningen, både när det gäller klass och kön.
Arbetarkvinnor är dubbelt diskriminerade, säger Torbjörn Johansson.
Sammanfattning av rapporten
	

 •	


PUBLICERAD 2013-09-26 UPPDATERAD 2013-11-04
Visa filen (pdf)
Arbetarnas löner ökar mer än tjänstemännens
Medellönen för en arbetare var förra året 23 500 kronor i månaden,
jämfört med 33 700 kronor för en tjänsteman. För andra året i rad är
därmed lönegapet mellan arbetare och tjänstemän mer än 10 000
kronor. Räknat i procent har medellönen för tjänstemän legat stabilt
runt 43 procent över arbetarnas löner de senaste sex åren.
- Att vi håller jämna steg med tjänstemännen är förhållandevis bra men
att skillnaden fortfarande är mer än 10 000 kronor i månaden är ytterst
otillfredsställande, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.
Rapporten visar också att det är långt kvar till jämställda löner, även
om skillnaden mellan könen är mindre bland LOs grupper än bland
tjänstemännens.
År 2012 var medellönen för samtliga kvinnor 26 700 kronor och 31
500 kronor för männen. Medellönen är därmed 18 procent högre för
män än för kvinnor. Bland arbetare var lönegapet mellan kvinnor och
män 14 procent, jämfört med 27 procent bland tjänstemännen.

	

 •	


	

 •	

	

 •	


Lönegapet nu 10 200 kronor. År 2012 var medellönen för
arbetare 23 500 kronor och för tjänstemän 33 700. Lönegapet
är därmed 10 200 kronor, eller 43 procent, mellan arbetare och
tjänstemän.
Lönerna har ökat lite mer för arbetare. År 2010-2012 ökade
lönerna med 7,2 procent för arbetare och 7,0 procent för
tjänstemän, det vill säga 0,2 procentenheter mer för arbetare.
Men räknat i kronor har lönerna ökat klart mer
för tjänstemännen.
Reallönerna har ökat med 2,4 procent för arbetare år
2010-2012.
Lönerna ökade mer för kvinnor än för män, men inte bland
arbetare.

23 500 kronor för arbetare och 33 700 kronor för tjänstemän
Medellönen för samtliga anställda var 29 100 kronor i månaden år
2012. Skillnaden är dock alltjämt stor mellan arbetare och tjänstemän
då medellönen för en arbetare är 23 500 kronor och för en tjänsteman
33 700 kronor. Medellönen för tjänstemän är därmed 10 200 kronor,
eller 43 procent, högre än för arbetare. Det visar LOs årliga
bearbetning av Statistiska centralbyråns lönestrukturstatistik för år
2012.

Löneökningar åter på "normal" nivå
Efter historiskt låga löneökningar år 2010 och 2011 återgick
löneökningarna år 2012 till mer "normal" nivå. För arbetare ökade
lönerna med 2,9 procent och för tjänstemän med 2,6 procent. Det vill
säga tre tiondels procent mer för arbetare.

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed växt
ytterligare och de senaste 18 åren har det ökat varje år - från 4 300
kronor år 1994 till 10 200 kronor år 2012.
Räknas lönegapet i procent så blir bilden lite annorlunda då
lönegapet främst ökade mellan åren 1995-2006. Därefter har det legat
relativt stadigt runt 43-44 procent.

Även mer för arbetarna år 2010-2012
Lönerna ökade mer för kvinnor än för män
Även totalt för år 2010-2012 har lönerna ökat lite mer för arbetare än
för tjänstemän, 7,2 procent för arbetare och 7,0 procent för tjänstemän.
Det innebär även att lönerna för arbetare ökat mer än de höjningar som
regleras i de centrala kollektivavtalen. Det gäller dock bara inom
privat sektor där lönerna ökat med en dryg procentenhet mer än enligt
avtalen. Inom kommun och landsting har lönerna däremot ökat med
knappt en procentenhet mindre än enligt avtal.

Medellönen för samtliga kvinnor var 26 700 kronor och för samtliga
män 31 500 kronor år 2012. En skillnad på 4 800 kronor till männens
favör. De senaste åren har lönerna dock ökat mer för kvinnor än för
män och för hela 2000-talet har kvinnors lön räknat i procent av
männens lön ökat från 81,3 procent år 2000 till 84,8 procent år 2012.
Minskningen av löneskillnaden går alltså i en långsam men till synes
stabil takt.

2,4 procent i reallöneökning
En stor del av den nominella löneökningen har dock ätits upp av
inflationen då konsumentpriserna ökade med 4,8 procent år
2010-2012. Reallönen har därmed ökat med 2,4 procent för arbetare
och 2,2 procent för tjänstemän år 2010-2012.
1 590 kronor till arbetarna och 2 210 kronor till tjänstemännen
Räknas löneutvecklingen i kronor i stället för procent så framstår en
helt annan bild av löneutvecklingen. Räknat i kronor ökade lönerna för
arbetare i genomsnitt med 1 590 kronor och för tjänstemän med 2 210
kronor år 2010-2012. Lönerna ökade alltså med 620 kronor mindre för
arbetare än för tjänstemän.

Månadslön år 2012
	

	

	

	

Samtliga 	

 	

	


Arbetare	

 Tjänstemän	

	

23 500	

33 700	

	


Samtliga
29 100	


Privat sektor	

	

	

Tillverkningsindustri	

 	

Byggnadsindustri	

	

Privat tjänsteproduktion	


24 200	

25 100	

28 000	

22 700	


35 500	

39 900	

35 600	

34 500	


	

	

	

	


30 100 	

31 300	

30 000
29 600

Offentlig sektor	

Stat	

	

	

Kommun	

 	

Landsting	

	


21 500	

23 100	

21 400	

22 300	


30 500	

32 800	

28 000	

33 300	


	

	

	

	


27 000
32 200
24 600
30 500

	

	

	

	


	

	


	

	

	

	


Från SCB 21 mars 2014.

Nya bostads- och hushållsstatistiken
Statistiken baseras på Registret över totalbefolkningen den 31
december 2012 och uppgifter om lägenheter i Lägenhetsregistret.
Barn är personer som är under 25 år och folkbokförda tillsammans
med biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”annan
person”.
Upplåtelseformerna äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt avser fastig
hetsägarens juridiska form. Det innebär att boende i en bostadsrätt
även omfattar personer som hyr sin lägenhet av en bostadsrätts
förening eller hyr av bostadsättsinnehavaren.
Övrigt boende utgörs av specialbostäder, lägenheter i flerbostadshus
som är ägarlägenheter eller som bebos av ägaren av huset. Här ingår
även en grupp med oklara uppgifter om byggnadstyp eller fastighets
ägande.
Nya bostads- och hushållsstatistiken
För första gången på över 20 år kan vi presentera heltäckande statistik
över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor. Det ger
nya möjligheter att ta reda på allt från hur stor boendeyta snitthushållet
har till hur många som bor ensamma.
År 1990 genomfördes den sista folk- och bostadsräkningen i Sverige
då alla hushåll fick svara på en enkät om bland annat de som bodde i
hushållet och storleken på bostaden. Det var dyrt och dessutom
krångligt för alla inblandade. För att kunna ta fram statistiken på ett
enklare sätt skapades ett lägenhetsregister. Tillsammans med
folkbokföringen kopplar registret samman personer och hushåll med
lägenheter, och inte enbart med fastigheter som tidigare.

I den nya statistiken utgörs ett hushåll av samtliga personer som är
folkbokförda i samma bostad. De som bor tillsammans klassificeras
efter hushållstyp enligt vissa regler. Att metoden är ny och att det finns
skillnader i definitionerna får man ha i åtanke när man jämför den nya
statistiken med tidigare folk- och bostadsräkningar.
Från och med nu publicerar vi den registerbaserade statistiken om
boende och hushåll årligen. Vi kommer även att ta fram
bostadsstatistik med hjälp av lägenhetsregistret. Det är ett stort lyft om
man jämför med folk- och bostadsräkningarna, som bara genomfördes
vart femte år. Statistiken omfattar nästan alla folkbokförda, men för
cirka 300 000 person saknar SCB bostadsinformation om eller bor i en
felaktigt registrerad bostad.
Författare Lovisa Sköld arbetar med boendestatistik på SCB.

Villa vanligaste boendeformen
Hälften av Sveriges befolkning bor i ett ägt småhus. Av familjer med
barn i skolåldern bor 70 procent i ägt småhus. Hur vi bor styrs förutom
av hushållets storlek och ekonomi även av ålder och geografi.
Det genomsnittliga antalet boende per hushåll i ägt småhus är 2,7 personer. I flerbostadshus med bostadsrätt och hyresrätt bor det knappt 2
personer per hushåll. Det framgår av den nya boendestatistiken, som
varit möjlig att ta fram med hjälp av Lägenhetsregistret.
För barn är det absolut vanligast att bo i småhus som hushållet äger.
Boendet varierar dock beroende på barnets ålder. I alla åldrar är det
vanligast att bo i småhus, men det är relativt många som i småbarns
åren bor i bostadsrätt eller hyresrätt i flerbostadshus. Under de första
fem åren flyttar många barn från flerbostadshus till småhus.

Boendet för barn skiljer sig markant åt beroende på om de bor med en
eller två föräldrar. Av cirka 1,7 miljoner barn till sammanboende bor
70 procent i ägt småhus. Av 390 000 barn till ensamstående föräldrar
bor endast 15 procent i ägt småhus.
För att räknas som ”barn” krävs att man är folkbokförd i samma
lägenhet som minst en av föräldrarna. Det är mindre än hälften av alla
i åldern 20–24 år som räknas som barn i den bemärkelsen.
Ungdomar som inte bor med sina föräldrar räknas som vuxna, och de
bor i stor utsträckning i hyresrätt i flerbostadshus. För den gruppen är
också andelen i övrigt boende relativt hög. Det beror på att student
bostäder ingår i övrigt boende. 11 procent av alla mellan 20 och 24 år
bor i studentbostad. Andelen sjunker sedan och vid 30 års ålder är den
endast 2 procent.
Vuxnas boende speglar barnens boende. När det är dags för familje
bildning flyttar många från flerbostadshus till småhus. Bostäder i
småhus är i genomsnitt större än i flerbostadshus, vilket är en fördel
när familjen växer. Det kan också vara då man har fått ekonomiska
möjligheter att köpa sin bostad.
Hur vi bor avgörs inte bara av hur gamla vi är, hur stort hushållet är
eller vilken ekonomi vi har. En bidragande faktor är också hur bostads
beståndet ser ut där vi väljer att bo. I storstadsområdena är det en stor
övervikt av flerbostadshus, medan mindre kommuner istället har över
vikt av småhus. Den övervägande delen av småhusen är äganderätter
och en ganska liten andel är bostads- och hyresrätter.
Gagnef är den kommun som har störst andel hushåll i äganderätt i
småhus. Det finns flera glesbygdskommuner, men även kranskommuner till de tre storstäderna, bland kommunerna med störst andel hushåll
i ägda småhus.

De 10 kommuner med största andelen hushåll per boendeform.
Procent
... i ägda småhus.	

 .. i hyresrätt i flerbostadshus
	

	

	

	

	

... i bostadsrätt iflerbostadshus
Gagnef	

	

79,5
	

	

	

Sundbyberg	

 53,7
	

	

	

	

	

	

	

Solna	

 	

60,5
Öckerö	

	

77,9
	

	

	

Södertälje	

48,4
	

	

	

	

	

	

	

Stockholm	

 44,4
Tjörn	

 	

77,4
	

	

	

Göteborg	

47,7
	

	

	

	

	

	

	

Täby	

 	

39,0
Vellinge	

75,8
	

	

	

Örebro	

	

46,0
	

	

	

	

	

	

	

Fagersta	

37,4
Mörbylånga	

 73,4
	

	

	

Landskrona	

 43,6
	

	

	

	

	

	

	

Nacka	

 	

36,6
Orust	

 	

72,4
	

	

	

Eskilstuna	

41,1
	

	

	

	

	

	

	

Sundbyberg	

 36,3
Ekerö	

 	

72,3
	

	

	

Norrköping	

 41,1
	

	

	

	

	

	

	

Malmö	

	

36,2
Habo	

 	

71,8
	

	

	

Botkyrka	

40,3
	

	

	

	

	

	

	

Uppsala	

36,1
Robertsfors	

 71,6
	

	

	

Malmö	

	

40,3
	

	

	

	

	

	

	

Liding	

	

34,1
Lekeberg	

70,8
	

	

	

Katrineholm	

 39,3
	

	

	

	

	

	

	

Järfälla	

	

33,9
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Hälften av befolkningen bor i ägt småhus
Andel av hushållen och av befolkningen som bor i de vanligaste
boendeformerna

Ägt småhus är den vanligaste boendeformen ...
... för barn
Barn i åldern 0–24 år som bor med minst en förälder efter boendeform
och ålder

Hushållen i ägda småhus är i genomsnitt större än hushåll i fler
bostadshus. Det är skälet till att andelen hushåll som i bor småhus är
lägre än andelen personer i denna boendeform.

Många familjer flyttar från flerbostadshus till småhus när barnen är i
förskoleåldern.

... och för vuxna
Vuxna 20 år och äldre efter boendeform

Fram till 30-årsåldern är det vanligast att bo i hyresrätt. Därefter blir
det vanligare att bo i ett småhus. Bland äldre är det vanligt med
boende i flerbostadshus och övrigt boende, där specialbostäder för
äldre ingår.
Hushåll och ekonomi
Fastigheter
Familjer
Regionalt

Från SCB 21 mars 2014.

Var tredje äldre bor ensam
Andelen äldre som bor ensamma verkade länge öka, men den nya
registerbaserade boendestatistiken visar att den är lägre idag än vid
den senaste folk- och bostadsräkningen 1990. Skälet är att allt fler har
sin make eller maka kvar i livet idag.
Det är 32 procent av alla som är 60 år eller äldre som bor ensamma.
Då ingår de knappa 5 procent som bor i äldreboende. Män är
ensamboende i högre utsträckning än kvinnor fram till 60-årsåldern,
därefter sker en förändring så att det istället är vanligare att kvinnor
bor ensamma. 39 procent av de äldre kvinnorna och 23 procent av
männen bor i hushåll som består av en person. Från och med 80 års
ålder är de ensamboende i majoritet bland kvinnorna, medan
motsvarande ålder för män är 90 år. Att bo ensam är ofta det man
föredrar när möjlighet finns, nu liksom förr, jämfört med att leva ihop
med släktingar eller andra.
Dessa tal döljer stora förändringar. För att belysa dem använder vi
åldersgruppen 60 år eller äldre, en gruppering som använts i
folkräkningarna. I folk- och bostadsräkningen 1960 bodde 23 procent
av gruppen 60+ ensamma, att jämföra med 32 procent år 2012.
Det var under andra halvan av 1900-talet som en dramatisk
demografisk förändring skedde. Nästan alla änkor och änklingar kom
under den perioden att bo ensamma. 1975 bodde en av fyra änkor eller
änklingar med barn eller andra. Samtidigt saknade många barn. Det
gällde för 23 procent av de äldre 1970, jämfört med dagens 12 procent,
vilket väl måste ses som en förbättring.

Historiska uppgifter tyder på att omkring en tiondel eller mer av de
äldre redan under 1800-talet bodde ensamma. År 1945 bodde 31
procent av gruppen 65+ ensamma. Detta avsåg då andelen
enpersonshushåll av personer i bostadshushåll. Med hänsyn tagen till
de som bodde på ålderdomshem med mera, var andelen ensamboende
äldre totalt ungefär 35 procent, det vill säga samma nivå som idag.
Utvecklingen mellan den sista folk- och bostadsräkningen och
upprättandet av den nya boendestatistiken visar att det skett en
nedgång i ensamboendet bland äldre personer sedan 1990-talet, något
som nog förvånar en del. Detta beror främst på att allt fler äldre har sin
make, maka eller partner kvar i livet. Detta är i sin tur ytterst resultatet
av att allt fler ingick giftermål från 1940-talet och framåt, något som
sammanföll med det tilltagande samboendet. Även i åldern 60+ skaffar
sig allt fler en sammanboende partner, med en stark uppgång de
senaste två årtiondena.
Cirka 5 procent av de äldre har idag en sambo, därtill har 5 till 7
procent en så kallad särbo. Vi har under senare årtionden haft en
lavinartad ökning av guldbröllop och andra långlivade relationer,
parallellt med att ytterst få äldre i Sverige numera bor tillsammans
med barn eller andra. 1954 var den andelen 27 procent, 1975 hade den
minskat till 9 procent, för att idag uppgå till cirka en procent.
Eftersom antalet äldre, 60+, totalt sett har ökat från cirka 1,3 miljoner
1960 till dagens 2,4 miljoner, så har även det absoluta antalet
ensamboende ökat. Det har mer än fördubblats. Det är något man
märkt ute i den kommunala omsorgen, men ibland förväxlat med att
ensamboendet som boendeform i sig blivit ”vanligare”.
Det är glädjande att man nu enkelt för varje kommun, kommungrupp
eller liknande kan ta fram andelen ensamboende i olika åldrar.

Ensamboendet varierar nämligen kommunerna emellan, vilket inte är
allmänt känt, men givetvis får konsekvenser för både anhörigomsorgen
och de offentliga insatserna. Det är 39 procent av gruppen 60+ som
bor ensamma i Stockholm, jämfört med riksgenomsnittet på 32
procent. Ett exempel på en kommun med låg andel ensamboende äldre
är Mullsjö i Jönköpings län med 26 procent.
Fler ensamboende äldre, men lägre andel sedan 1990
Andel ensamboende, 60 år eller äldre, 1960 till 2012*

*2012 års siffra är hämtad från den registerbaserade hushålls- och
bostadsstatistiken, medan de tidigare uppgifterna är hämtade från
folk- och bostadsräkningar som genomfördes som enkät
undersökningar.
Etiketter
Hushåll och ekonomi
Äldre och äldreomsorg
Antal ensamboende, 60 år eller äldre, 1960 till 2012*
2014-03-04

Två personer i snitthushållet
Hela 70 procent av Sveriges hushåll består av en eller två personer.
Om vi lever själva eller ihop med andra är starkt kopplat till ålder och
det är vanligt att man både börjar och avslutar sitt vuxna liv som
ensamboende. Det framgår av den nya, registerbaserade
hushållsstatistiken.
4 av 10 bor ensamma
Det vanligaste hushållet är Ensamstående utan barn. Personer som bor
ensamma utgör 37,7 procent av alla hushåll. De därefter vanligaste
hushållstyperna är Sammanboende utan barn och Sammanboende med
barn 0–24 år. Bland Sammanboende med barn 0–24 år är det vanligast
att ha två barn. I två tredjedelar av samtliga hushåll finns det inga barn.
Trots att 37,7 procent av hushållen är Ensamstående utan barn så är
det endast 16,5 procent av befolkningen som tillhör enpersons
hushåll. Istället ingår de flesta människor i hushållstyperna Samman
boende med barn 0–24 år och Sammanboende utan barn. Närmare 60
procent av Sveriges befolkning tillhör någon av dessa hushållstyper.

Antal och andel hushåll och personer efter hushållstyp, 2012
Hushållstyp 	

 	

Hushåll	

	

Personer
	

	

	

Antal	

 	

Andel (%)	

 Antal	

 Andel (%)
Ensamstående
utan barn	

	

1 576 000	

37,7	

 	

1 576 000	

16,5
Ensamstående
med barn 0–24 år 	

247 000	

5,9	

	

644 000	

6,7
Ensamstående
med barn 25+ år	

42 000	

1,0	

	

87 000	

0,9
Sammanboende
utan barn	

	

1 041 000	

24,9	

 	

2 083 000	

21,8
Sammanboende
med barn 0–24 år	

929 000	

22,2	

 	

3 624 000	

37,9
Sammanboende
med barn 25+ år	

54 000	

1,3	

	

165 000	

1,8
Övriga hushåll
utan barn	

	

164 000	

3,9	

	

424 000	

4,4
Övriga hushåll
med barn 0–24 år	

117 000	

2,9	

	

625 000	

6,5
Övriga hushåll
med barn 25+ år	

7 000	

0,1	

	

27 000	

0,2
Uppgift saknas	

.	

.	

	

302 000 	

3,2
Liten ökning av antalet boende i snitthushållet
Fördelningen av hushållen i Sverige efter hushållsstorlek ser idag
ungefär likadan ut som 1990. Det är vanligare med små hushåll än
med stora. Hushåll med 1–2 personer utgör närmare 70 procent av
hushållen. De största hushållen, med sex eller fler personer, utgör 2
procent av hushållen. Det är en ökning jämfört med 1990 och kan
delvis förklaras med att specialbostäder inte ingick i folk- och bostads
räkningen. I genomsnitt bodde 2,22 personer per hushåll 2012 vilket
var en liten ökning från 2,15 år 1990.

Hushållsstorlek	

2012	

	

1990
	

	

Antal	

 	

Andel (%)	

 Antal	

 	

1 person	

1 576 000	

37,7	

 	

1 516 000	

2 personer	

 1 307 000	

31,3	

 	

1 190 000	

3 personer	

518 000	

12,4	

 	

471 000	

4 personer	

515 000	

12,3	

 	

453 000	

5 personer	

179 000	

4,3	

 	

157 000	

6+ personer 	

82 000	

2,0	

 	

43 000	

Totalt	

 	

4 176 000	

100 	

 	

3 830 000	

* Resultat från Folk- och Bostadsräkningen 1990

*
Andel (%)
39,6
31,1
12,3
11,8
4,1
1,1
100

Antal ensamboende efter ålder och kön, 2012

Singelhushåll vanligt bland unga män
Av de ensamboende är 53 procent kvinnor och 47 procent män. Det
finns dock stora skillnader i åldersfördelningen mellan könen. För
både kvinnor och män är det vanligt att vara ensamboende i den tidiga
20-årsåldern. Andelen ensamboende minskar sedan till följd av par
bildning fram till 35-årsåldern för båda könen.
Männen är ensamboende i betydligt högre utsträckning än kvinnorna
fram till 60-årsåldern där en förändring sker och antalet ensam
boende kvinnor blir fler.
Andelen äldre par som splittras, främst på grund av att den ene
partnern avlider, ökar successivt med åldern. Det är vanligast att
kvinnan blir ensam kvar, och de flesta ensamboende äldre är därför
kvinnor.
Antalet ensamboende kvinnor är litet i medelåldern, delvis på grund av
att barn till separerade par oftast är folkbokförda hos modern. I de
åldrar när barnen flyttar till annat boende ökar antalet ensamboende
bland kvinnorna.

Hälften av alla par har barn hemma
Knappt 4,4 miljoner personer bor i parförhållande. I åldrar upp till 27
år är det vanligast att paren är barnlösa, därefter är det vanligare att
paren har barn. Att sammanboende par har hemmaboende barn är
sedan vanligast upp till 54 års ålder då barnen i regel har lämnat
föräldrahemmet och de flesta paren återigen lever utan barn. Män i par
är i regel något äldre än kvinnorna.

Antal sammanboende personer efter hushållstyp och ålder, 2012

Etiketter
Hushåll och ekonomi
Familjer

2014-03-04

Ökade skillnader i barnfamiljers
inkomststandard
Den genomsnittliga barnfamiljen har fått högre inkomststandard under
2000-talet, och andelen barn i familjer med låg inkomststandard har
sedan 1997 minskat från 18 till 8 procent. Samtidigt har skillnaderna
mellan barnfamiljer i olika grupper ökat.
Barnfamiljernas ekonomi går att beskriva på flera olika sätt. Ett sätt är
att undersöka hur inkomststandarden i barnfamiljerna har utvecklats.
Inkomststandard är ett mått på hur väl hushållets inkomster räcker för
att betala nödvändiga omkostnader. En inkomsttandard på 1 innebär att
inkomsterna precis räcker för att betala för boende och de nödvänd
igaste levnadsomkostnaderna. I ett hushåll med inkomststandard under
1, eller låg inkomststandard, räcker inkomsterna inte till att betala för
boende och de nödvändigaste levnadsomkostnaderna.
För exempelvis en familj som består av två vuxna med två barn, 3 och
10 år, innebär låg inkomststandard en disponibel inkomst under 19 800
kronor per månad, räknat för år 2011. För en ensamstående förälder
med ett barn på 7 år gick gränsen vid 12 900 kronor. Hög inkomst
standard har hushåll med en inkomststandard på 2 eller högre. Det
innebär att inkomsterna skulle täcka de nödvändigaste utgifterna för
ytterligare ett lika stort hushåll.
Den genomsnittliga inkomststandarden i barnfamiljerna har ökat under
senare år, från 1,32 år 1995 till 1,97 år 2011. En genomsnittlig barn
familj har alltså inkomster som nästan skulle kunna försörja en lika
stor familj till.
Inkomststandarden är olika hög i olika grupper. Exempelvis har barn i
hushåll med sammanboende föräldrar en högre inkomststandard än

barn till ensamstående föräldrar, och barn i hushåll där minst en av
föräldrarna är född i Sverige har högre inkomststandard än barn i
hushåll där båda föräldrarna är utrikes födda. Även förändringen av
inkomststandarden skiljer sig åt mellan olika grupper. Den har ökat
mer bland barn till sammanboende föräldrar än bland barn till ensam
stående föräldrar, vilket gjort att skillnaderna i inkomststandard mellan
dessa grupper har ökat. Även skillnaderna mellan barn vars föräldrar
är födda i Sverige och barn vars föräldrar är födda utomlands har ökat.
Större ökning hos barn till sammanboende föräldrar
Barnfamiljernas inkomststandard (median) i familjer med
hemmaboende barn 0–17 år, efter familjetyp, 1995–2011

Större ökning hos barn vars föräldrar är födda i Sverige
Barnfamiljernas inkomststandard (median) i familjer med
hemmaboende barn 0–17 år, efter föräldrarnas födelseland, 1998–2011

Allt fler barn har hög inkomststandard
Andel barn 0–17 år som bor i familjer med låg respektive hög
inkomststandard, 1995–2011. Procent

Samtidigt som den genomsnittliga inkomststandarden har höjts har
också andelen barn som bor i ett hushåll med hög inkomststandard
ökat. År 2011 bodde nästan hälften av barnen, 48 procent, i hushåll
med hög inkomststandard. Motsvarande andel år 1995 var 7 procent.

Sedan 1995 har andelen barn som bor i hushåll med låg inkomst
standard minskat i de flesta grupper. Minskningen är dock olika stor.
Exempelvis har andelen barn med sammanboende föräldrar som har
låg inkomststandard mer än halverats medan minskningen bland barn
till ensamstående ligger på drygt en fjärdedel. På motsvarande sätt har
andelen barn med låg inkomststandard minskat mer bland dem som
har två föräldrar födda i Sverige jämfört med barn där båda föräldrarna
är födda utomlands. I en grupp har dock andelen med låg inkomst
standard ökat, det är barn i familjer där ingen av föräldrarna förvärvs
arbetar.

Andelen barn som bor i ett hushåll med låg inkomststandard minskade
från mitten av 1990-talet till mitten av 2000-talet. År 1997 levde 18
procent av barnen i Sverige i hushåll med låg inkomststandard, jämfört
med 6 procent år 2007. Sedan dess har andelen barn i familjer med låg
inkomststandard ökat till 8 procent, vilket motsvarar 158 000 barn.

Vanligt med låg inkomststandard om föräldrarna inte förvärvs
arbetar
Andel samt antal barn 0–17 år med låg inkomststandard, efter befolk
ningsgrupp. År 2011
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Antal
91 000
34 000
37 000
20 000
67 000
44 000
23 000
47 000
25 000
75 000
158 000

År 1998 hade 289 000 barn i Sverige låg inkomststandard. Av dem var
33 procent barn till ensamstående och 32 procent barn till utrikes
födda. År 2011 hade antalet barn med låg inkomststandard minskat till
158 000. Av dem hade andelen med ensamstående föräldrar respektive
utrikes födda föräldrar ökat till 42 respektive 47 procent. Utveck
lingen har alltså lett till att barn i familjer med låg inkomststandard i
större utsträckning består av barn med ensamstående eller utrikes
födda föräldrar.
Barn
Familjer
Hushåll och ekonomi
Inkomster	
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Ovanligt bo i bostadsrätt i glesbygd
I 13 av landets kommuner, bland annat Nordanstig, Pajala och
Dorotea, bor ingen i bostadsrätt i flerbostadshus. Det visar den nya
boendestatistiken.
När vi sätter de hushåll som bor i hyresrätt i relation till alla hushåll i
de vanligaste formerna för lägenhetsboende, hyres- och bostadsrätter,
får dessa kommuner alltså 100 procent i hyresrätter.
Hushållen i bostadsrätt utgör däremot den största delen i många
kommuner i storstädernas utkanter, till exempel Vallentuna, Täby och
Lomma där mindre än 20 procent av hushållen i lägenheter bor i
hyresrätter.
Självklart spelar det roll var kommunen ligger. I Dorotea finns det till
exempel bara 312 hushåll i hyresrätter och inga i bostadsrätter. Man
bor framförallt i småhus. I Täby däremot finns sammanlagt 11 079
hushåll i bostads- och hyresrätter.
Utöver hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus kan man också bo i
lägenhet i ägandelägenheter eller ha en oklar upplåtelseform, men
detta är mycket ovanligt. Dessa ingår inte i beräkningen.

Fastigheter
Regionalt
Kartor
Glesbygd
2014-03-04

Hushållens skulder på en hög nivå

Hushållens skuldkvot
Procent av disponibel bruttoinkomst

De svenska hushållens skuldsättning har ökat under en lång tid. Skuld
ökningen gäller framförallt bolåneskulder som drivits på av en
frikostig utlåning från banker och bostadsinstitut. På senare år har
dock utlåningstillväxten mattats och hushållens skuldkvot har stabili
serats. I en internationell jämförelse hamnar Sverige högt när det gäller
hushållens skuldbörda även om ett par länder har högre skuldkvoter.
Framförallt Riksbanken fäster stor vikt vid utvecklingen av hus
hållens skulder och varnar för riskerna som en hög skuldättning för
med sig.
Skuldkvoten, definierad som hushållens låneskulder som andel av den
årliga disponibla inkomsten efter skatt, har stigit från runt 100 procent
vid slutet av 1990‑talet till 165 procent 2012. Skuldkvoten har dock
inte ökat de senaste åren utan verkar ha stabiliserats på denna nivå. Det
innebär alltså att skulderna nu ökar i stort sett i samma takt som de
disponibla inkomsterna. Det ska poängteras att även helt skuldfria
hushåll räknas med i statistiken vilket innebär att bland de hushåll som
har skulder är skuldsättningen i många fall betydligt högre än snittet.
En jämförelse med övriga europeiska länder visar att de svenska
hushållens skuldsättning är hög men att vi inte är "värst i klassen".
Högst skuldkvot har vårt södra grannland Danmark där skulderna var
närmare 270 procent av den disponibla inkomsten 2011. Eurostat
publicerar skuldkvoten definierat som hushållens låneskulder som
andel av disponibel bruttoinkomst. Även i Norge är skuldkvoten högre
än i Sverige liksom i Nederländerna och Irland. Finska hushåll har
däremot lägre skulder än de svenska men utveckingen har ändå varit
snarlik den svenska under det senaste decenniet med kraftigt ökade
skulder. Det enda land i Europa som går emot strömmen är Tyskland
där skuldkvoten minskat, från 107 procent 2000 till 86 procent 2011.

Källa: Eurostat
Bankerna har skruvat åt kranarna
Lånefesten som pågått under många år har om inte upphört helt så
åtminstone stannat av. Ett osäkrare läge i ekonomin har fått prisök
ningarna på bostäder att sakta in samtidigt som hårdare regleringar för
att begränsa en alltför frikostig utlåning har införts. Detta har medfört
att den årliga tillväxttakten för utlåningen till hushåll har mattats från
närmare 13 procent under 2005‑2006 till en ökningsakt som stabili
serats runt 4‑5 procent under 2012 och inledningen av 2013.

Tillväxttakt utlåning till hushåll
Procent

Enligt Svenska Bankföreningen äger drygt 70 procent av de svenska
hushållen sin bostad. Av dessa hushåll har 96 procent bostadsån och
det är denna kategori som utgör den klart största delen (över 80
procent) av utlåningen till hushåll. Tillväxttakten på bostadslån har
sjunkit från drygt 15 procent i början av 2006 till under 5 procent i
februari 2013. För utlåning till bostadsrätter låg tillväxtakten på över
20 procent från 2003 till 2008 men i februari 2013 hade den gått ner
till 7 procent i årstakt.
Belåningsgraden har minskat
Finansinspektionens senaste studie av den svenska bolånemarknaden
visade att hushållens belåningsgrad minskat sedan bolånetaket infördes
2010. Då begränsades möjligheten att låna med bostaden som säker

het till 85 procent av bostadens värde. Belåningsgraden för nya lån har
sjunkit ett par procentenheter sedan dess och ligger nu i snitt på knappt
69 procent av bostadens värde. Samtidigt har Banköreningen utfärdat
rekommendationer på amortering av bostadslån för hushåll med en
belåningsgrad över 75 procent. Studien visar att amorteringsviljan
för hushåll med en belåningsgrad över 75 procent är god medan den
fortsatt är svag för de med en lägre belåningsgrad och omkring hälften
av alla nya bostadslån är helt amorteringsfria. Bland de bolån som
amorteras är den genomnittliga återbetalningstiden 140 år ‑ det finns
med andra ord ingen plan hos gemene man att betala tillbaka lånen och
bli skuldfri.
Finansinspektionen (FI) har även gjort så kallade stresstester där man
beräknat hur känsliga hushållen är för räntehöjningar, prisfall på
bostäder samt arbetslöshet. FI bedömer att de svenska bolånetagarna
generellt har en god återbetalningsförmåga och har marginal för
räntehöjningar och inkomstbortfall. Självklart förekommer motsatsen
och det är därför viktigt för hushåll med den högsta belåningen att
minska sina skulder. FI bedömer även bankernas risk för kredit
förluster på bolån som liten och att detta inte utgör något överhäng
ande hot mot den finansiella stabiliteten.
Lågt bostadsbyggande håller uppe priserna
Det var en explosionsartad utveckling av bostadspriserna under slutet
av 1990‑ och början av 2000‑talet. Den snabbaste uppgången har av
stannat sedan dess, åtminstone vad gäller villapriserna. Priserna på
bostadsrätter stiger dock fortsatt och de senaste fyra åren har pris
ökningsakten åter accelererat. Det finns heller inga synliga tecken på
att bostäder och fastigheter skulle börja falla kraftigt i värde, såsom
skett i exempelvis Spanien och även i viss mån i Danmark.

Inflyttningen till storstadsregionerna är stor samtidigt som bostads
byggandet är fortsatt lågt och inte heller ser ut att ta fart under den
närmaste framtiden.
Preliminära siffror visar att nybyggnationen av bostadslägenheter 2012
minskade med 23 procent jämfört med 2011. Även bygglovs
statistiken visar på en minskning. Antal beviljade bygglov gick 2012
ner med 12 procent jämfört med 2011.
Dessa faktorer bidrar till att hålla uppe bostadspriserna. Det låga
ränteläget har dessutom gjort det fortsatt fördelaktigt för hushållen att
låna pengar. Enligt en studie av Boverket är dock den främsta anled
ningen till prisökningarna på villor stigande inkomster hos hushållen
som höjer efterfrågan.
Bostadspriser	
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Källa: Valueguard

Sjunkande räntor för hushållen
Ränteläget har förbättrats under det senaste året, sett ur ett kund
perspektiv. Utlåningsräntorna till hushåll har sjunkit, såväl för korta
som långa bindningstider. Andelen som väljer rörliga räntor har
minskat något men ligger ändå någorlunda stabilt på ungefär 50
procent. När räntorna rasade som mest 2009 så tecknades ungefär 90
procent av lånebeloppen med rörlig ränta.
De korta bolåneräntorna påverkas i stor utsträckning av hur repo
räntan förändras. Riksbanken sänkte reporäntan ett par gånger under
2012 och den senaste sänkningen i december innebar att styrräntan
hamnade på 1,00 procent. Bolåneräntorna har följt med nedåt även om
det nu är ett större gap gentemot reporäntan än det varit historiskt. Till
viss del förklaras det av att finansieringskostnaderna för bankerna
stigit efter finanskrisen. Gapet mellan reporäntan och interbank
räntorna har däremot minskat under de senaste månaderna. Det kan ses
som ett tecken på att turbuensen på den finansiella marknaden har
minskat då bankerna kräver mindre riskpåslag än tidigare för att låna
ut pengar till varandra. Även räntorna på säkerställda obligationer,
som utgör den största delen av bankernas finansiering av bolån, har
sjunkit i ungefär samma takt som interbankräntorna. Utlånings
räntorna bestäms dock inte bara av bankernas upplåningskostnader
utan det är tydligt att marginalerna på bolån har ökat under senare år.
Enligt en färsk studie av Finansinspektionen har marginalerna mellan
finansieringskostnaderna och utlåningsräntan ökat successivt sedan
början av 2009.
Vid Riksbankens direktionsmöten de senaste åren har hushållens höga
skuldsättning fått stor betydelse för räntebesluten. Det är sannolikt så
att ränteläget hade varit ännu lägre om inte en majoritet i direktionen
fäst stor vikt vid detta mått och de konsekvenser som lägre räntor
skulle få på hushållsutlåningen.

Ränteutveckling
Procent

Källa: Riksbanken, SCB
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DN 27 mars 2014: Ny undersökning.

gör bedömningen att en bostadsrätt säljs inom fem veckor.

“Brist på bostäder ger snabba
försäljningar”

– Tempot har skruvats upp ganska rejält sedan förra året. Konsumenterna kommer väl förberedda till visningarna med färdiga lånelöften
och det går snabbt för säljarna att hitta köpare, säger Ingrid Eiken.
Men spridningen är stor både mellan länen och inom olika län.

“Försäljningen av bostäder går fortare i dag än för ett år sedan.
Huvudfaktorn är att få objekt är till salu. Det visar en ny undersökning från Mäklarsamfundet.”
“Under lång tid har bankernas restriktiva utlåning varit den enskilda
faktor som påverkat bostadsmarknaden mest, enligt de undersökningar
som gjorts bland fastighetsmäklare.
Men i den nya rapporten Mäklarinsikt som Mäklarsamfundet presenterar i dag har ett litet bostadsutbud övertagit topplaceringen.
Sju av tio mäklare svarar i undersökningen att ett litet utbud har stor
påverkan på bostadsmarknaden. För ett år sedan gjorde fem av tio
mäklarna samma bedömning. Det innebär en ökning med 20 procentenheter.
– Detta stämmer väl överens med siffrorna över utbudet på Hemnet
som vi sett under flera månader men nu har det låga utbudet verkligen
slagit igenom i mäklarundersökningen också. Det är väldigt tydligt att
mäklarna märker av det låga utbudet, säger Mäklarsamfundets vd
Ingrid Eiken.
Många fastighetsmäklare upplever också att det går snabbare att
sälja bostäderna nu.
36 procent av dem uppger att det går snabbare att sälja en bostadsrätt
nu jämfört med ett år sedan. För småhus är siffran 27 procent.
Bostadsrätter säljs i regel snabbare än småhus. 84 procent av mäklarna

– Vi ser att residensstäderna med universitet och högskolor är heta
bostadsmarknader, säger Ingrid Eiken.
Nio av tio mäklare i undersökningen tror på oförändrade eller stigande
priser på både småhus och bostadsrätter under det kommande kvartalet. Fler tror på stigande priser på bostadsrätter än för småhus, 42
mot 36 procent. Endast 4 procent av mäklarna tror på sjunkande priser
på bostadsrätter och småhus.
Enligt Mäklarsamfundet är det många konsumenter som ställer frågor om mäklarnas extratjänst homestyling, det vill säga att piffa upp
bostaden inför försäljningen.
Men särskilt många som utnyttjar tjänsten är det inte, enligt under
sökningen. Mäklarna uppger att homestyling förekommer alltid eller
ofta i 13 provcent av bostadsrättsförsäljningarna och 8 procent av
småhusförsäljningarna. Vanligast är det i Kronobergs län.
Undersökningen Mäklarinsikt genomfördes mellan den 10 februari
och 21 februari bland Mäklarsamfundets medlemmar och besvarades
av 1 276 fastighetsmäklare.
Hans Arbman hans.arbman@dn.se “

DN 27 mars 2012. Bostadsmarknaden.

“Tukta byggsyndarna”
“ Med tunnelbanans röda linje tar det knappt en kvart att åka från
Stockholms central till Danderyd. Närheten till natur och vatten gör
kommunen till en attraktiv bostadsort, skriver man på hemsidan. Och
byggbar mark saknas egentligen inte.
Ändå märks det inte i de lokala byggplanerna att kommunen är belägen mitt i en av Europas snabbast expanderande storstadsregioner. I
Danderyd tycks den akuta bostadsbristen tas med ro. Orten toppar den
eftersläparlista som DN har låtit Statistiska centralbyrån ta fram ur de
officiella byggsiffrorna. Mellan 2006 och 2012 borde Danderyd ha
byggt nästan dubbelt så många nya bostäder för att möta kommunens
befolkningsökning under samma period, visar sammanställningen.
Det illustrerar en bister sanning om bostadsbristen i storstäderna: till
stor del ligger problemet i händerna på lokala politiker som saknar
ambitioner att bygga.
Stefan Attefall (KD) har under sina fyra år som bostadsminister
presterat en bombmatta av utredningar och åtgärder. Bygglovskrav har
blivit mindre stränga och andrahandsuthyrning gjorts enklare och
billigare. Det är bra. Regeringens senaste idé om att låta villaägare
bygga friggebodar som i praktiken kan hyras ut som bostäder är ett
ytterligare myrsteg mot en bättre fungerande marknad.
En undersökning som nyligen presenterades av Stockholms handelskammare visar att en tredjedel av regionens snabbast växande företag
har haft problem med att rekrytera personal på grund av läget på
bostadsmarknaden. En krögare berättade för DN att han ägnar en
arbetsdag i veckan åt att jaga husrum åt personalen. Det kostar förstås
för alla. Bostadsbristen är en spärr för tillväxten.

Samtidigt hörs rapporter om hur bristen på lägenheter går ut över
kvinnojourernas arbete. Samma bekymmer är en stor tidstjuv i
socialtjänsten, och bristen drabbar landets flyktingmottagande. Problemet är både ekonomiskt och socialt.
Samhällets alla delar behöver en fungerande bostadsmarknad, och
samtidigt anser sig ingen enskild kommun bära skulden för att marknaden har gått sönder.
Det är ohållbart. En utredning som bostadsministern tillsatte så sent
som förra månaden har i uppgift att finna en lösning på dilemmat. I
uppdraget till utredaren står att det ska undersökas hur kommunerna
”kan stimuleras att planlägga för fler bostäder”.
Här finns också förebilder. Fram till 2007 drev Stockholms stad ett
projekt för att snabba på planläggningen. Den kommunala detaljplanprocessen effektiviserades, och rutinerna för tillstånd strömlinjeformades. Efteråt konstaterades att processer och byggande gick
snabbare. I år återlanserar Stockholm en modell av ett liknande snitt.
Ihop med en mer rätlinjig lagstiftning lär det ge resultat.
Länge var Uppsala ett skräckexempel. Men kommunens politiker har
ändrat attityd, och under de senaste åren har det blivit lättare att få
bygglov. I DN:s lista över kommunerna med störst byggunderskott
hamnar Uppsala på plats 67 – långt efter såväl Malmö och Göteborg
som Stockholm.
Trosa är ett annat exempel på en kommun som på eget bevåg smörjt
planprocessen och gjort byggandet mer fritt. Där visar avvikelsen i
byggbehovet rentav ett överskott på 22 bostäder. Bara fyra kommuner
i DN:s sammanställning visar plustecken.
Utanför Sverige finns än mer radikala exempel. I fjol införde Nya
Zeeland frizoner för att lösa landets bostadsbrist. Liknande försök har

genomförts i London, där detaljplanskraven har slopats och hela
områden lämnats åt en form av fritt byggande.

Bostadspolitik och skattepolitik.

Med tanke på Sveriges djupa problem bör den sortens åtgärder finnas
bland alternativen. Och bostadsministern själv måste använda det
påtryckningsmedel som regeringen har fört upp på bordet: Om
kommuner i tillväxtregionerna inte tar bostadsbyggandet på
tillräckligt allvar kan de berövas sitt planmonopol. Det framstår i
sammanhanget som ett kärnvapenalternativ. Men som medel mot
trilskande lokalpolitiker bör regeringen ändå överväga tvångsmedel.

Det finns starka krafter som vill ändra hyresregleringen men det bör
inte ske. De ändringar som föreslås gäller främst att hyrorna ska öka
och bli på något sätt marknadsanpassade så att folk inte har råd att bo i
sin lägenhet utan flyttar och de som har råd flyttar in. Man menar att
bostadsbristen ska försvinna på det sättet, men resultatet kan bli att
bostadsbristen visserligen minskar, men därför att folk inte har råd att
efterfråga bostäder. Det är somliga nationalekonomer som ser saken på
detta sätt och fastighetsägare som vill tjäna mer pengar. Det viktiga för
dem är inte att folk har råd att bo.

I väntan på skarpa förslag får de kommunala byggsyndarna helt enkelt
stå i skamvrån.
DN 27/3 2014 “

F d socialdemokratiska statsministern Göran Persson, som nu är anställd hos ett privatföretag, hör till dem är med i ett förslag som vill
höja hyrorna, vilket är illa. Förslaget innehåller synpunkter på byggprocessen som kanske är bra och kanske kan öka bostadsbyggandet.
Det som behövs är förmodligen statliga subventioner till byggande
av hyreslägenheter, vilket är acceptabelt med hänsyn till hyreslägenheternas centrala roll i samhället. Ett sätt att minska kostnaderna för bostadsbyggandet är att staten köper den mark som
används för byggande av hyreslägenheter, och upplåter marken
utan ränta. Markvärdet stiger sedan med inflationen så att staten
inte gör någon förlust, bara blir rikare för varje år. Enligt Nybyggarkommissionen i politikområdet “ Planering av fysiska miljöer”
är tomtkostnaden 18-20% av produktionskostnaden.
Det har kommit upp flera förslag om ändringar av skattesystemet. De
förslag som kommit är synnerligen olämpliga. okunniga och oroväckande. Det nu gällande systemet för inkomstskatter är huvudsakligen bra om man undantar jobbskatteavdragen, som i onödan gynnar
dem med höga inkomster. Det finns inte tid nu att gå mer in på detta.

VAD KOSTAR ETT FLERBOSTADSHUS?
Frågan är egentligen omöjlig att besvara. Men genom
att studera några fall som det gått att få insyn i har
ett försök gjorts att följa några flerbostadshusfall som
en prisutvecklingskedja som utgår från husbygget via
några relevanta tillkommande kostnadsposter fram
till den slutliga produktionskostnaden. Boverkets
byggkostnadsforum och SOU 2002:115 Skärpning
Gubbar, formulerade sig 2003 på följande vis:
“Det kostar i princip inte mer att bygga ett bostadshus
i Stockholm än t.ex. i Värnamo, Eslöv,
eller Flen om man jämför samma hus med samma
standard och utformning. Löner, transporter,
materialpriser m.m. varierar visserligen i olika
delar av landet, men inte så mycket att det kan
förklara flera tusen kronor per m. BOA för en i
övrigt likvärdig produkt.”
Att bygga ett flerbostadshus i de tre storstadsområdena
är cirka 8–12 procent dyrare med hänsyn till
materialpriser, transporter med mera. Å andra sidan
kan man i storstäderna ibland komma över material
till priser under marknadspriset eller slippa vänta på
inhyrda maskiner eftersom det finns ett större utbud.
Det som gör att det är högre entreprenadpriser i storstäderna
beror utan tvekan på att det i dessa regioner
finns en större prisacceptans och att markpriset ärhögre.
Husets utformning har stor kostnadspåverkan.
Svenska arkitekters kompetens ligger i allmänhet
inte inom området byggnadsadministration, byggekonomi
och systemtänkande, utan mer inom fältet
utformning och gestaltning. Det finns naturligtvis
lysande undantag. Det är hursomhelst en styrka om
huset kan tillverkas under industriellt rationella former
i fabrik på eller utanför arbetsplatsen.

Vad består kostnaden för 1 kvm flerbostadshus (BOA) av?
Källa: Fredrik von Platen, Byggsektorn och
bostadsbyggnadsprocessen, 2013 samt NCC.
Produktionskostnad flerbostadshus,
6 vån. ovan mark:
12 000-14 000 kr
När entreprenörens material-, löne-, och alla overheadkostnader är
bokförda eller när ett prefabricerat flerbostadshus lämnat fabriken och
levererats samt monterats på ett fundament på byggarbetsplatsen.
En hiss betjänar minst 18 lägenheter. Projekteringskostnader ingår.
+ Grund och markbearbetning:
1 500–5 000 kr
Bostadens andel av grundläggningen; till exempel platta på mark eller
källare inkl. schaktning, sprängning, pålning, ledningsdragning, mark
och trädgårdsanläggning. Grundläggningskostnaden är beräknad på 6
våningar som grundkostnaden ska fördelas på. Projekteringskostnader
ingår.
= Summa entreprenörens kostnader:
13 500-19 000 kr
Färdigt flerbostadshus vad avser totalentreprenörens alla kostnader för
löner, material samt projektering.
Totalentreprenadpriset:
16 000-22 000 kr
Här har tillkommit entreprenörens handelsvinst samt ”riskpremie” för
allt oförutsett under byggets cirka 15–18 månader. Väderförhållanden
inkl. alla fel som uppstår under bygget, vid slutbesiktningen och
garantibesiktning upptäckta fel.
Moms 25 % tillkommer för
byggherren. Priset blir då:
19 500-28 000 kr

+ Tomtmarken:
5 000–8 000 kr
Tomtmarkskostnaderna kan innehålla poster som också kan stå under
byggherrekostnaderna till exempel anslutningsavgifter, tidigare ägares
plankostnader eller förrättningskostnader med mera.

DN 21 feb 2014: Ny rapport om bostadsfrågan.

+ Byggherrekostnader:
2 000-4 000 kr
Till byggherrekostnaderna kan föras diverse poster som ekonomiskt
avlastar annat på ett bygge. T.ex. till tomtkostnaderna hörande avgifter,
skatter, lagfarter, anslutningsavgifter av alla slag, men också inhyrda
konsulter, kontrollanter, programskrivning och viss projektering,
kreditiv och andra finansiella kostnader, rivningsarbeten, bygglov- och
planeringskostnader, kostnader för att få grannstöd etc.

“Bostadsfrågan måste lyftas upp på statsminister- och finansministernivå, menar Göran Persson (S), en av tre ex-politiker i
Nybyggarkommissionen. – Stefan Attefall har gjort mycket bra,
men bostadsministern får gärna rollen av en planminister, säger
den tidigare statsministern. “

= Produktionskostnad:
26 500-40 000 kr
Detta är den slutliga kostnaden som kommer att ligga till grund för
hyresberäkningarna i ett hyreshus som byggherren behåller för egen
förvaltning. Kan generera hyror på 1800-2 700 kr/kvm och år.
Byggherrarnas pris till en
bostadsrättsförening som köper:
30 000-50 000 kr
En byggherre som uppför ett flerbostadshus i avsikt att sälja det till
bostadsrättsförening lägger på cirka 30–40 procent på produktionskostnaden. Detta försäljningspris leder i allmänhet till en insats på 26
000–40 000 kr/kvm och en årsavgift på cirka 500–700 kr/kvm - i
ränteläget 2013. Fördelningen mellan insats och årsavgift påverkas av
reglerna för hushållens avdragsrätt.
Kostnad för tomtmark 5000-8000 kr i procent av
produktionskostnad 26 500-40 000 kr = 18-20%

“Så vill Göran Persson få fart på
byggandet”

2I går presenterade Nybyggarkommissionen sin rapport ”En bostadspolitisk agenda för Sverige”. En diger lista på 63 förslag för ett ökat
bostadsbyggande. Det är den senaste i raden av flera utredningar på
bostadsområdet.
Den senaste var Bokriskommittén, som lade fram en delrapport för en
månad sedan. Där låg fokus på avreglering av hyresmarknaden. Tidigare i höstas presenterade Boverket en rapport om att bruksvärdessystemet ligger bakom en stor del av den akuta bostadsbristen.
Även bostadsminister Stefan Attefall har initierat flera utredningar på
bostadsområdet.
Vad skiljer nybyggarkommissionens rapport från de tidigare?
– Tidigare utredningar har oftast riktat in sig på någon specialfråga,
som hyressättning, konkurrens eller studentbostäder. Vi tar helhetsgreppet. Det vi lägger fram är ohyggligt komplicerat. Allting hänger
ihop. Hela ansatsen måste vara samhällsbyggande, säger Göran
Persson.
Han ger exempel på vad han tycker är några av huvudfrågorna: De
sociala konsekvenserna av att många unga aldrig kommer in på

bostadsmarknaden. De höga byggkostnaderna. Hur staten ordnat med
de ekonomiska incitamenten för bostadsmarknaden. Hur man bygger
bra bostäder för människor i olika skeden av livet. Hur byggprocesserna drivs.
Göran Persson menar att de kommunala planprocesserna måste förenklas och effektiviseras för att få fart på bostadsbyggandet. I dag kan
det ta tio år från att det första initiativet tas tills ett hus eller bostadsområde står klart.
Och vad gör man om kommunerna inte ställer upp på det?
– Då ska en högre samhällsnivå ta över, säger den före detta statsministern.
Men han är medveten om att det är en mycket känslig fråga.
– Det är en enorm principfråga. Det är ett väldigt ingrepp. Vi ju inne
och rör vid det kommunala självstyret, säger han.
Det är ingen tillfällighet att sammansättningen i Nybyggarkommissionen ser ut som den gör.
Förutom Göran Persson ingår Olle Wästberg, bland annat tidigare
folkpartistisk statssekreterare i finansdepartementet och Agneta
Dreber, grundare av Stockholmspartiet med en grundlig erfarenhet av
storstadspolitiken.
Man kan säga att de gjort det politiska grundarbetet, vilket skulle
kunna underlätta för en kommande bred politisk överenskommelse.
– Vi har inte varit överens i allt, utan har kompromissat ihop oss, säger
Göran Persson.
Vad ska till för att era förslag blir verklighet?
– Jag skulle vilja att statsministern i höst – oavsett vem det blir – tar
det stora greppet om bostadsmarknaden och bostadsbyggandet och ser

till att få en bred politisk överenskommelse. Gärna med vår katalog
med förslag som grund, säger Göran Persson.
Hans Arbman hans.arbman@dn.se “

“Fakta. Förslagen
Här är några av de 63 punkterna i Nybyggarkommissionens
rapport:
Slopat bolånetak – inför en amorteringskultur i stället.
Höjd fastighetsavgift och sänkta räntebidrag växlas mot högre
bostadsbidrag, sänkt reavinstskatt och slopad uppskovsränta.
Statliga förhandlingspersoner förenar infrastruktursatsningar med
krav på bostadsplanering.
Inför gemensamma byggregler för Norden och Baltikum.
Avskaffa de kommunala särkraven till exempel vad gäller
energiprestanda.
Effektivisera de kommunala planprocesserna.
Se över bullerregler och parkeringsnormerna i städerna.
Kommissionen har tillsatts på initiativ av JKL och stöds av NCC,
Nordea och Tyréns. “
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NYBYGGARKOMMISSIONENS
63 FÖRSLAG
1. De regionala utvecklingsprogrammen bör få
rättsverkan - när kommuner inte agerar i enlighet
med dessa borde regeringen gå in med planförelägganden.
2. Inför typgodkännande av hustyper i Sverige – på
samma sätt som fönster eller taktegel typgodkänns. Är
en hustyp godkänd i en kommun ska den kunna uppföras
i alla kommuner. En annan möjlighet är att låta
ackrediterade organ typgodkänna. Själva utseendet på
huset kan givetvis vara föremål för lokal prövning.
3. Ett samlat kunskapslyft behövs - ute i kommuner
och länsstyrelser för att tillgodose att tjänstemännen
som handhar dessa ärenden tillämpar lagen på rätt
sätt.
4. Genomför ett kompetenslyft på plan- och byggområdet
- det är uppenbart att Sverige kommer att ha
brist på kvalificerade byggnadsarbetare, ingenjörer,
planbyråkrater och flera andra yrkesgrupper när stora
infrastruktursatsningar ska genomföras samtidigt
med ett stort bostadsbyggande. Möjliga åtgärder inkluderar
gymnasial yrkesutbildning, lärlingssatsningar
till teknisk utbildning i kombination med juridisk
sådan.

5. Detaljplanera större områden än idag – endast i
undantagsfall bör en detaljplan bara omfatta en byggnad.
6. Använd förenklat förfarande i detaljplanearbetet
- det är möjligt att med dagens regler tillämpa ett förenklat
förfarande vad gäller detaljplanearbetet. Därutöver
kan enkelt planförfarande ”genom tillägg” till en
befintlig plan tillämpas. Möjlighet finns att i detaljplan
bygglovsbefria uppförande av komplementbyggnad
väsentligt större än friggeboden. Dessa förenklingsmöjligheter
tillämpas dessvärre i begränsad utsträckning
idag.
7. Pröva Länsstyrelsens synpunkter tidigare i processen
– Länsstyrelsens uppgift bör vara att ta fram en
sammantagen bedömning och avvägning av samtliga
statliga intressen som berörs i en kommunal utvecklingsplan.
Länsstyrelsens sammanvägda synpunkter
bör prövas redan under arbetet med översiktsplanen.
Endast i de fall där länsstyrelsen framfört synpunkter
på översiktsplanen bör synpunkter kunna framföras i
detaljplaneprocessen.
8. Kommunerna bör återta markanvisningar om ett
projekt inte igångsatts inom rimlig tid – och dela ut
till annan intressent.
9. Inför privat initiativrätt till detaljplan i Sverige –
i Norge finns privat planinitiativsrätt som innebär att
byggbolag kan ta fram en egen detaljplan för ett område
som sedan kommunen fattar beslut om.

10. Inför en byggaranti – om Länsstyrelsen inte har
hanterat överklagan av detaljplan inom 60 dagar, och
överklagan av bygglov inom 90 dagar utgår vite till
byggherren. Detta kan göras genom att processen digitaliseras
där alla kan följa ärendet från idé till färdigt
hus. Detta förutsätter också i vissa fall extra anslag till
Länsstyrelserna, samt utbildningssatsningar och kompetenshöjning,
se förslag 3 och 4.
11. Avgiftsbelägg överklaganden – de allra flesta
PBL-målen handläggs hos mark- och miljödomstolen.
Ansökningsavgift till mark- och miljödomstolen
är 450 kr enligt förordningen (1987:452). Vad gäller
överklagandemål tas däremot inte någon avgift ut.
Detta har fått till följd att överklagan idag i princip
sker systematiskt. En avgift bör därför tas ut för att
höja tröskeln, utan att vara diskriminerande hög.
12. Definiera tydligt och minska sakägarkretsen
från dagens praxis - det är till exempel inte rimligt
att förändrade vyer på avstånd ska anses utgöra grund
för sakägarskap.
13. Inför bostadsförsörjning som allmänt intresse
även i miljöbalken - bostadsförsörjning kopplas juridiskt
till intresset av fungerande arbetsmarknad, ekonomisk
utveckling med mera. I och med status som
allmänt intresse stärks byggintresset i överklagandeprocesser
när bostadsexploatering prövas mot miljöbalken.
Detta kommer också leda till att regeringen i
större utsträckning kan planförelägga mark.

14. Avskaffa kommunala särkrav – regeringen har
lagt förslag om att de tekniska egenskapskrav som
kommuner idag ställer på byggentreprenörer ska tas
bort från och med 1 januari 2015. Nybyggarkommissionen
stödjer regeringens arbete med att ta bort de
kommunala särkraven.
15. Avskaffa zonindelningen för energihushållning
– statens egna särkrav i Boverkets byggregler för tre
olika zoner för energihushållning i Sverige bör tas bort
så att samma typhus kan byggas i norra och i södra
Sverige. Gärna höga krav, men de ska vara samma i
hela landet.
16. Reformera bullerregelverken - upp till 65 dBA
(viktat dygnsmedelvärde, ekvivalent ljudnivå vid fasad)
bör generellt vara godkänt för bostadsbyggande.
Vi stödjer därmed regeringens proposition i frågan.
17. Jämställ allt buller - det är orimligt med olika bedömning
av buller beroende på källan. Istället bör buller
jämställas och regleras i en och samma författning.
18. Låt Boverket överta ansvaret för bullerreglering
- att bullerreglerna är utspridda i regelverk från olika
myndigheter bidrar till komplexiteten. Boverket bör få
det fulla ansvaret för bullerregelverket.
19. Gör buller till en fråga för hushållen - det är
rimligt att låta individer och hushåll ta ett större ansvar
för bullerfrågan. Det allmännas ansvar bör bli att

ställa krav på varudeklarering av lägenheter ur bullerhänseende
och lämna bedömningen av boendemiljön
till konsumenterna. Det kan ske genom att lägenheter
bullerdeklareras.
20. Sänk parkeringsnormen – kommunernas krav på
parkeringar i detaljplanerna fördyrar bostadsproduktionen
och låser värdefull mark till bilförvaring. Över
tid bör parkeringsnormen sänkas. Detta gäller särskilt
i stadskärnorna, där kollektivtrafik utgör ett attraktivt
alternativ till bilen och där en alternativ användning av
marken är påtaglig. För bostäder i kollektivtrafiknära
lägen och för studentbostäder bör kommunerna kunna
minska parkeringsnormen för bil till 0,3 per bostad
eller under. I gengäld kan parkeringsnormen för cykel
öka och bilpooler inrättas.
21. Låt parkeringskostnaden avspegla det verkliga
priset – idag tillhandahålls många parkeringsplatser
till priser för brukaren som ligger långt under den
samhällsekonomiska kostnaden. Många parkeringsplatser
återfinns inte i dagsläget på den öppna parkeringsmarknaden
utan är reserverade i form av parkeringar
för boende, anställda, besökare etc., som är mer
eller mindre gratis. Kommunerna bör vidta åtgärder
för att dessa parkeringsplatser ska komma ut på marknaden
och prissättas marknadsmässigt.
22. Motverka den pågående skärpningen av strandskyddet
- den nuvarande begränsningen på 100 meter
har fungerat väl och bör upprätthållas för att på så sätt
kunna utnyttja attraktiv mark för bostadsbyggande.

23. Utöka möjligheterna till undantag – kommunerna
bör få utökade möjligheter att ansöka till länsstyrelsen
om undantag från strandskyddet. Undantag bör
medges där behovet av bostadsbyggande är särskilt
stort eller där de natur- och miljövärden som strandskyddsreglerna
ska tillgodose inte är av betydelse.
24. Gör bostadsförsörjning till ett riksintresse –
Länsstyrelser eller Boverket får efter initiativ av en
kommun möjlighet att peka ut geografiska områden
som riksintresse för bostadsförsörjning, i syfte att
skydda området från annan exploatering. Som riksintresse
får bostadsförsörjningen större vikt när behovet
av bostadsbyggande vägs mot andra riksintressen.
25. Sätt en tioårsgräns för riksintressen – ett utpekande
av ett område som riksintresse har idag inget
förfallodatum. Kommunerna vittnar om att inaktuella
riksintressen orsakar problem i planeringsprocessen.
Ett område som formellt utgör riksintresse kan ha fått
en helt annan karaktär tjugo år efter det pekades ut.
Beslut om riksintresse bör därför upphöra att gälla
med automatik efter tio år. Ansvarig myndighet kan
när så sker åter peka ut området om behov av det fortfarande
föreligger. Det ska helt enkelt krävas en aktiv
handling för att upprätthålla ett riksintresse.
26. Definiera riksintressen konceptuellt snarare än
genom geografisk avgränsning – områden av riksintresse
är ofta onödigt stora och oklart definierade.
Beskrivningarna är otydliga och blir därför svåra för

kommunen att använda när översiktsplanen ska upprättas.
Myndigheterna bör åläggas att mer precist formulera
vilken kvalitet eller företeelse som är av riksintresse
och exakt vilket område som eventuellt svarar
mot detta.
27. Pröva riksintressen rättsligt – PBL:s regler om
översiktsplaner innebär att kommunen har rätt till dialog
om riksintressen. Kommer länsstyrelse och kommun
inte överens ska det framgå av översiktsplanen.
Frågan kan därefter bedömas rättsligt. Kommunerna
tenderar idag att ta myndigheternas utpekade riksintressen
för givna. När riksintressen hotar angelägna
initiativ för bostadsbyggande bör kommunerna utmana
detta.
28. Tvinga länsstyrelserna att samordna bedömningar
och väga riksintressen mot varandra – det
är länsstyrelserna, statens regionala myndigheter, som
har att göra en samfälld bedömning av riksintressen
och ta dem till vara i dialog med kommunerna. Idag
riktas en hård och välförtjänt kritik mot länsstyrelsernas
hantering av denna uppgift. Olika enheter och
tjänstemän vid en och samma länsstyrelse kan göra
helt olika bedömningar. Länsstyrelsen måste presentera
ett yttrande över de riksintressen som är aktuella
i en kommunal utvecklingsplan. Ett sådant yttrande
bör dessutom presenteras tidigare i den juridiska processen,
under arbetet med översiktsplanen. Slutligen
måste länsstyrelserna åläggas att hantera bedömningen
av riksintressen på samma sätt i hela landet.

29. Dra in rätten för kommuner att inrätta naturreservat
– Varje år inrättas fler kommunala naturreservat,
många i tätortsnära läge. Dessa naturreservat går
i princip inte att avveckla samtidigt som de kommer
i konflikt med ambitionerna att bygga fler bostäder.
Kommunernas rätt att inrätta naturreservat bör dras
in och ansvaret bör istället åvila regeringen. Det bör bli
enklare att upphäva existerande naturreservat om det
finns övertygande skäl för det, till exempel behovet av
ökat bostadsbyggande.
30. Boverket bör utnyttja sin rätt att ge dispens från
byggreglerna i experimentsyfte – i plan- och bygglagen
finns regler om krav på byggnadsverk, byggprodukter,
tomter och allmänna platser (8 kap.). Det är
nödvändigt att reglera detta, men samtidigt kan lagen
motverka nytänkande och utvecklingsarbete. I planoch
byggförordningen har regeringen givit Boverket
en möjlighet att medge undantag från flera av PBL:s
regler i experimentsyfte. Rätten att medge undantag
har till exempel nyttjats för att bygga innovativa studentbostäder
och bostadsområden som Bo01 i Malmö.
Rätten att medge undantag bör användas betydligt
flitigare än idag, för att möjliggöra att fler idéer
inom bostadsbyggandet kan prövas i verkligheten.
31. Ta initiativ till ett samtal om byggandets industrialisering
– ledande bostadspolitiker, byggherrar,
entreprenörer, fackliga företrädare, bygg- och teknikkonsulter,
byggindustrin samt representanter för den
fasta industrin bör samlas för att presentera lösningar

för hur industriella processer ska kunna effektivisera
bostadsbyggandet. Eventuellt kan det ske på nordisk
nivå. Det är naturligt att staten genom Boverket tar
initiativ, i form av en konferens eller på annat sätt.
Syftet är att grunda en standard för kommunikation
och processer i bostadsbyggandet. Till konferensen
kopplas sedan en efterföljande ”task force” bestående
av företagsrepresentanter, forskare och myndighetspersoner,
som utreder hur industriella processer kan
implementeras i branschen på riktigt.
32. Boverket bör få regeringens uppdrag att utreda
frågan om gemensamma byggregler i Norden och
helst Baltikum – reglerna ska bygga på EU:s byggproduktdirektiv,
precis som de gör nu – även i Norge.
Det gäller såväl BBR (Boverkets Byggregler) som
branschens egna regler. Skillnaderna mellan länderna
vad avser klimat, geografi, demografi med mera är
generellt sett väldigt små. En harmonisering av regelverket
skulle underlätta den fria handeln med material
och tjänster på en relativt stor och intressant marknad,
omfattande mellan 80 000 och 100 000 bostäder per
år. Tar man med de baltiska staterna blir marknaden
ännu större. Lettland tillämpar exempelvis i stort sett
redan BBR 1998.
33. Byggbranschen i Norden bör enas kring gemensamma
standarder – för dokument av typen
AMA (Allmän Material och Arbetsbeskrivning),
ABT06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader)
med mera. De är redan i nuläget snarlika och
det krävs inga stora ingrepp för att harmoniseradem helt.

34. Utveckla byggnadsarbetarrollen för framtidens
behov – i nuläget måste uppemot tio olika yrkesgrupper
(plattsättare, elektriker, rörmokare, snickare med
mera) trängas vid ett badrumsbygge, vilket skapar
förseningar. Genom att införa en ny yrkeskategori –
våtrumstekniker – kan byggnadsarbetaren bli mer
flexibelt användbar. Behovet av detta ökar i takt med
att byggarbetsplatsen mer ska utvecklas till en industriellt
anpassad monteringsstation. Byggnadsindustriarbetarens
framtida stora arbetsplats – ombyggnaden
av miljonprogrammet – kräver dessutom en
mångsidigt användbar ombyggnadstekniker.
35. Kommunerna bör i större utsträckning erbjuda
färdiga paket med detaljplanerad och byggbar
mark – kommunerna har möjlighet att sälja egen
mark komplett med byggrätt. Detta stärker konkurrensen
genom att det underlättar för mindre aktörer
att komma in på marknaden, och innebär också att det
offentliga tar en större del av risken.
36. Förbättra konkurrensen på byggmarknaden –
Konkurrensverket och andra statliga myndigheter bör
få riktade uppdrag att underlätta import av billigare
byggmaterial och föreslå åtgärder för ett hårdare konkurrenstryck
för den svenska byggbranschen.
37. Likställ spelreglerna för hyres- och bostadsrätten
- hyresrätten har en strategisk betydelse för flyttkedjor
och rörligheten på bostadsmarknaden. Hyresrätten
är idag ekonomiskt missgynnad. Som ett led i

att jämna ut skillnaderna bör därför fastighetsavgiften
på fastigheter med lägenheter som upplåts med hyresrätt
slopas.
38. Inför ROT-avdrag för hyresrätter - för att få en
ökad balans mellan upplåtelseformerna bör fastighetsägare
få möjlighet till ROT-avdrag för reparation
och ombyggnad av fastigheter med hyresrätter. Detta
gynnar även hyresgästen, då den hyreshöjning som
är förknippad med renovering och investeringar blir
mindre.
39. Inför skattebefriade renoverings- och underhållsfonder
– idag måste en fastighetsägare som vill
fondera medel för framtida renoveringar och fastighetsunderhåll
först betala skatt innan pengarna kan
sparas. Egnahemsägare och bostadsrättsföreningar
kan spara utan att betala skatt. En möjlighet att skattefritt
fondera medel för renovering och underhåll
bör skapas. Skatt påförs istället när pengarna i fonden
används.
40. Inför krav på redovisning av skuldfritt pris på
bostadsrätter – exempel: för en bostadsrätt som idag
har ett begärt pris på 4 miljoner kronor, och som har
1,5 miljon kronor som andel av bostadsrättsföreningens
lån, ska begärt pris istället redovisas som 5,5 miljoner
kronor.
41. Slopa bolånetaket – och ersätt med en amorteringskultur.

42. Tillsätt en särskild utredning där arkitekter,
byggbransch och statliga myndigheter ser över möjligheten
att hitta nya former för småhusbyggande i
urbana miljöer - utredningen bör föreslå regleringsändringar
och särskilda undantag, men också peka ut
och utveckla intressanta modeller för tätt småhusbyggande
i stadsmiljöer.
43. Avskaffa byggfelsförsäkringen – den har i princip
aldrig utlösts men är ett obligatorium som kostar onödigt
mycket. Den är därtill inte utsatt för konkurrens
utan är ett monopol.
44. Sänk skatten på studentkorridorer – genom att
beskatta hela studentkorridorer istället för att beskatta
varje rum.
45. Ställ lägre krav på studentboende – främst gällande
bullerkrav och tillgänglighet.
46. Akademiska hus uppdrag bör ytterligare skärpas
– i budgetpropositionen för 2014 skriver regeringen
att Akademiska hus ska bidra till uppförande av
studentbostäder på campusområden. Detta är ett steg i
rätt riktning, men målsättningen bör skärpas ytterligare
genom att uppdraget att bidra till fler studentbostäder
kompletteras med ett konkret volymmål.
47. Genomför en skatteväxling för att gynna rörligheten
på bostadsmarknaden – de senaste årens
förändringar av skattesystemet har bidragit till att försämra

rörligheten på bostadsmarknaden. En reform
där en högre fastighetsavgift kvittas mot lägre reavinstskatt
skulle skapa drivkrafter för större rörlighet.
Fastighetsavgiften bör differentieras utifrån fastighetens
marknadsvärde och begränsas till ett maxbelopp
som är en del av hushållets inkomst. Det är önskvärt
att fastighetsavgiften är fortsatt kommunal då den kan
bidra till drivkrafter för kommunen att bygga.
48. Ta bort uppskovsräntan och höj taket för uppskov
i takt med prisutvecklingen – för att uppmuntra
till större rörlighet.
49. Överväg långsiktigt sänkning av reavinstskatten
– i samband med en större översyn av skattesystemet.
50. Sänk taket för privatpersoners ränteavdrag –
från dagens 100 000 kronor per person och år till 75
000 kronor. På nivåer överstigande 75 000 kr blir ränteavdraget
15 procent istället för 30 procent. I dagens
ränteläge kan fullt avdrag därmed erhållas för lån på
uppemot 2,5 MSEK per person.
51. Varje bostadsrättsinnehavare ska själv ha rätt att
besluta om uthyrning i andra hand – den möjlighet
som dagens lagstiftning ger styrelsen i en bostadsrättsförening
att förhindra andrahandsuthyrning av
bostadsrätter ska tas bort. Istället ska bostadsrättsinnehavare
vara skyldiga att informera styrelsen om att
andrahandsuthyrning sker. Bostadsrättsinnehavare
bör även kunna hyra ut fritt till juridiska personer.

52. Säkerställ att presumtionshyra gäller även för
ägarlägenheter som hyrs ut av juridisk person – för
att frigöra fler lägenheter för uthyrning, vilket bland
annat underlättar för rekrytering av personal.
53. Förläng tiden för presumtionshyror – idag gäller
en tidsgräns om 15 år för presumtionshyror. Därefter
ska hyran för en lägenhet med presumtionshyra på
vanligt sätt kunna prövas mot en jämförbar lägenhet
utifrån bruksvärdet. Det innebär att presumtionshyrorna
sannolikt kommer att ”fasas in” i hyresnivån för
det vanliga beståndet. Genom att förlänga tiden med
presumtionshyra till 20 år har fastighetsägarna en
bättre chans att räkna hem sina kostnader vilket bör
skapa drivkrafter för ökad produktion av hyresrätter.
54. Sätt tryck på parterna på hyresmarknaden samarbetsmodeller för hyressättning mellan hyresmarknadens
parter är ett sätt att komma runt en del
av de problem som bruksvärdessystemet innebär.
Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen bör komma
överens om rationella modeller för hyressättning
regionalt. Lägesfaktorn måste få stort genomslag i sådana
överenskommelser. Det vilar ett stort ansvar på
parterna att komma överens. Skulle det exempelvis
visa sig att de inte lyckas enas om presumtionshyror i
tillräckligt stor utsträckning måste regeringen överväga
tvingande lagstiftning på området.

55. Stärk bostadsbidragen - mot bakgrund av Nybyggarkommissionens
förslag om förlängda presumtionshyror,
samt mot bakgrund av att det är vår bedömning
att Sverige inte bör införa social housing, är det rimligt
att parallellt stärka bostadsbidragen.
56. Inför en Stockholmsmodell för huvudstadens
hyressättning - över tid kan diskrepansen mellan
marknads- och bruksvärdeshyror minska, vilket bör
ge ett mer rationellt utnyttjande av hyresbeståndet och
på sikt möjliggöra för en övergång till marknadsbaserade
hyror. Nyproduktionen bör inte omfattas av modellen,
utan få presumtionshyror. Det är Stockholms
kommunalpolitikers ansvar att använda de medel de
har, bland annat kontrollen över allmännyttan, för att
genomdriva en ny Stockholmsmodell.
57. Använd tomträtten i högre uträckning – den
används inte i så stor utsträckning idag. Om man exempelvis
vill stimulera byggandet av fler hyresrätter,
vilket i sin tur är viktigt för väl fungerande flyttkedjor,
är tomträtten ett bra verktyg.
58. Använd allmännyttan som draglok för den lokala
bostadsmarknaden – allmännyttan kan i kraft av
sin storlek och långsiktighet – inom ramen för ett affärsmässigt
agerande – användas på ett mer aktivt sätt
för att investera i nya områden där privata och mindre
byggherrar inte har möjlighet att bygga i den volym
som krävs för att göra området attraktivt.

59. Allmännyttiga bostadsbolag i en region bör
kunna gå ihop om upphandling av flerfamiljshustyper
enligt LOU – det vinnande företaget garanteras
att exempelvis tre hus av samma typ kommer att upphandlas
av kommunala bolag i regionen inom tre år.
Man slipper, genom ett optionsförfarande, att tillämpa
LOU varje gång huset upphandlas. Det finns goda
erfarenheter av sådana regionala tävlingar. SABO har
gjort några sådana på riksplanet. Det kan emellertid
bli besvärligt för halvstora byggentreprenörer att fara
land och rike kring och uppföra hus. Det gynnar mindre
företag om man håller sig till en begränsad region
och det uppmuntrar till systemtänkande, processer
och erfarenhetsåterföring. SABO har en viktig roll
genom att de kan stå för kunskapsöverföring till sina
medlemsföretag.
60. Ge Boverket/BKN i uppdrag att underlätta
byggherrarnas projektfinansiering för kommersiellt
hållbara projekt - genom att staten går in och garanterar
fullgörandet av projektet och omintetgör behovet
av bankens krav på fullgörandegaranti. Detta bör särskilt
underlätta för små aktörer.
61. Förvandla C-lägen till B-lägen - idag har Stockholms
arbetsmarknad i praktiken krympt på grund
av att trafiksituationen har förvärrats. Tidigare kunde
man bo en timma utanför staden och det läget var då
längre bort i kilometer räknat än vad det är idag. Staten
ska inte subventionera bostadsbyggande, men däremot
är det vettigt att investera i infrastruktur i utbyte

mot offensiva nybyggnadssatsningar från kommunerna.
Fokus bör ligga på att göra C-lägen till B-lägen. Effekten
av att bygga för dagens A- och B-lägen är liten.

Förslagen 1-36 gäller huvudsakligen förslag om planerings- och
byggprocesserna som avser att förbättra dessa, som kräver branschkompetens och som inte så mycket direkt berör hushållen.

62. Inrätta statliga förhandlingsledare för fler regionerStockholmsförhandlingen är ett gott exempel
som bör finnas på fler håll i landet. I kommittédirektivet
står att syftet med förhandlingen är att åstadkomma
en utbyggnad av tunnelbanans blå linje med
bisyfte att bygga bostäder. Vi vill vända
på det och göra bostadsbyggande till huvudsyfte och planera
infrastrukturenefter det. Detta har tillkommit som en
extraordinär lösning. Vi föreslår att det på fler ställen
runt om i landet där det finns ett bostadsförsörjningsproblem
tillsätts statliga förhandlingspersoner med
uppdraget att förena investeringar i infrastruktur och
nya bostäder.

Förslagen 37-63 gäller huvudakligen förslag om pengar som kommer
att påverka hushållen på olika sätt, positivt eller negativt. Det kräver
mer ingående utredningar som klargör konsekvenserna, det går inte att
av de korta formuleringarna avgöra hur man ska ställa sig till dem.
De utredningar som behövs kan inte göras här nu.

63. Arbeta för bred politisk samling kring bostadsfrågan
– givet frågans tyngd bör den behandlas i så
bred parlamentarisk enighet som möjlighet. Bostadsfrågan
blir en huvudutmaning för kommande regering
och riksdag att hantera.
Kommentarer:
1-36 gäller byggprocessen,
37-63 gäller penningfrågor som kan vara kontroversiella och
svåröverblickbara.

Förslagen vittnar om en stark vilja att göra något åt bostadsproblemen.
men det blir nödvändigt att just nu avstå från en bedömning av dem.

DN 26 mars 2014: Vården.

”Kroniskt sjuka tvingas samordna sin egen
vård”
“ Ny analys. Vården av personer med mer än en kronisk sjukdom
står för hälften av de samlade sjukvårdskostnaderna. Men vårdens nuvarande struktur och stödsystem gör det svårt för vårdpersonalen att ta ett helhetsansvar för patienterna. Det gör vården
ineffektiv, skriver Fredrik Lennartsson, Myndigheten för vårdanalys.”
“Vårdens framtida utmaningar är redan här. Allt fler människor i
Sverige lever allt längre – inte minst till följd av en framgångsrik vård.
Samtidigt innebär denna positiva utveckling att allt fler hinner utveckla
kroniska sjukdomar, som normalt följer av ökad ålder. För vården och
omsorgen innebär det betydande utmaningar - utmaningar som inte
längre ligger framför oss utan redan är här. Den nulägesanalys som
Myndigheten för vårdanalys presenterar idag visar att en majoritet av
dagens sjukvård riktas mot patienter med kroniska sjukdomar. Vården
av personer med kronisk sjukdom präglas dock av bristande samordning mellan olika vårdgivare, bristande involvering av patienten och
av att vara alltför reaktiv. Vården är i sin nuvarande struktur och med
nuvarande arbetssätt inte rustad för att möta dagens patienter med allt
mer komplexa behov.
Närmare halva Sveriges befolkning och var femte person under 20 år
har minst en kronisk sjukdom. De står för en majoritet av sjukvårdsoch sjukförsäkringskostnaden; cirka 80-85 procent av ett landstings
totala kostnader för primärvård, öppen specialistvård och slutenvård
riktas till personer som har kronisk sjukdom.

En fjärdedel av befolkningen har mer än en kronisk sjukdom. Personer med minst två kroniska sjukdomar står för 50 procent av de samlade sjukvårdskostnaderna och drygt hälften av alla läkarbesök på
akutmottagningar.
Det är en tydlig utmaning för vård, omsorg och samhället i stort att
anpassa sig till de ökande vårdbehoven. Om vi fortsätter på samma sätt
som i dag kommer kostnaden för hälso- och sjukvård öka med cirka 30
procent fram till år 2050. För äldreomsorgen förväntas ökningen bli
mer än dubbelt så stor. Att bättre utnyttja och utveckla vårdens och
omsorgens resurser utifrån patientens behov är avgörande för att bättre
än i dag kunna stödja de som drabbas av kroniska sjukdomar och deras
närstående.
Vi har därför genomfört en analys som syftar till att få en tydligare
förståelse för några av de utmaningar som hälso- och sjukvården och
omsorgen behöver hantera för att möta behoven hos personer med
kronisk sjukdom. Analyserna bygger på en omfattande sammanställning av information om vård- och omsorgskontakter, läkemedelsförskrivning, sjukskrivningar och patienternas erfarenhet av vården.
Analysen har kompletterats med intervjuer med vårdens aktörer för att
få en djupare förståelse av möjliga förbättringsområden i vården.
Även om primärvården svarar för en stor del av sjukvården för personer med kronisk sjukdom är ett utmärkande drag att två tredjedelar
har kontakter med både primärvård och specialistvård. Nästan en
tredjedel av de med kronisk sjukdom träffar läkare på två eller fler
specialistkliniker under ett år. Samtidigt spelar akutmottagningarna en
stor roll. Vart tionde läkarbesök av personer med kronisk sjukdom görs
på akutmottagning.
Med så många aktörer involverade är kraven på välfungerande samordning och informationsöverföring stora. Trots förhållandevis många
vårdkontakter faller det stora ansvaret för att hantera sin kroniska

sjukdom på patienten själv. Det ställer krav på kunskap, information
och delaktighet.
Enligt patienterna själva brister vården när det gäller samordning av
vårdinsatser och att tillvarata patienternas egna och närståendes kraft
och förmåga att vara delaktiga i sin egen vård. Drygt 40 procent av
personer med kronisk sjukdom menar att deras primärvårdsläkare inte
känt till vad som gjorts i specialistvården. Samtidigt menar över 70
procent att de inte fått hjälp av sjukhuset att boka återbesök trots att de
behövt det. Internationella jämförelser visar också att patienter med
kronisk sjukdom i Sverige anser sig mindre delaktiga i den egna
vården jämfört med patienter i andra länder. I Sverige upplever endast
hälften av de patienter som har vårdats på sjukhus att de fått information om vilka symptom de ska bevaka och när de bör kontakta vården
igen. I Storbritannien är motsvarande siffra ca 80 procent.
Vården är inte tillräckligt proaktiv för att förebygga att patienten försämras och undvika att patienten behöver annan vård, och kanske till
och med akutvård. Till exempel menar nästan två av fem personer med
kronisk sjukdom att de besökt akuten någon gång de senaste två åren
för ett tillstånd som de anser att deras ordinarie läkarkontakt kunnat
hjälpa dem med om denna varit tillgänglig.
Resultaten visar tydligt att vården av personer med kronisk sjukdom
inte utgår tillräckligt från patientens behov. Även om lagar och andra
bindande regler ställer krav på vårdgivaren att samordna vården,
lägger vården i praktiken ett stort ansvar på patienten eller närstående
att samordna sin egen vård. Bristande samordning orsakar onödigt
lidande för patienten, men också merarbete för den redan pressade
vården. Patienter som saknar information söker, kanske på grund av
oro, vård helt i onödan. Andra kanske kontaktar vården för sent med
konsekvensen att behandlingen försvåras och patienten blir sämre.

Resultaten väcker frågan om hur vården på ett bättre sätt än i dag
kan fullgöra de krav som ställs i lagstiftningen för att nå en patientcentrerad vård - samordning, kontinuitet, delaktighet och information.
Det är uppenbart att vårdens nuvarande struktur och stödsystem inte
underlättar för vårdpersonalen att ta ett helhetsansvar och stödja dialog
och delaktighet. Vården måste säkerställa att patienten får individanpassad information om sin sjukdom och behandling vid rätt tillfälle.
Vården måste stärka samarbetet mellan kliniker och verksamheter och
stödja och tillvarata kraften hos patienten själva för att öka deras
inflytande och, inte minst, arbeta mer proaktivt för att undvika onödiga
komplikationer och akutsjukvård. Proaktiva åtgärder, som till exempel
riktade kallelser till kontroller eller uppföljande telefonsamtal efter
sjukhusbesök, skulle kunna användas i större omfattning till grupper
med kronisk sjukdom och sämre hälsa. Inte minst handlar det om att
utveckla verktyg för att identifiera de grupper av patienter där insatser
är av störst betydelse.
Det faktum att gruppen med kronisk sjukdom utgör nästan halva
befolkningen och att en majoritet av sjukvårdens insatser riktar sig till
dem visar på en betydande effektiviseringspotential. Att vi hittills inte
har lyckats är bevis nog för att vården, och kanske i synnerhet
primärvården, inte har de verktyg och mandat som krävs för att
samordna och koordinera vården. Det är hög tid att regeringen och
landstingen överväger hur exempelvis ansvar och
informationsöverföring ska utvecklas för att möta behoven i vården av
kronisk sjukdom. Framtidens patienter är redan här och det är hög tid
att vården utformas efter deras behov.
Fredrik Lennartsson, myndighetschef för Myndigheten för
vårdanalys “

DN 27 mars 2014: BNP-prognos.

välfärd ska ligga fast.

“Höjd pensionsålder enkel väg till välfärd”

I så fall måste skatterna höjas med ytterligare 100 miljarder kronor,
särskilt om man också ska upprätthålla överskottsmålet på 1,0 procent
av BNP – vilket både regeringen och Socialdemokraterna argumenterar för.

“ Analys. Ska det bli högre skatter eller höjd pensionsålder?
Åtminstone endera krävs för att behålla en offentligt finansierad
väl-färd på dagens nivå. Men det är inte vad vi får rösta om i
höstens val. “
“Konjunkturinstitutet, KI, spår en trevande återhämtning i ekonomin
under 2014. Exporten och investeringarna börjar ta fart, men det dröjer
innan arbetslösheten på allvar minskar. BNP-ökningen väntas bli 2,6
procent i år och 3,2 procent under nästa år.
Inflationen blir lägre än tidigare väntat, vilket gör att KI helst skulle se
en räntesänkning. Men man tror inte att Riksbanken går längre än att
ändra räntebanan och låter perioden med oförändrad reporänta fortsätta till mitten av 2015.
KI:s prognos kommer några veckor innan regeringen presenterar sin
ekonomiska vårproposition, som ska peka bortom valåret och in i nästa
mandatperiod. Så är det tänkt, men denna gång kan man räkna med att
vårbudgeten främst blir ett tillfälle att göra mer kortsiktiga utspel.
Siktet är inställt på valet den 14 september, snarare än på vad som sker
efteråt.
Därför är det viktigt att KI på nytt tar upp diskussionen om vad som
ska hända framöver, denna gång i ett längre demografiskt perspektiv
som sträcker sig ända till 2060. Men i första hand handlar det om de
närmaste fyra åren, alltså de villkor som råder för nästa mandatperiod.
Oavsett hur det går i valet blir det fråga om skattehöjningar för hushållen på 10 miljarder kronor under 2015, menar KI. Men sedan blir
frågan om det nuvarande åtagandet när det gäller offentligt finansierad

Man vågar gissa att ingen regering som får styra efter valet vill sänka
välfärdsambitionerna, lika litet som man är beredd till skattehöjningar
av den storlek som KI talar om. Siffrorna ska inte heller uppfattas som
definitiva. Men valsituationen finns ändå där, även om ökad sysselsättning skulle bidra till stigande skatteinkomster och därmed lindra
situationen.
Höjd pensionsålder skulle ge fler arbetade timmar, på det sätt som
behövs. Det går inte i en handvändning, särskilt som vi har ett pensionssystem där förlängning av arbetslivet bygger på enskilda
människors beslut. Men något enklare sätt finns knappast än att ge
rätten att fortsätta arbeta efter 67 års ålder – och att taket höjs i takt
med att medellivslängden stiger.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “

DN 26 mars 2014: Övergrepp mot romer.

“Vårt mörkaste kapitel”

“Det är strängt taget inget mindre än en serie brott mot mänskliga
rättigheter, historien om romernas status i det moderna Sverige. Regeringens vitbok, som presenterades av integrationsminister Erik Ullenhag i går, är en tung redogörelse för de politiskt och bitvis rasideologiskt motiverade övergrepp som skedde under 1900-talet. Huvuddragen sammanfattades på gårdagens DN Debatt.
Varje avsnitt i boken utgör för sig ett mörkt kapitel i vår historia. I dem
beskrivs bland annat de statliga utredningar och kartläggningar som i
början av seklet sökte en lösning på ”zigenarfrågan”. Det officiella
Sveriges problemställning var klar. ”Det torde sannolikt nu vara på
tiden att något göres för att råda bot […] [på] denna samhällskräfta”,
skrev ett polisdistrikt angående romerna i ett svar till en utredning
1923.
Den synen genomsyrade myndigheternas alla sfärer under en lång
period. Romer stämplades som ”parasiter”, de registrerades och nekades grundläggande samhällstjänster. Dörren till utbildning, bostad och
arbete såg kommuner och staten till att stänga. Polisen ägnade stor
kraft åt systematisk förföljelse, och romer diskriminerades vid landets
gränser. Listan är lång över de lagar och politiska åtgärder som riktades såväl indirekt som direkt mot denna grupp. Att det i modern tid har
talats om att ”utrota” en minoritet i Sverige är ett faktum. Ändå är det
inte alldeles enkelt att förstå vidden av de ord som förekommer i arkiven.
Mycket av detta har redan beskrivits i den moderna forskningen. Men
sammanställningen och de personliga berättelserna i vitboken har ett
värde. På flera ställen har regeringen också sett till att borra djupare.
Ett sådant avsnitt handlar om steriliseringspolitiken under framför allt
1940-talet. För även om romerna utgjorde en minoritet av dem som
hamnade under kniven, och även om gruppen inte uttryckligen var
måltavla för politiken, färgades läkarnas beslut i hög grad av den
gängse synen på romer. Att någon ägde ”för en tattare utmärkande
själsegenskaper” kunde utgöra en del av motivet till sterilisering. I det

rasistiska ombesörjandet av landets ”människomaterial” drabbades
romerna särskilt hårt.
Den allra grymmaste sortens övergrepp ligger decennier bakom oss.
Men såren har inte läkt, och höstens avslöjande av Skånepolisens
romregister visar hur mönstren kan leva kvar i mer subtila former,
även inom myndigheter. Händelser av den typ som rapporterades från
hotellet Sheraton i Stockholm i går är också en påminnelse om hur
diskrimineringen fortgår. Där blev en kvinna från Romska rådet i
Göteborg, som var inbjuden att delta i regeringens ceremoni, avvisad
från hotellets frukostmatsal utan uppenbar grund.
Det hade varit snyggt om ansvaret för vitboken lagts utanför integrationsministerns eget departement. Regeringen hade kunnat ge några av
landets mest framstående historiker fria tyglar att gå till botten med
frågorna, och invänta resultatet av en akademisk kraftansträngning.
Historieskrivningen hade fått större tyngd. Kanske hade det skapat
bättre förutsättningar för att sedan öppna ett nytt politiskt kapitel.
Nu blev modellen i stället en mix av politiskt och akademiskt hantverk. I en kommentar i går beskrev Erik Ullenhag vitboken som ”en
typ av ursäkt”. Sådana projekt är en vansklig genre. Samtidigt kan det
vara en styrka att vitboken blivit en pusselbit i en politisk process där
åtgärder också ingår.
Den processen handlar inte minst om att undanröja de hinder som
finns kvar för romer att inkluderas i samhället. I fem försökskommuner
pågår satsningar främst i skolorna och på arbetsförmedlingarna. Om
Ullenhag har tänkt rätt med projektet är för tidigt att säga. Men
någonstans här tycks det klokt att börja.
”Jag får tusentals brev från barn som förstår att alla människor måste
bo, måste gå i skolan, måste få arbete. Det som experter måste utreda i
många år för att komma fram till”, berättade författaren Katarina
Taikon i en intervju i radion på 70-talet. Att den politiska frågan, fyra
decennier efter Taikons första uppmärksammade bok om den romska
flickan Katizi, fortfarande handlar om detta är ett sorgligt nederlag.
DN 26/3 2014 “

DN 28 mars 2014: Industripolitik.

”Statliga fonder agerar som kortsiktiga
riskkapitalister”
“Systemfel. Få nya industriföretag växer fram i Sverige. En viktig
orsak är att statliga fonder i många fall agerar som privata riskkapitalister i stället för att långsiktigt stödja ny svensk teknologi.
Svenska innovationer på miljö- och energiområdet riskerar därför att försvinna utomlands, skriver forskare och entreprenörer. “
“När president Barack Obama besökte Kungliga Tekniska Högskolan,
KTH, i september förra året intresserade han sig särskilt för det
svenska bolaget Powercells nya generation bränsleceller, som på ett
miljövänligt sätt kan omvandla såväl diesel som förnyelsebart bränsle
till elektricitet.
Om inte Powercell blir ett lysande undantag måste nästa amerikanska
president resa till ett annat land för att titta närmare på teknologin, om
den finns kvar över huvud taget. Att så gott som inga nya industriföretag växer fram i Sverige är ingen slump. Det blir alltmer uppenbart att
framväxten av ny industri hämmas av flera grundläggande systemfel i
Sverige.
Ett av dessa systemfel belystes nyligen i en granskning av Riksrevisionen där den statliga riskkapitalförsörjningen döms ut. Detta redovisades i DN nyligen under rubriken ”Pengarna satsas på säkra kort – eller
inte alls” (11/2).
Det främsta målet med statligt riskkapital borde vara att komplettera
eller till och med ersätta privat riskkapital där långsiktiga investeringar
behövs för att uppnå samhällsekonomisk utveckling, sociala och miljömässiga vinster.

Staten lägger förvisso in ett visst kapital i tidiga skeden via bland
andra Almi, men sätter samtidigt upp avkastningskrav som förhindrar
större och mer långsiktiga investeringar via de andra statliga innovationsfonderna och statliga riskkapitalföretagen.
Genom höga avkastningskrav styrs statens riskkapital mot de privata
kapitalisternas investeringsobjekt – det vill säga mognare bolag eller
bolag med snabbare kassaflöden – samtidigt som samhällsnyttan på
längre sikt glöms bort. Därför tvingas många unga svenska företag,
med banbrytande och världsledande teknologier, att välja mellan att
antingen lägga ner verksamheten i brist på riskkapital eller sälja till
utländska investerare.
Detta märks inte minst inom energisektorn. Att utveckla, bygga och
under en längre tid demonstrera ett fullskaligt kraftverk kräver kunskap, tid och kapital. Att investera i förnybar energiteknologi ryms
därför inte i de flesta privata riskkapitalisters affärsidé.
Ett belysande exempel är energiteknikföretaget Minesto. Bolaget
uppvisade nyligen det första kända marina kraftverket som, utifrån en
helt ny princip, kostnadseffektivt kan producera el från långsamma
havsströmmar. Detta ses som ett genombrott för hela industrin för
förnybar energi. Samtidigt lyser det statliga svenska riskkapitalet med
sin frånvaro, eftersom ”investeringshorisonten är för lång”. Den
engelska energimyndigheten har satsat mer på att utveckla denna
svenska teknologi än vad den svenska staten gjort.
Att investera kapital innebär alltid en risk. Men ska vi få en hållbar
utveckling och trygga framtidens välfärd måste vi investera i banbrytande teknologier som inte redan finns på marknaden.
Att staten undviker de långsiktiga riskinvesteringar som krävs för att
svenska forskningsresultat och uppfinningar ska kunna kommersiali-

seras globalt innebär att nya affärsmöjligheter inte kan realiseras.
Därmed förstörs stora ekonomiska värden.
Sveriges välfärd bygger till stor del på lyckade industrisatsningar
under 1900-talet, ofta i samverkan mellan staten och näringslivet. Utan
statliga Televerkets beställning av AXE-växeln skulle Ericsson inte ha
utvecklats till det världsledande bolag det är i dag. Statliga Vattenfall
spelade en avgörande roll för framväxten av Asea, nuvarande ABB.

kallad innovationsupphandling. Därmed kan nya svenska produkter på
energiområdet ges en första referenskund, som med sin kompetens och
sitt varumärke underlättar för vidare expansion.
3. Ändra i Lagen om offentlig upphandling. På längre sikt behövs
en översyn av Lagen om offentlig upphandling. Offentliga aktörer bör
få möjlighet att bli första kund för svenska företag som satsar på nya
teknologier.

Fortsätter vi som i dag kommer framtidens jobb att skapas utanför
landet, och Sverige blir en importör, i stället för exportör, av de nya
teknologier som svensk forskning tar fram. Det vore förödande – men
det går att undvika. Här presenterar vi tre åtgärder som kan leda till
såväl fler jobb i Sverige som samhällsekonomiska framsteg och en
bättre miljö:

Unga företag hamnar lätt i ett moment 22: De privata aktörerna vågar
inte investera i ny teknologi, och de offentliga får inte om den inte är
billigare än de redan etablerade alternativ som finns.

1. Ge nya direktiv till statliga investeringsfonder. Staten måste tydliggöra att de offentliga fonderna ska komplettera eller ersätta det
privata kapitalet på kapitalmarknaden, inte agera på samma sätt som
de privata riskkapitalisterna.

Detta är frågor som berör oss alla. Det handlar om miljön, jobben och
Sveriges ekonomiska framtid.

De statliga investeringsfonderna bör därför få nya ägardirektiv som ger
dem möjlighet att stödja svenska innovationer inte bara i såddfasen,
eller efter att ett företag fått fart på försäljningen, utan framför allt i
den så avgörande perioden däremellan – just den period som privata
investerare ofta kallar ”dödens dal”.

Mats Magnusson, professor på KTH och föreståndare för IMIT
Göran Lindner, vd för Midroc New Technology
Martin Edlund, teknologie doktor och styrelseordförande för
Minesto”

2. Ge nya ägardirektiv till statliga företag som till exempel
Vattenfall. Statliga Vattenfalls krav på kortsiktig avkastning är ett
effektivt hinder för utvecklingen av miljövänlig svensk energiteknologi.
I nya ägardirektiv bör regeringen uppdra åt Vattenfall att som en del i
sin verksamhet handla upp ett antal prototypteknologier för energiproduktion som man sedan driver tillsammans med innovationsbolaget, så

I offentliga upphandlingar bör därför en del av medlen öronmärkas till
inköp som kan bära med sig stora värden för samhället på lång sikt, till
exempel i form av bättre miljö och renare energi.

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

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

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

Skatteproblem

Det har kommit upp flera förslag om ändringar av skattesystemet. De
förslag som kommit är synnerligen olämpliga. okunniga och oroväckande. Det nu gällande systemet för inkomstskatter är huvudsakligen bra om man undantar jobbskatteavdragen, som i onödan gynnar
dem med höga inkomster.
I det följande två sammanställningar:
en från 22 november 2013 och
en från 15 mars 2014.

Skatt och skatt efter bärkraft. 22 nov 2013
Från
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet
2014. Del 4 http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf

Något om skatte- och bidragshistoria.
Sid 27-29 i 36-39zz.pdf (20 maj 2013)
“Jag har noga följt riksdagens fördelningspolitik sedan 1964 och
nästan varje år lämnat kommentarer och förslag. De nuvarande statsråden var 1964 i genomsnitt 13 år gamla.
Fram till den 20 april 1989 skrev jag 4920 sidor om skatte-och
bidragssystem o d. Den 20 april 1989, som var SAPs hundraårsdag,
började jag en ny serie som då började med sidan 1. Mina utredningar
har vanligen gått till statsråd, i första hand statsministrar, finans- och
skatte-, social-, och bostadsministrar, till ledarna för alla eller de
största partierna inom eller utom regeringen, samt ibland till riksdagsutskott. Sedan jag börjat lägga in skatteutredningarna på min hemsida,
http://wimnell.com , har den gamla sidnumreringen upphört. Sista
sidnumret var 3557 den 8 april 2004.
Under mellankrigstiden och tiden närmast efter andra världskriget
var en väsentlig del i hushållsstrukturen att av makar var den ene,
vanligen mannen, förvärvsarbetande med inkomster till hushållet, och
den andre, vanligen frun - hemmafrun, var hemma och skötte hemmet.
Skattesystemet byggde på det och innehöll sambeskattning av makarna. Kvinnorna skulle bli gifta och försörjda. Ogifta kvinnor fick
försörja sig själva. Sedan började fruarna ta arbete och systemet med
sambeskattning började te sig alltför ålderdomligt.
Bl a med uppgiften att avskaffa sambeskattningen arbetade Allmänna Skatteberedningen i början av 60-talet. Utredningens förslag var dåliga, det enda som kom ut av utredningen var momsen. Finansminister Gunnar Sträng (s) tillsatte Familjeskatteberedningen, som lämnade
förslag som kan betecknas som svagsinta.
Gunnar Sträng utfomade på egen hand, med sina närmaste medhjäl-

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

I 1970 års skatterform fanns kvar den kapitalinkomstbeskattning
som gjorde att det gick att tjäna stora pengar på ränteavdrag, eftersom
skattelättnad av ränteavdrag följde förvärvsinkomstens marginalskatt. I
1982 års skatterform ändrades dessa avdragseffekter något. I 1990 års
skattereform skildes kapitalinkomstskatten från skatt på andra inkomster, varigenom effekterna av ränteavdragen fick en bättre form.
Det har hänt mycket i skattesystemet sedan 1970. En tid minskades
inkomstskatterna och i stället ökades arbetsgivaravgifterna. Senare har
det gått i andra riktningen: arbetsgivaravgifter har minskats och istället
har införts egenavgifter på inkomstsidan, och nu håller man på och
reducerar egenavgifterna genom avdragsrätter.
Bostadsbidragen har ändrats många gånger sedan 1970 och sällan
med goda resultat. Många av dem som i regeringarna sysslat med bostadsbidrag har blivit landshövdingar. Långa tider levde riksdagsmännen i tron att barnen i Sverige bara bestod av tvillingar, man buntade ihop barnen två och två och gav bostadsbidrag per par. För avtrappning av bostadsbidrag fanns länge två procensatser, den högsta 23
%, nu är det en på 20%. I mitten på 70-talet förlorade socialdemokraterna regeringsmakten till de borgerliga, som införde flerbarnstillägg. 1982 återtog socialdemokraterna makten.
I skattesystemet fanns mellan 1970 och 1990 mycket höga marginalskatter vid höga inkomster. Bostadsbidrag kunde utgå vid mycket
höga inkomster i fall med många barn, och vid höga inkomster kunde
summan av avtrappning och marginalskatt ligga nära 100 %. Hans
Gustafsson var den bäste bostadsministern och på mitt förslag överförde han en del av bostadsbidragen till ej avtrappade flerbarnstillägg,
vilket i några fall minskade de annars otrevliga höga summamarginaleffekterna.
Hans Gustafsson införde också, efter påpekanden från mig, bostadsbidrag för barnlösa med låga inkomster, dels ett s k ungdomsbostadsbidrag, dels ett bidrag för äldre icke-pensionärer med låga

inkomster. Det senare bidraget har i ovist nit tagits bort i samband med
nedragningarna under 90-talet, men bör återinföras enligt mina förslag.
I 1990 års skattereform sänktes marginalskatten mycket avsevärt
för de högsta inkomsterna, reformatorerna räknade med “dynamiska
effekter” som skulle göra så att staten ändå skulle få in tillräckligt med
pengar för den förlust staten gjorde med de sänkta marginalskatterna.
De dynamiska effekterna som verkligen uppstod skulle redovisas när
de hade uppstått. Redovisningar har förekommit, men har smygits
undan, det har nog inte uppstått så mycket dynamiska effekter man
hoppats på, men det är inte heller lätt att räkna ut. Nu är det glömt att
marginalskatterna sänktes rejält för höga inkomster och höginkomsttagare fortsätter med att kräva sänkta marginalskatter.
I samband med 1990 års skattereform ändrades bostadsbidragen för
barnfamiljerna. Ändringarna av skatterna medförde behov av ändrade
bobidrag, och barnfamiljerna kompenserades i bostadsbidragen, noga
räknat kompenserades två gånger, men det var det nog inte många som
förstod. En förändring var att tidigare fem kategorier barnantal
minskades till tre: ett, två och tre+. Det finns numera inte många
familjer med fyra eller fler barn.
En epokgörande och storartad förändring har inträtt med det nya
systemet med maxtaxa på dagis. Det minskar marginaleffekten för
berörda med ca 5%enheter. Märkligt är, att partier som vanligen brukar
kräva sänkta marginalskatter, ogillat maxtaxan.
I 1970 års skattereform var skatteskalan inte indexreglerad och
folkpartiledaren Bertil Ohlin, som vid den tiden var oppositionsledare,
krävde många år enträget en indexreglering. Utan indexreglering och
med inflation och högre löner fick staten in mer och mer i skatter,
vilket Gunnar Sträng gillade. I ett TV-program kommenterade Ohlin
detta och sa, att om han varit finansminister skulle han nog också gillat
en skatteskala utan indexreglering. Nu är skalan indexreglerad genom
koppling till basbelopp.

I de sista skälvande minuterna innan 1990 års skattereformproposition lades fast krävde LO och fick en förändring av grundavdraget på
så sätt, att grundavdraget vid en viss låg inkomst ökades på med 25%
(2004 20%) av ökande inkomst och sedan vid en viss inkomst litet
över 100 000 sedan minskas med 10% av ökande inkomst. Detta gör,
att en skatt längst ned på 32% minskades till 24% (2004 25,6%) i ett
intervall och därefter ökas till 35,2% för att vid vissa höga inkomster
gå ned till 32%, och över den s k brytpunkten öka till 52% och längst
upp till 57%. Detta lär vara föga känt av den stora allmänheten. I de
hjälpredor de skattskyldiga får från myndigheterna inför deklarationen
finns inte detta nämnt, däremot finns tabeller med grundavdrag för
olika inkomster, men det lär inte vara många som med ledning av
tabellerna räknar ut vilka marginalskatterna är i olika inkomstlägen.
Jag har aldrig vågat föreslå politikerna att studera systemet med
höjningar och sänkningar av grundavdraget, därför att jag fruktar att
om de okunniga politikerna ger sig på det, och börjar ändra, blir det
bara sämre.
Skatteskalan före 1970 och i 1970 års skattereform bestod av många
skikt med allt högre skattesatser. Det stora antalet skattesatser gjorde
skattesystemet onödigt otrevligt och komplicerat. Många år föreslog
jag förenklingar av skalan till tre skikt. Mina förslag har burit frukt. I
1990 års skattereform var det i princip två skikt (bortsett från det
buckliga grundavdraget), som åstadkoms av den procentuella kommunalskatten och av den kommunala plus den statliga procentuella
skatten över den s k brytpunkten, ett begrepp jag införde för länge
sedan. I slutet på 90-talet har det blivit ett skikt till allra överst där den
statliga skatten ökar till 25%. Den gamla skalan med många skikt är nu
bortglömd.
Ett stort fel med det nuvarande skattesystemet är att det inte fördelar
efter bärkraft. Enligt min mening har man ingen kraft att betala skatt
förrän man har inkomster över det som behövs för att leva med en
rimlig lägsta levnadsstandard. År 2004 var de lägsta rimliga levnadskostnaderna för vuxna icke-pensionärer avrundat 108 000 kr per år för

ensam och 162 000 kr per år för två makar/sambor. (2006 120 000
respektive 180 000) Makar/ sambor 150% av ensam. (2009 130/195)
(2010 134/201) (2011 134/201 (2012 142/216) (2013 145/220) (2014
145/222)
Levnadsstandard beror av många förhållanden, men en viktig komponent är tillgången till pengar för det nödvändigaste. Det är dessa
pengar som är av intresse när man ska konstruera ett skattesystem som
fördelar efter bärkraft. Det ska redan nu sägas, att det idag, på grund
av politiskt motstånd, torde vara nästan omöjligt att konstruera ett
system som fördelar efter bärkraft, men man kan göra förbättringar i
den riktningen.
Jag har mycket ägnat mig åt dem med låga inkomster eftersom politikerna intresserar sig så litet för dem. När det gäller icke-pensionärerna är barnlösa med låga inkomster missgynnade, för dem bör införas bostadsbidrag enligt mina förslag, som jag lämnat under många år.
Bostadsbidragen för barnfamiljerna har jag lämnat förslag om. TVlicensen är en dryg post för dem med låga inkomster, den är orättvis
och missgynnar ensamstående. Licensen (avgiften) bör för hushållen
ersättas med en kollektivlicens betald av staten. Jag har lämnat förslag
om finansiering. “

Sidorna 32- 41 i 36-39zz.pdf (20 maj 2013)

skatter och bidrag.

Mer om skatter och bidrag.

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

Politikerna har under årens lopp då och då talat om att skatt ska utgå
efter bärkraft och skattekraft och bidrag ska utgå efter behov. Men
varken regeringen, riksdagen eller partierna har någonsin under de
senaste femtio åren visat upp hushållsbudgetar som visar behov eller
visat hur bärkraft hänger ihop med hushållsbudgetar.
Jag har nästan varje år under denna tid redovisat hushållsbudgetar och
påpekat att inkomsterna vid låga inkomster inte räcker till hushållsbudgetarna och att skatter och bidrag bör bestämmas med hänsyn till det.
Tyvärr har politikerna inte rätttat sig efter det, och fortfarande måste
många med låga inkomster betala skatter trots att inkomsterna inte
räcker till rimliga levnadskostnader.
Skattefördelningen bör ske efter bärkraft. Den bör ske med hänsyn till
inkomst och med hänsyn till hushållsutgifter för rimliga behov.
Skattefördelningen har två dimensioner: Vertikal och horisontell
fördelning.
Den vertikla fördelningen gäller fördelningen på personer med samma
rimliga utgifter men med olika höga inkomster. Den horisontella fördelningen gäller fördelning på personer med olika rimliga utgifter
men samma inkomster.
I den allmänna skattedebatten talas nästan bara om den vertikala fördelningen av skatterna - med hänsyn till inkomstens storlek.
Den vanligaste komplikationen i den horisontella fördelningen är
förekomsten av barn. Oberoende av inkomstens storlek medför barn
kostnader som det finns skäl att ta hänsyn till vid fördelningen av

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I den nyss nämnda utredningen om barnfattigdomen har diskuterats förändringar av jobbskatteavdragen, men något förslag har
inte lämnats. Att förvärvsarbetande har extrakostnader kan man
gå med på,men inte så stora som motiverar nuvarande jobbskatteavdrag och framför allt inte avdrag som stiger med inkomsten.
Det lär knappast finnas någon som direkt kan förstå jobbskatteavdragens konsekvenser vid läsandet av skatteverkets beskrivningar
Konsekvenserna kan man enklast få uppfattningar om genom att
se på skatteverkets tabeller för preliminärskatter, där skatteverket
säkert räknat rätt. De tabellerna har använts för att beräkna hushållens över- och underskott i hushållsbudgetarna.
Över- och underskott finns redovisade för 2006 och för flera av de
senaste åren. Jämför man år 2006 och 2013 finner man att låginkomster fått mycket betydande försämringar och höginkomster
mycket betydande förbättringar, något som borde få socialdemokraterna upprörda.
Förbättringar för låginkomster har föreslagits genom införande av
bostadsbidrag för barnlösa i förvärvsarbetande åldrar och genom
att slopa den nuvarande TV-avgiften och istället minska jobbskatteavdragen med 100 kr per månad utom för låga inkomster
och pensionärer.
Se mer om detta på sidorna 312-367 i
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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Hushållens inkomster och utgifter. Välfärdsfördelning.
Sammanräknad förvärvsinkomst i decilgrupper.
Välfärdsfördelningen.
Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2012 mm.
Månadskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Årskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
Pensionärer 2012 och 2013. Hushållsbudgetar.
Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2013 mm.
Beräkningar för år 2013.
Månadskostnader år 2013, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Årskostnader år 2013, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
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Hur förbättra välfärdsfördelningen?
Bostadsbidrag bör införas för barnlösa icke-pensionärer .
TV-avgiften bör avskaffas för privathushåll.
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Barnfattigdomen.
Aktuella belopp 2011 och 2013. Föräkringskassan.
Jobbskatteavdragen bör reformeras.
Bussresa till en tid då samhället var svartvitt.
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Pensionstagare med ålderspension.
Pensionärer med låga pensioner m m.
Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
Slopa kapitalreglerna i pensionärernas bostadstillägg.
Summa marginaleffekt för pensionärer.
Så beräknar vi inkomster, bostadskostnad, bostadstillägg.
Avtrappningsregler.
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Förslag till riksdagsbeslut. 367 Bostadsbidrag barnfam. 2013.

Socialdemokraterna bör räkna igenom och
redovisa hur pengarna räcker för barnfamiljerna.
Ekonomiskt stöd till barnfamiljer behandlas i riksdagen av socialförsäkringsutskottet. Någon socialdemokrat där torde vara lämplig att
göra denna genomräkning.
Genomräkningen bör gälla ensamma och makar/sambor med 1, 2, 3, 4,
5 och 6 barn i olika åldrar med konsumentverkets kostnadsbelopp för
olika slags utgifter och med inkomster i flera olika storlekar.
Aktuella belopp 2013:
Antal barn Barnbidrag kr
kr
1	

	

1.050	

 	

2	

	

2.100	

 	

3	

	

3.150	

 	

4	

	

4.200	

 	

5	

	

5.250	

 	

6	

	

6.300	

 	


Flerbarnstillägg kr Summa kr /år ca
	

	

	

	

	

	


-	

150	

604	

1.614	

2.864	

4.114	


	

	

	

	

	


1.050	

 12 000
2.250	

 27 000
3.754	

 45 000
5.814	

 70 000
8.114	

 97 000
10.414 125 000

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

 28 000 kr
2	

	

53 000
3	

	

75 000
4	

	

90 000
5	

103 000
6	

115 000

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

 	

	

23 000
90 000 till fyra barn 	

 	

	

25 000
103 000 till fem barn	

 	

	

27 000
115 000 till sex barn	

 	

	

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

 	

	

15 000
90 000 till fyra barn 	

 	

	

16 000
103 000 till fem barn	

 	

	

17 000
115 000 till sex barn	

 	

	

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

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

Från socialdemokraternas vårmotion 2013:

ma åldersgrupp arbetade.

Regeringens politik har ökat inkomstklyftorna

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

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

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

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

Sidorna 328-334 i 36-39zs.pdf (1 mars 2013)

Att i skattesystemet fördela över pengar till
ensamma med låga inkomster är inte enkelt.
Om man höjer grundavdraget betyder det att alla får sänkt skatt. Vill
man förbättra bara för låga inkomster måste man då någonstans vid
högre inkomst minska grundavdraget igen.
Dessutom är det så att maka/sambor får för låg skatt om man inrättar
grundavdraget efter ensammas levnadskostnader eftersom makars
levnadskostnader per person är lägre än för ensamma.
I det gällande inkomtskattesystemet trappas grundavdraget upp på
ett ställe vid låga inkomster och trappas sedan ner igen, men det är inte
så konstruerat att man kan skilja mellan ensamma och makar/sambor.
Ett bra sätt att förbättra för låginkomster så att man kan ta hänsyn
till skillnader mellan ensamma och makar är att införa bostadstillägg
som anpassas efter inkomster och skillnader i levnadskostnader.
För pensionärer gäller att grundpensionerna motsvarande de gamla
folkpensionerna i princip är anpassade till skillnaderna i levnadskostnader för ensamma och makar. Bostadstillägg för pensionärer är också
anpassade. Ensamma är något missgynnade i förhållande till makar.
För barnfamiljer finns vid låga inkomster bostadsbidrag m m som
anpassas efter levnadskostader hos olika familjetyper. Politikerna bör
vartefter justera beloppen efter hushållskostnadernas ökning.
För barnlösa icke-pensionärer finns bostadsbidrag i lägre åldrar,
ungdomsbostadsbidrag.
En tid i slutet på 1900-talet fanns också bostadsbidrag för äldre
barnlösa icke-pensionärer, som gjorde nytta, men togs i ovist nit bort
efter några år.
Bostadsbidrag bör införas för barnlösa icke-pensionärer och
utformas med detaljregler så att det blir effektivt och rättvist, man
kan göra om ungdomsbostadsbidragen på det sättet så att de gäller för
alla barnlösa icke-pensionärer.

En stor del av totala hushållsbudgetarna utgörs av bostadshyror.
2013:
Förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn.
Ensam hyra 5100 kr per månad = 61200 kr per år = 42,2 procent av
totala hushållsbudgeten 145000 kr per år
Makar/sambor 6100 kr per månad = 73200 kr per år = 33,3 procent av
totala hushållsbudgeten 220000.
Pensionärer utan barn
Ensam hyra 5100 kr per månad = 61200 kr per år = 44,7 procent av
totala hushållsbudgeten 137000 kr per år
Makar/sambor 6100 kr per månad = 73200 kr per år = 36,1 procent av
totala hushållsbudgeten 203000.
Hyrorna varierar:
Från SCB tabell 5 i BO 39 SM 1201 Månadshyror.
Värdeår	

	

	

	

	

-1940	


2 rum och kök	

	

3 rum och kök
Riket	

 Stor- Små	

 	

Riket	

 Stor-	

 Små
Stockholm kommuner	

Stockholm kommuner
4962	

 5897	

 3892	

 	


6310	

 7320

4856

1941-1950	

1951-1960	

1961-1970	

1971-1980	

1981-1085	

1986-1990	

1991-1995	

1991-	

 	


4586	

4611	

4697	

4775	

5020	

5150	

5484	

5893	


5669	

5625	

5694	

5733	

6246	

6325	

6636	

7164	


4927
5006
5289
5363
5496
5874
6231
6458

Totalt	

 	


4907	

 5548	

 4488	

 	


5140	

5098	

5485	

5335	

5351	

5996	

6372	

6748	


3944	

4205	

4284	

4481	

4611	

4736	

5087	

5281	


	

	

	

	

	

	

	

	


6224	

6072	

6345	

6263	

6919	

7211	

8096	

8779	


5960	

 6565	

 5499

Bostadsbidrag bör införas för barnlösa ickepensionärer som inte kan få ungdomsbostadsbidragen.
(Häften av LO-kvinnorna har deltid och låglön därefter)
Förslag för 2006: Se tabeller på sid 82-83 i 36-39z.pdf.
För hushåll utan studiemedel: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan
400 och 4200 kr per månad. Max bidrag 2 850 kr per mån= 34 200
kr per år. Avtrappning 20% av inkomst över 58 500.
Avtrappningssträcka 171 000. Slutavtrappat vid inkomst 58500+ 171
000= 229 500 kr = 19125 kr per mån. Reglerna följer mönstret för
bostadsbidrag till barnfamiljer.
Kommentar : Förslaget avser år 2006 då KPI var 284,22 (1980=
100). KPI 2011:311,43 och 2012 december 314,61= 1,11x284,22.
Levnadskostnaderna för ensam var 2006 120 000 kr per år och är 2013
145 000 kr = 1,21x 120 000.
Beloppen i förslaget för 2006 kan behöva räknas upp med
hänsyn till inkomst- och hyresutvecklingen.
Kanske såhär:Alternativ 1
För hushåll utan studiemedel: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan
500 och 5100 kr per månad. Max bidrag 3 450 kr per mån= 41 400
kr per år. Avtrappning 20% av inkomst över 58 500.
Avtrappningssträcka 207 000. Slutavtrappat vid inkomst 58500+ 207
000= 265 500 kr = 22125 kr per mån.
Eller såhär: Alternativ 2
För hushåll utan studiemedel: Bidrag 75% av bostadskostnad mellan
500 och 5100 kr per månad. Max bidrag 3 450 kr per mån= 41 400
kr per år. Avtrappning 30% av inkomst över 58 500.
Avtrappningssträcka 138 000. Slutavtrappat vid inkomst 58 500+ 138
000= 194 500 kr = 16208 kr per mån.
Höjer man avtrappningsfaktorn till 30% ökar bidraget snabbare med
lägre inkomst. Marginalskatten i avtrappningsskiktet är 20,3-26,3%

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
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001
20001
21001
22001
23001

575
779
982
1185
1388
1651
1916
2180
2445
2683
2948
3240
3504
3769
4060
4325
4590
4855

6900
9348
11784
14220
16656
19812
22992
26160
29340
32196
35376
38880
42048
45228
48720
51900
55080
58260

Maximalt bostadsbidrag
	

	

	

Alt 1 Alt 3	

 Alt 2
Efter skatt Över- 	

/mån /år
skott/år 	

5426 65112
6222 74664
7019 84228
7816 93792
8613 103356
9350 112200
10085 121020
10821 129852
11556 138672
12318 147816
13053 156636
13761 165132
14497 173964
15232 182784
15941 191292
16676 200112
17411 208932
18146 217752

-79888
-70336
-60772
-51208
-41080
-32800
-23980
-15148
-6328
2816
11636
20132
28964	

37784	

46292	

55112	

63932	

72752

38400
36000
33600
31200
28800
26400
24000
21600
19200
16800
14400
12000	

9600	

7200	

4800
2400	

0	


39000	

36000 	

33000	

30000	

27000	

24000	

21000	

18000	

15000	

12000	

9000	

6000
3000	

0	


36000
32400
28800
25200
21600
18000
14400
10800	

7200
3600
0

I alternativ 1 med avtrappningsfaktor 20% är bostadsbidraget mindre än
skatten vid inkomster över 12000 kr per månad.
I alternativ 2 med avtrappningsfaktor 30% är bostadsbidraget mindre än
skatten vid inkomster över 10000 kr per månad.
Man bör observera att överskott per år gäller om man inte räknar med några
semesterkostnader.
I ett alternativ 3 med avtrappningsfaktor 25% hamnar mellan alternativ 1 och
alternativ 2.

Skatt på pengar och taxeringsvärden
Tidigare togs skatt på förmögenheter och taxeringsvärden: förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Dessa skatter togs bort för några år sedan
och bör ej återinföras. Fastighetsskatten har ersatts med en betydligt
lägre fastighetsavgift.
I alla system för bostadsbidrag har funnits och finns fortfarande det
som motsvarar en skatt: regler om bidragsminskningar som står i
proportion till pengatillgodohavanden och taxeringsvärden. Dessa regler bör tas bort. Avkastningar i reda pengar på penningkapital och
fastigheter bör tas upp som inkomst och påverka bostadsbidragen så
som inkomster av arbete och pensioner påverkar bidragen. Det räcker
med att de reda avkastningarna påverkar, när nu icke-bidragstagare
inte råkar ut för någon förmögenhetsskatt och fastighetsskatt.
Den gamla fastighetsskatten var ett elände eftersom taxeringsvärdena i
sig inte gav pengar att betala fastighetsskatten med, något som drabbade småfolket på ett olyckligt sätt.
I bostadsbidragssystemen finns vanligen regler om att en viss procent
av penningkapital och taxeringsvärden ska tas upp som inkomst som
utsätts för avtrappningsegler så att bostadsbidragen minskar. Dessa
regler bör tas bort. Reglerna komplicerar beräkningarna av bidragen på
tidsödande och betungande sätt för de myndigheter som svarar för
bidragen, det kan vara komplicerat att utreda hur stora kapitalen är.
Reglerna är också orättvisa eftersom taxeringsvärden på ett ologiskt
sätt ibland ska tas med och ibland inte. Problem med mydigheternas
hantering har diskuterats tidigare under årens lopp.
Detta gäller bostadsbidrag för både barnfamiljer, ungdomar och
pensionärer.
Se avsnittet om avtrappningsregler i det följande.

Hur klarar sig förvärvsarbetande 20-64 år med lägsta
inkomsterna?
Makar som båda har inkomster klarar sig vanligen utan underskott i
hushållsbudgeten. Ensamma kan få stora underskott.
2013 Ensam :
Livsmedel. Alla mål äts	

hemma eller matlåda
Hygien (personlig)	

 	

Kläder och skor	

Lek och fritid 	

	

	

Mobiltelefon	

 	

	

Förbrukningsvaror	

 	

Hemutrustning
(inklusive dator)	

	

Media (Fast telefon,
Internet mm)	

 	

	

Hemförsäkring	

	

Hushålls-el
Förvärvsarbetande:arbetsresor+ fackavgifter
Dessa poster
83 800	

57,8% 	

 	

	

Bostadshyra per år	

 	

61 200 kr
42.2% Per månad 5100 kr
Summa
145 000
100 %
Bostad med hyra under 61 200 kr per år finns i alla regioner:
Riket värdeår 1990 och lägre, Stor-Stockholm värdeår 1941-1960,
Små kommuner värdeår 1995 och lägre. Men det kan vara svårt att få
tag i sådana lägenheter och bli tvungen ta en lägenhet med högre hyra.
I små kommuner klarar man sig vanligen inom 61 200 kr per år. Har
man små inkomster har man kanske redan valt ett billigare alternativ,
något äldre eller något mindre bostad.
I övriga poster kan man välja att knapra in på en post mot att öka en
annan post. Det första att spara in på kan vara Livsmedel, Kläder och
skor, Lek och fritid och Mobiltelefon. Var och en får välja.

Barnbidrag o d erhålls till 16-årsåldern. Går barnet i högre ålder i
skolan kan man få förlängning av bidrag till barn. Efter gymnasiet,
normalt i 19-årsåldern, ska barnet kunna klara sig själv. De som
studerar vidare på högskolor od kan få studiebidrag och studielån så att
de klarar sig, men man lär få acceptera något billigare bostad.
Konsumentverket ger exempel på bostadshyra för en 20-åring i
Karlstad, hyra ca 4560 kr per månad utan el, dvs ca 500 kr lägre per
månad än 5100 kr. Bor han hos föräldrarna räknar verket med att han
ska betala 1800 kr per månad hemma för bostad och el.
De som inte studerar ska normalt ha ett förvärvsarbete från 19-årsåldern. Men arbetslösheten är stor för ungdomar, som nödgas profitera
på föräldrar eller far-och morföräldrar.
Totalkostnaden för 20-åring i Karlstad som bor själv anger Konsumentverket: 150 000 för man och 147 000 för kvinna (skillnad 3000
kr) , dvs högre än 145 000 som angetts här för 2013.
Om 20-åringen bor hemma anger verket totalkostnad: man 101 000
kr och kvinna 98 000 kr (skillnad 3000 kr), dvs ca 45 000 kr lägre än
145 000 kr.
Ungdomsbostadsbidragen kan erhållas bara om inkomsten är lägre
än 7 228 kr per månad för ensam. Bidrag kan inte fås för hyresdel över
3 600 kr per månad. Högsta bidrag 1 300 kr per mån= 15 600 kr per år.
Ungdomsbostadsbidragen löser bara en liten del av problemen
med underskotten vid låga inkomster, bl a inte problemen vid inkomster 7 000-15 000 kr per månad.
Vid inkomst 6 000 kr är underskottet för ensam ca 80 000 när man
räknar med totalkostnad i hushållet 145 000 kr. Om ungdomar kan få
bidrag med 15 000 kr räknar man alltså med att de ska kunna leva med
underskott 65 000 kr räknat från 145 000 kr per år, dvs på 80 000 kr
per år. De har då räknat med hyra 3600 kr per månad och sparat in
1500 kr per månad (18 000 kr per år) på en behövlig hyra 5100 kr. Om
man avstår från denna besparing på hyran blir levnadskostnaden
98 000 kr per år. Med levnadskostnad 98 000 kr per år måste man
spara in hälften på andra kostnader än hyran, det blir för dåligt
levnadsätt för äldre ensamma, över 24-28 år.

Från forsäkringskassan. se 3 februari 2013:
“Bostadsbidrag för dig mellan 18-28
Är du är mellan 18-28 och bor ensam kan du få bidrag om din inkomst
är mindre än 86 730 kr/år (7 227,5 kr/mån). Om du är gift eller sambo
och ni båda är mellan 18-28 kan ni få bidrag om ni tillsammans har en
inkomst som är mindre än 103 720 kr/år (8 643,3 kr/mån).
Läs mer, beräkna och ansök om bostadsbidrag för dig mellan 18-28
• Du kan som mest få 1 300 kronor per månad i bostadsbidrag.
• Du kan få bidrag till de bostadskostnader som överstiger 1800/mån
• Du kan inte få bidrag för bostadskostnader över 3 600 kr per mån.
• Du får inte bidrag för mer än 60 kvadratmeter (ca 2rok).
Du får bidrag för 90 % av bostadskostnader mellan 1 800 och 2 600 kr
Du får bidrag för 65 % av bostadskostnader mellan 2 600 och 3 600 kr
Har du höga inkomster minskas bostadsbidraget
Den inkomst Försäkringskassan använder för att räkna ut vad du får i
bostadsbidrag kallas bidragsgrundande inkomst. Du som får studiemedel ska ange hela studiebidraget som bidragsgrundande inkomst. (Vid
beräkning av bostadsbidrag räknar Försäkringskassan 80% av den
summa du har skrivit). Andra bidragsgrundande inkomster är till
exempel lön, skattepliktiga förmåner, arbetslöshetsersättning och
kapitalinkomster. Du kan läsa mer om hur olika typer av inkomster
räknas i faktabladet Information om bostadskostnad och inkomst.
Om du bor ensam minskas bidraget med en tredjedel av den del av din
bidragsgrundande inkomst som överstiger 41 000 kronor. För makar
eller sambor minskas bidraget med en tredjedel av den del av hushållets sammanlagda bidragsgrundande inkomst som överstiger 58 000
kronor. Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast lägre
hundratal kronor. “

TV-avgiften bör avskaffas för privathushåll
och ersätts med en kollektivavgift betald av
riksdagen. Ger 2012 skattelättnad 2076 kr per hushåll.
Finansieras med sänkta jobbskatteavdrag.
Förslaget har behandlats i följande sammanställning som finns på
Internet:
Sven Wimnell 29 oktober 2012.
Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med
en kollektivavgift betald av riksdagen.
http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf
Se förslaget.
Förslaget tillfredsställer både dem som vill ha kvar ett avgiftssystem
och dem som vill avskaffa avgiftsfinansieringen och vill att public
service-verksamheten ska finansieras gemensamt av skattemedel på
samma sätt som annan verksamhet, som är omistlig för allmänheten.
Andra än privatbostadshushåll bör betala avgift enligt gällande
regler. Förslaget är ett avgiftssytem, men krånglet för alla privathushåll
försvinner och byråkratikostnaderna på uppemot en miljard kr per år
för hantering av avgifterna för privatpersoner försvinner.
Finansieringen behandlas i det följande.
De individuella TV-avgifterna tar för mycket energi från hushållen
och myndigheterna. Det finns mycket annat som behöver uppmärksamhet.

I betänkandet om TV-avgifterna står i kapitel 6 på sidan206:
“I tabell 6.2 presenterar vi två beräkningsalternativ utifrån 2010 års
inkomstförhållanden och utifrån de inkomster som nuvarande radio
och tv-avgift inbringade samma år, cirka 7 172 580 000 kronor.
Alternativ A har inte någon nedre inkomstgräns för när man ska omfattas av avgiftsskyldigheten. Alternativ B har, liksom den modell som
kommer att införas i Finland 2013, en nedre inkomstgräns.
I alternativ A betalar alla personer över 18 år 1 procent av sin beskattningsbara förvärvsinkomst upp till maximalt 1 174 kronor per år. I
detta alternativ betalar 68 procent av alla personer över 18 år full avgift och står för 84 procent av intäkterna. 9 procent betalar ingen
avgift. Ett hushåll med två vuxna betalar som mest 2 348 kronor per år.
I alternativ B betalar alla personer över 18 år som har en lägsta beskattningsbar förvärvsinkomst på 50 032 kronor om året 1 pro-cent av
sin beskattningsbara förvärvsinkomst upp till maximalt 1 420 kronor
per år. I detta alternativ betalar 50 procent av alla per-soner över 18 år
full avgift och står för 75 procent av intäkterna. 16 procent betalar
ingen avgift. Ett hushåll med två vuxna betalar som mest 2 840 kronor
per år.
I förslaget här är det inga individuella skatter som ersätter TVavgifterna utan en kollektivavgift för hushållen samt för företagare od avgifter som tidigare.
Kollektivavgiften är på cirka 7 miljarder kr och föreslås bli betald
genom minskning av jobbskatteavdragen. Det innebär att pensionärer inte är med och betalar kollektivavgiften, något som är
lämpligt med hänsyn till önskemålen att få mer likartad beskattning för förvärvsarbetande och pensionärer.

Av det skälet föreslås också att indexuppräkningen av jobbskatteavdragen med hänsyn till infationen avskaffas. Det är ett sätt att
gradvis närma de förvärvsarbetandes skatter till pensionärernas.
Det ger cirka 2 miljarder kr till statskassan eftersom jobbskatteavdragen 2013 enligt regeringens budgetproposition för 2013 uppgår till cirka 86 miljarder kr, enligt budgetens tabell 7.6 på sidan
350.
Återstår att finansiera cirka 5 miljarder kr. Här föreslås att
jobbskatteavdragen minskas med 100 kr per månad, dvs 1200 kr
per år. Det motsvarar betänkandets alternativ A på 1174 kr per år.
Emellertid bör de med de lägsta inkomterna undantas. Ensamma
med inkomster under cirka 14 000 kr per månad har efter skatt
underskott i sina hushållsbudgetar. Jobbbskatteavdragen bör ej
minskas för inkomster under cirka 150 000 kr per år.

För ålderdom anges för år 2010: 402 854 miljoner kr. och anges:
“Utgifter för de sociala förmånerna inom ålderdom utgör något mer än
40 procent av de totala förmånerna för år 2010 och är den största
funktionen inom det sociala skyddet. Utgifterna ökade med 2,9 procent
mellan åren 2009 och 2010. Dessa består till största delen av kontantförmåner, där pensionerna ökade med 12,4 Mdkr (3,9 procent).
Naturaförmånerna minskade med 1,2 Mdkr (1,5 procent). Dessa består
främst av vård och hjälp i ordinärt och särskilt boende.” Om pensionerna är hela beloppet 400 miljarder kr och KPI och pensioner minskar
med 0,55% minskar kanske pensionerna med 2,2 miljarder kr.

Cirka 3,5 miljoner personer med jobbskatteavdrag har inkomster
över 150 000 kr per år och får avdragen minskde med cirka 4,2
miljarder kr. Återstår att finasiera cirka 0,8 miljarder kr.

Under Inkomster och skatter kan man på SCBS hemsida finna
statistik över pensioner.
Personer 65 år och äldre efter ålder, kön och typ av pension 2010:
Kvinnor och män:
Med ålderspension. 1 703 308 st. medelvärde 131,0 tusen kr.
Därav med garantipension 695 391 st, medelvärde 23,9 tusen kr.
Avtalspension 1 465 828 st, medelvärde 44,6 tusen kr.
Frivillig pension 428 963 st, medelvärde 37,0 tusen kr

Offentliga sektorn spar när TV-licensen tas bort.
SCB.: KPI-handboken. Från Internet oktober 2012: TV-licensen
tar 5,5 promille av KPI. (Januari 2000). Om TVlicensen tas bort
minskar KPI med 0,55%. Man torde kunna räkna med att det
påverkar pensioner.

Medelvärde för summorna av de olika pensionerna blir cirka
131 000-175 000 kr. Om pensionerna minskas med 0,55% betyder
det cirka 720-960 kr lägre pension. Säg att medelvärdet ligger på
cirka 800 kr. Med 1,7 miljoner personer och 800 kr per styck blir
det 1,36 miljarder kr.

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas
finansiering 2010 finns på en PDF: Hela publikationen (993 kb)
(2012-05-11). Pressmeddelande:2012-05-11 Pressmeddelande:
Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas
finansiering

För finansieringen återstod nyss 0,8 miljarder, med minskningen
av KPI tillkommer enligt beräkningarna här 1,36 miljarder.
Omläggningen enligt förslaget tycks vara tillräckligt finansierad.

En ensam pensionär kan få 800 kr lägre pension men slipper
betala TV-avgiften på drygt 2000 kr och tjänar cirka 1200 kr.
Pensionärsmakar som var för sig nu betalar bara en halv TVavgift tjänar tillsammans cirka 400 kr.
För förvärvsarbetande makar blir det praktiskt taget samma
avgift som tidigare, medan ensam förvärvsarbetande gör en vinst
på cirka 900 kr. De med inkomster under cirka 150 000 kr tjänar
hela den nuvarande TV-avgiften, 2076 kr
Oppositionspartiernas förslag till ändringar av jobbskatteavdragen berörs inte av förslaget här om minskning av jobbskatteavdragen som betalning till en kollektivavgift. Deras minskningar
gäller som i deras budgetförslag.

Statsbudgeten för 2012,
Finansplanen, sid 51:
“Jobbskatteavdraget
Jobbskatteavdraget infördes den 1 januari 2007 och har därefter förstärkts vid tre tillfällen – senast den 1 januari 2010.Sammanlagt uppgår jobbskatteavdraget, beräknat vid vardera stegs ikraftträdande, ca
71 miljarder kronor. Jobbskatteavdragets omfattning gör det till en av
de största skatteförändringarna sedan 1990/91 års skattereform. Jobbskatteavdraget innebär att varje löntagare och företagare får behålla en
väsentligt större del av sin inkomst från arbete och företagande. Detta
medför att det lönar sig mer att träda in på arbetsmarknaden för dem
som inte arbetar, men också att det genom sänkt mar-ginalskatt lönar
sig mer att arbeta fler timmar för dem som redan arbetar.-----------

Tabell 1.10 Jobbskatteavdraget vid olika månadslöner 2012
Kronor per månad
Lön
	

	

Skatt före skattereduktion
	

	

	

	

Jobbskatteavdrag
	

	

	

	

	

Ökning av nettoinkomst till
	

	

	

	

	

följd av jobbskatteavdraget (%)
10 000 	

2 264 	

 	

800 	

10,3
15 000 	

3 954 	

 	

1 063 	

 	

7,1
20 000 	

5 690 	

 	

1 370 	

 	

6,9
25 000	

	

7 425 	

 	

1 678	

 	

6,7
30 000 	

9 126 	

 	

1 822	

 	

6,1
40 000
13 381 	

	

1 822 	

 	

4,6
Anm.: Beräkningarna utgår från att övriga inkomster är 0 kronor, en
kommunalskattesats på 31,55 procent (vägt genomsnitt 2011), en
nedre skiktgräns på 401 100 kronor samt ett prisbasbelopp på 44 000
kronor. Källa: Egna beräkningar. “

I finansplanen för 2013 finns inte motsvarande om jobbskatteavdragen och det har inte gått att hitta på annat
ställe i budgeten.
Jobbskatteavdragen lär vara några procent högre 2013 än 2012.
Det finns inga goda skäl varför jobbskatteavdragen ska öka med inkomsten och det finns då möjlighet att sänka avdragen vid höga inkomster. Hur sänkningen bör göras blir en avvägningsfråga som beror
på aktuell statistik om inkomster och antal, och beror på om och hur
man ska utnyttja något av reformutrymmet på 23 miljarder. Det får
socialdemokraterna bedöma i förhållande till andra reformbehov.

Ett förslag till skattesystem från Katalys.
Förslaget presenteras i en debattartikel i Dagens Nyheter den 10
november 2013.
De skriver i början:
“Det moderna svenska samhället är i mångt och mycket en framgångshistoria om viktiga gemensamma åtaganden som finansierats över
skattsedeln. Perioden 1930–1990 steg skatteuttaget som andel av BNP
från 10 procent till över 50 procent i slutet av 1980-talet. År 2000 när
Göran Persson var statsminister låg det på 51,5 procent. Sedan dess
har skatterna sänkts, och i dag är skattekvoten strax över 44 procent av
BNP. Bara för i år finns det därmed 250 miljarder mindre till det
gemensamma. Därtill har skattesystemet förvandlats till ett lapptäcke
av undantag och avdrag. Vi är långt från principerna i 1990 års skattereform.
Moderaterna har en uttalad vision om att den svenska skattekvoten ska
ner till EU:s genomsnitt under 40 procent. Blir det verklighet kommer
vi inte bara att misslyckas med framtidsutmaningarna – vi kommer att
behöva säga farväl till välfärden som vi känner den.
Vi menar att ett samhälles huvuduppgift är att lösa gemensamma utmaningar. Genom skattesänkningarna har den privata konsumtionen
ökat medan offentliga investeringar fått stå tillbaka. Det är trevligt att
få mer pengar i plånboken men resultatet har blivit att vi inte kan
finansiera de stora framtidsutmaningarna. Samhället faller isär. Vi står
inför ett avgörande vägval.
Därför presenterar i dag Katalys rapporten ”Hälften kvar och hela
framtiden” med ett sammanhållet förslag för att hantera de stora framtidsutmaningarna som handlar om att:

1 Häva utanförskapet, öka jämlikheten och förbättra välfärden i en tid
när allt färre ska försörja allt fler.
2 Hejda klimatförändringarna och säkra livsbetingelserna på jorden för
kommande generationer.
Vi finansierar dessa nödvändiga satsningar med ett nytt skattesystem”
Det de skriver i början om att det behövs mer gemensamma åtgärder är gott och väl, men förlaget är olämpligt och bör ej genomföras. De skriver att förslaget fördelar skatt efter bärkraft,
men det är inte sant.
“Vår modell minskar marginaleffekter och skattekilar och innehåller
ett minimum av avdrag och undantag. Det är viktigt, för annars missgynnas produktivt beteende och risken för skatteflykt och -fusk ökar.
Skattekvoten höjs avsevärt men det sker genom i huvudsak proportionerliga, enhetliga skatter. Men en hög skattekvot är en nyckel och ger
också en gynnsam fördelningsprofil. Det ska löna sig att arbeta utan att
straffa sig att vara sjuk eller arbetslös. Jobb, utbildning, jämlikhet och
grön omställning ska främjas. “
Huvuddragen innehåller:
En höjning av skattekvoten till 51 procent,
En proportionerlig platt skatt,
En medborgaravgift,
Socialavgifter,
Punktskatter på miljö och klimat,
Moms,
Nya fastighetsskatter.
“Detta finansierar ett reformprogram om totalt 266 miljarder kronor
per år. Priset är högre skatter, men för det får vi en framtid vi kan se
fram emot med tillförsikt. Det finns inget som talar för att ett högt
skatteuttag skadar ekonomin, så länge pengarna tas ut på ett bra sätt
och går till produktiva nyttigheter. Vårt program innehåller kraftfulla

satsningar på välfärd, jobb och klimatomställning som svar på framtidsutmaningarna.
Vi ger utrymme att nyanställa 110 000 inom välfärden för att förbättra
kvalitet och arbetsmiljö. 40 miljarder kronor per år avsätts till högre
löner inom välfärden, speciellt riktat till dem med långa utbildningar
men låga löner. Det främjar rekrytering och specialisering, vilket är
kvalitetshöjande. New public management avskaffas och i stället satsas två miljarder på utvecklingsarbete centrerat till välfärdens professioner.”
Underhållsbidraget för ensamstående föräldrar byggs ut.
Kulturbudgeten förstärks.
Vi skapar ett nytt pensionssystem.
Trygghetssystemen vid sjukdom och föräldraskap återupprättas.
Försäkringen vid arbetslöshet görs om.
“Arbetsmarknadspolitiken förstärks med 28 miljarder kronor per år för
individanpassade åtgärder. En ny myndighet inrättas med ansvar för att
stödja alla som står utanför arbetsmarknaden. Ingen ska längre behöva
hamna mellan stolarna.
De kvalificerade yrkesutbildningarna byggs ut med 50 000 platser, ett
treterminsysstem med mer lärarledd undervisning införs och studiemedlen höjs. Totalt 27 miljarder till högre utbildning ger ökad kvalitet,
genomströmning och chans att studera på heltid utan extraarbete.
35 miljarder per år investeras i klimatomställning med forskning och
investeringar i infrastruktur som snabbtåg och nya energisystem. 10
miljarder avsätts per år för att sänka taxan i kollektivtrafiken och 7
miljarder för bostadsbyggande.
Att inte satsa resurser på klimatomställning eller på att minska utanförskapet vältrar över enorma kostnader och problem på framtida genera-

tioner. Vi kan och bör redan nu börja sätta människor i arbete, finansiera framtidens välfärd och göra allt som står i vår makt för att lösa klimatkrisen. Vi visar i vår rapport att vi har råd. Om vi vill.”
Presentationen är underskriven av
Daniel Suhonen, chef på Katalys
Dany Kessel, ekonom på Katalys
Daniel Johansson, utredare på Katalys “
“I korthet. Tankesmedjan Katalys
Katalys, ett institut för facklig idéutveckling, startades vid årsskiftet av
fem LO-förbund (Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och
Seko). Det är partipolitiskt oberoende men står värderingsmässigt ”på
LO-medlemmarnas sida”. Rapporten ”Hälften kvar och hela framtiden” presenteras den 12 november. Den finns att läsa på katalys.org.“

Med det underlag som finns i tidningsartikeln kan man konstatera, att förslagen till stor del gäller saker som inte har direkt med
skattesystemet att göra:
nyanställningar, högre löner inom välfärden, underhållsbidrag, kulturbudget, pensionssystem, socialförsäkringar, arbetsmarknadspolitik,
yrkesutbildningar, forskningspolitik, transportpolitik o d.
Det är saker som kan reformeras oberoende av skattesystemet och som
LO med sin kompetens kan ge förslag om.
När det gäller förslagen om själva skattesystemet, enligt de angivna
huvuddragen, tyder de på en okunnighet om skattesystemproblemen
som gör att förslagen ter sig så olämpliga att de inte bör genomföras.
Grundproblemen med skatt efter bärkraft beaktas inte och förslag om
nya fastighetsskatter är olämpliga steg bakåt.

Skatt efter bärkraft.
På 1800-talet var kvinnorna klart underordnade männen. På 1920-talet
infördes rösträtt för kvinnor. Flickor fick tidigare inte gå i läroverk, på
20-talet fick de rätt att gå där. På 1020-talet rådde hemmafrusystemet
med full kraft, kvinnor skulle bli gifta, försörjas av en man “och stå vi
spisen och föda barn”. Ogifta kvinnor med barn var skamligt och
skulle inte förekomma.
Den svenska arbetarrörelsen har hyllat principen att alla ska försörja
sig själva. I värsta fall kunde man komma på fattigshus eller få bidrag
från kommunen till enkla levnadskostnader. Gamla över pensionsåldern fick små folkpensioner som var olika stora för ensamma och
makar efter vad man ansåg de kanske skulle kunna leva på.
I början på 1960-talet hade de gifta kvinnorna börjat skaffa sig arbetsinkomster. Inkomstskattesystemet var krångligt och byggde på sambeskattning för makar där viss hänsyn tagits till de olika stora levnadskostnadern för ensamma och makar. Sambeskattning var otidsenlig.
De flesta var överens om att man borde gå ifrån det och införa särbeskattning där makar skattade var för sig. Problemet var hur ett särbeskattningssystem skulle se ut som beaktade de olika levnadskostnaderna för ensamma och makar.
Det gjordes offentliga utredningar som var svagsinta.och inte löste
problemen. Finansminister Gunnar Sträng tog saken i egna händer
och drev igenom 1070 års skattereform med särbeskattning. I den
fanns ett hemmamakeavdrag för hemmafruar som inte hade egna inkomster, som för tiden ganska väl bättrade på särbeskattningens brister
att inte fördela skatt efter bärkraft.

Det fanns grundavdrag som var lika stora vare sig man var gift eller
ogift, trots att gifta och ogifta hade olika stora levnadskostnader. Man
vågade inte införa grundavdrag som på något sätt stod i proportion till
de olika levnadskostnaderna. För pensionärer fanns särskilda grundavdrag efter deras levnadskostnader. I 1970 års reform föreklades bl a de
gamla krångliga skatteskalorna.
Politikerna har under årens lopp då och då talat om att skatt ska utgå
efter bärkraft och skattekraft och bidrag ska utgå efter behov. Men
varken regeringen, riksdagen eller partierna har någonsin under de
senaste femtio åren visat upp hushållsbudgetar som visar behov eller
visat hur bärkraft hänger ihop med hushållsbudgetar.
Jag har nästan varje år under denna tid redovisat hushållsbudgetar och
påpekat att inkomsterna vid låga inkomster inte räcker till hushållsbudgetarna och att skatter och bidrag bör bestämmas med hänsyn till det.
Tyvärr har politikerna inte rätttat sig efter det, och fortfarande måste
många med låga inkomster betala skatter trots att inkomsterna inte
räcker till rimliga levnadskostnader.
Skattefördelningen bör ske efter bärkraft. Den bör ske med hänsyn till
inkomst och med hänsyn till hushållsutgifter för rimliga behov.
Skattefördelningen har två dimensioner: Vertikal och horisontell
fördelning. Den vertikla fördelningen gäller fördelningen på personer
med samma rimliga utgifter men med olika höga inkomster. Den
horisontella fördelningen gäller fördelning på personer med olika
rimliga utgifter men samma inkomster.
I den allmänna skattedebatten talas nästan bara om den vertikala fördelningen av skatterna - med hänsyn till inkomstens storlek.

Skattereformen 1970 föregicks av många skatteutredningar.
I en utredning stod att det inte gick att hitta ett belopp för
levnadskostnader som kunde ligga till grund för skattefördelningar.
Det var mycket dumt skrivet. Redan då fanns socialbidragsbelopp att
utgå från. Nu är dessa belopp tydligare och grundar sig på bantade
belopp i konsumentver-kets budgetar.
Bostadskostnader är inte med i de beloppen utan bedöms från fall till
fall. Emellertid finns statistik om svenska folkets bostadsstandard och
statistik om bostadskostnader. En lägsta rimlig levnadskostnad kan
beräknas från konsumentverkets budgetar och från statistik om hyror i
hyreslägenheter i riket eftersom sådana lägenheter är de enda som är
aktuella vid de lägsta inkomsterna. Det är tillräckligt många hyresboende för att det ska duga som grund. Statistiken för andra boendeformer ger skäl för att det är lämpligt. När det gäller bostadsstandard ger
statistik och utrymmesnormer från Boverket skäl räkna med 2rok för
ensam och 3rok för makar/sambor.
Enligt detta blir de lägsta rimliga levnadskostnaderna 2013 för förvärvsarbetande icke-pensionärer: ensam 145 000 kr och för makar/
sambor 220 000. Makarnas belopp blir nära precis 150% av beloppet
för ensam, och så har det varit sedan 1970. För pensionärer blir det
något annorlunda.
Ett problem när man ska avväga inkomstskatterna vid de lägsta inkomsterna är att det per person är dyrare levnadskostnader för en ensam än för makar/sambor. Sambeskattningen togs bort i skattereformen 1970 och man kan inte få en lämplig skattefördelning genom att
höja grundavdraget, eftersom det bör vara lika per person. Om man
sätter grundavdraget så att ensamma får lämplig skatt får makar för låg
skatt och sätter man grundavdraget så att makar får lämplig skatt får

ensamma för hög skatt. Det är därför lämpligt att lösa det problemet
med bostadsbidrag som kan formas så att man får en bättre fördelning
vid låga inkomster. Det är här fråga om horisontell fördelning där
rimliga hushållskostnader är olika för ensamma och makar.
Som komplement till inkomstskattesystemet finns nu barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag för barnfamiljer som avses korrigera
skattesystemets skevheter. För barnlösa ungdomar finns också bostadsbidrag och för barnlösa äldre låginkomster har funnits bostadbidrag,
som dock tagits bort. Det är skäl att återinföra bostadsbidrag för
barnlösa äldre icke-pensionärer.
Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men det är
mer komplicerat än för kategorierna vuxna ensamma och vuxna makar och man måste då också ta med barntillsynskostnader. Det är regeringens och riksdagens uppgift att följa barnkostnaderna och vartefter
justera belopp för barnbidrag o d.
Tillsynskostnaderna är relativt stora för småbarn, men kostnaderna för
mat och kläder mm är då relativt låga. För mellanbarn är tillsynskostnaderna lägre och för de största barnen inga alls, men ju äldre barnen
blir desto högre blir kostnadena för mat och kläder etc.
Beräkningar av barnkostnader har gjorts i
Sven Wimnell 10+12 maj 2011+ 7 feb 2013: Barnfattigdom och
annan fattigdom. http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Det är tidsödande att göra sådana beräkningar, de måste göras för
olika barnatal, olika åldrar på barnen, olika inkomstnivåer och för
ensamma och makar. Genomsnittskostnaden var 2011 inklusive bostadskostnader omkring 38 000 kr per barn och år, Partierna borde
redovisa sådant men tycks sakna både förmåga och intresse för det.

I detta sammanhang är det lämpligt påpeka TV-avgiftens inverkan.
Den är orättvis och missgynnar ensamma. Den bör avskaffas för hushållen och ersättas med en kollektivavgift för hushållen som betalas av
riksdagen och som kan bindas till folkmängdens utveckling om riksdagen inte förmår fortsätta att avgöra hur mycket som ska läggas på
TV. Avgiften är nu drygt 2000 kr per år och är en stor belastning vid
låga inkomster.
Kollektivavgiften är på cirka 7 miljarder kr och föreslås bli betald
genom minskning av jobbskatteavdragen. Det innebär att pensionärer
inte är med och betalar kollektivavgiften, något som är lämpligt med
hänsyn till önskemålen att få mer likartad beskattning för förvärvsarbetande och pensionärer. Av det skälet föreslås också att indexuppräkningen av jobbskatteavdragen med hänsyn till infationen avskaffas.
Kapitalinkomster
I början efter skattereformen 1970 hade man kvar bl a sättet att dra av
för räntekostnader, avdrag gjordes med samma maginaleffekt som för
inkomsten, dvs ju högre inkomst man hade och ju högre marginalskatt
man hade desto mer tjänade man på ränteavdragen,
Direktören med hög lön och hög maginalskatt kunde få större skattelättnader av skuldränteavdragen än den lägst betalda i firman om man
hade samma sorts hus att bo i och samma skuldräntor. Det var inte bra.
I skatterformen 1982 rättades detta till något, men i reformen 1990
blev det klart att ränteavdragen blev samma vid olika inkomster. Man
stannade då för 30% skatt på ränteinkomster och 30% skatteavdrag för
skuldräntor. Hänsynen till räntorna hör till den horisontella fördelningen, räntorna har inget med inkomsterna att göra. Nu får direkören
och springpojken vid inkomstbeskattningen samma hänsyn.

Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
Kd-ledaren Göran Hägglund gjorde en stor insats för att förbättra
fastighetsbeskattningen. En stor del av befolkningen äger småhus och
för dem har fastighetsskatten många år varit en pina. Skatten har byggt
på fastighetstaxeringarna, som bygger på uppmätta marknadspriser för
fastigheter i omvärlden. Skatterna har byggt på fiktiva inkomster på
husen, inkomster som i verkligheten inte funnits. Husägarna har inte
haft inkomster av husen som kunnat användas till fastighetsskatten.
Det gamla systemet har fått en bättre efterföljare. För reavinstskatten
finns förmånliga regler om uppskov som kostar mycket pengar för
staten, regler som kanske är alltför förmånliga.
Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna bör ej
återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort.
Fastighetsskatterna och förmögenhetsskatterna är ett elände därför att
fastigheter och förmögenheter för många inte alltid inbringar pengar
som räcker till skatterna. Arvs- och gåvoskatter ger upphov till onödigt
manipulerande.
Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som handlar
om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara än de andra
skatterna.
Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man kan ha
ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av förmögenhet är
den förmåga man har genom kunskaper och erfarenheter. Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar avkastningen av kunnandet,
dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen av kunnandet.
Samma bör gälla för de materiella förmögenheter-na, man beskattar
avkastningen.

De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av
bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.
För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bostadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort.
Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skattesystemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig vid låga inkomster
kommer makar/sambor att bli överkompenserade. Man kan klara detta
problem bara med hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag.
Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidragsfördelningsproblem. Varken de rödgröna eller de borgerliga partierna
har gjort någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter
och bidrag i relation till det. Skattelättnaderna: bör bedömas med
hänsyn till levnadskostnaderna.
Matmomsen sänktes någon gång i det förgångna, vilket var ett misstag. Det gjordes för att det skulle vara till fördel för dem med låga
inkomster, men effekten blev att skattelättnaderna blev större för dem
med högre inkomster eftersom de köper dyrare mat. Samma är i princip förhållandet med sänkningen av restaurangmomsen,
Det nuvarande skattesystemet är bra, men bör vartefter justeras.

Jobbskatteavdraget är ett problem.
Regeringen vill gärna fortsätta och göra större jobbskatteavdrag
enligt en nuvarande modellen, dvs försämra skattefördelningen ännu
mera. Socialdemokraternas partiledare har sagt att socialdemokraterna
accepterar det, man kan anta för att inte stöta bort väljare. Socialdemokraterna vill dock minska jobbskatteavdragen för inkomster över 60
000 kr per månad.
Jobbskatteavdragen bör minskas med 100 kr per månad utom för inkomster under 150 000 kr per år och indexuppräkningen bör tas bort
som ersättning för borttagen TV-avgift. De bör justeras ned, kanske
göras lika för alla inkomster, och såsmåningom tas bort.
Statsbudgeten för 2012:
“Tabell 1.10 Jobbskatteavdraget vid olika månadslöner 2012
Kronor per månad
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4,6
Anm.: Beräkningarna utgår från att övriga inkomster är 0 kronor, en
kommunalskattesats på 31,55 procent (vägt genomsnitt 2011), en
nedre skiktgräns på 401 100 kronor samt ett prisbasbelopp på 44 000
kronor. Källa: Egna beräkningar. “

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

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

Skatter o d. 15 mars2014
Från
Sven Wimnell 15 mars 2014:
Samhällsplaneringens problem. Förslag till förstasida med 22
politikområden på socialdemokraternas hemsida och
kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf

DN 23 dec 2013 : Valet 2014.

“Skatterna som kan ändras efter valet –
Anders Borg (M)”
“Skatterna blir en stridsfråga inför riksdagsvalet. Regeringen
varnar för skattehöjningar om S kommer till makten. Men nu
börjar även Anders Borg (M) tala om högre skatter för att klara
nya reformer. DN möter huvudkandidaterna till finansministerposten. Finansminister Anders Borg säger nej till höjningar av
inkomstskatten. Men han vänder sig inte emot andra typer av
skattehöjningar. “
“Anders Borg har nu varit finansminister i drygt sju år och han påpekar ofta att han vill fortsätta i samma roll många år till. Men i höst kan
det vara slut på de förhoppningarna. För även om han själv inkasserar
höga betyg i förtroendemätningarna så har alliansregeringen som
helhet svårt att lyfta i opinionen.
– Det är jobbigt att ha regeringsmakt under en period när tillväxten är
svag och där det varit en lång period av internationell oro. Men jag tror
mycket på den inriktning vi erbjuder och att vi har goda förutsättningar
att vinna valet, säger Anders Borg.
Under den borgerliga regerings
tiden har skattefrågan ofta fått domi-nera den politiska debatten och
regeringen varnar gärna för vad som kan hända om S får möjlighet att
driva igenom skattehöjningar.
Men på sistone har det hörts andra tongångar från moderata företrädare. Något ytterligare jobbskatteavdrag lär det inte bli under nästa

mandatperiod och väljarnas intresse för skattesänkningar verkar ha
svalnat.
Den senaste veckan har Anders Borg till och med börjat prata om att
det kan krävas skattehöjningar för att klara av att genomföra nya
reformer.
– Vi tror inte på en bred höjning av skatterna. Men det är klart att vi
har ett begränsat reformutrymme och om vi vill genomföra förbättringar och reformer så bör de till huvuddelen vara finansierade av
antingen omprioriteringar på utgiftssidan eller skattehöjningar.
Han vill inte gå in på vilka skatter som kan bli aktuella men nämner
alkohol- och tobaksskatten eller reseavdragen som möjliga att kika på.
Höjningar av inkomstskatten avvisar han helt och hållet.
– Sverige är ett högskattesamhälle och det betyder att kostnaden för att
lägga till ytterligare skatter är hög. Ur vårt perspektiv måste det handla
om mindre justeringar, och långsiktigt tror vi alltjämt att Sverige är ett
land som behöver få ner skattetrycket.
Att Anders Borg ändå tar ord som skattehöjningar i sin mun kan bero
på flera saker. Dels kan det vara ett sätt att försöka ändra bilden av
Moderaterna som ett skattesänkarparti, dels kommer det att behövas
pengar för att göra en trovärdig satsning på skolan. Statens utgifter har
också ökat i en högre takt än vad finansdepartementet har räknat med.
Framför allt är det kostnaderna för migration och ökade sjukskrivningar som ställer till det för kalkylmakarna.
– Vi är ännu inte riktigt säkra på vad de ökade sjukskrivningarna beror
på. Försäkringskassans bedömning är att detta kan vara en engångseffekt och då behöver man inte vara alarmistisk. Men om utvecklingen
skulle fortsätta så måste vi se över vad som kan göras, till exempel i
form av riktlinjer och krav på sjukintyg. Men jag ser det inte som aktuellt i dag att införa ytterligare en karensdag.

Sedan Pisarapporten släpptes för några veckor sedan har skolpolitiken blivit en allt mer besvärande fråga för regeringen. Trots sju år vid
makten fortsätter de svenska elevernas resultat att försämras. Som
allianssamarbetet är uppbyggt så är det Folkpartiet och utbildningsminister Jan Björklund som har ansvaret för skolpolitiken, men Anders
Borg vill inte lägga skulden på honom.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

– Vi har ett kollektivt ansvar och jag vill nog ge rätt starkt stöd till det
sätt som Jan Björklund har drivit arbetet. Han har försökt tillföra resurser på nyckelområden och jag tycker att vi i grund och botten har
gått i rätt riktning.

Utbildning: Studier i statskunskap, ekonomisk historia och
nationalekonomi i Uppsala och Stockholm.

Han konstaterar samtidigt att det krävs mer och pekar bland annat ut
ökad undervisningstid och läxhjälp som möjliga områden. Dessutom
vill han göra om rättningen av de nationella proven så att det sker
centralt och bygga ut systemet med karriärlärarlöner, det vill säga
högre löner för dem som visar på bra resultat.
– Vi kan säkert också behöva se över om vi behöver lägga större resurser på skolan tidigt. Det kan både handla om att försöka få ner
klasstorleken och öka stödåtgärder för elever som har svårigheter.

“ Fakta. Anders Borg
Född: 1968.
Bor: Katrineholm.
Familj: Gift, tre barn.

Karriär
2006–: Finansminister.
2002–2006: Chefsekonom och kanslichef för Moderaterna.
2001–2002: Rådgivare i penningpolitiska frågor till direktionen vid
Sveriges riksbank.
1999–2001: Chef för avdelningen för ekonomisk analys vid
Skandinaviska enskilda banken.
1998–1999: Chefsekonom vid ABN Amro Bank i Stockholm.
Ansvarig för analys av finans- och penningpolitik i Sverige.

Svaga skolresultat ligger också bakom att många ungdomar kommer ut
på arbetsmarknaden utan ett gymnasiebetyg.

1995–1998: Ansvarig för ekonomisk-politisk analys vid Transferator
Alfred Berg.

Anders Borg tycker att det viktigaste nu är att se till att eleverna klarar
sig genom skolan och att det blir lättare att ta sig in på arbetsmarknaden genom till exempel subventionerad yrkesintroduktion. Några
stora förändringar av arbetsrätten är han däremot inte beredd att driva.

1993–1994: Politiskt sakkunnig för Carl Bildt vid
statsrådsberedningen.

– Vi har en del stelheter på arbetsmarknaden, som omfattande kollektivavtal, lagar, höga ersättningar och fortfarande höga skatter. Det är
klart att det hämmar arbetsmarknadens funktionssätt. Jag tror att man
har anledning att fundera på vad parterna kan göra för att förbättra
flexibiliteten och omställningen på arbetsmarknaden.

1991–1993: Politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen med
samordningsansvar för social-, civil-, kultur- och
utbildningsdepartementet i samordningskansliet. “

DN 23 dec 2013 : Valet 2014.

under 26 år.

“Skatterna som kan ändras efter valet –
Magdalena Andersson (S)”

Det ska i sin tur ge pengar till arbetsmarknadspolitiska satsningar, höjt
barnbidrag och mindre klasser i grundskolan. Och hon är inte rädd för
att skattehöjningarna ska skrämma bort väljare.

“Skatterna blir en stridsfråga inför riksdagsvalet. Regeringen
varnar för skattehöjningar om S kommer till makten. Men nu
börjar även Anders Borg (M) tala om högre skatter för att klara
nya reformer. DN möter huvudkandidaterna till finansministerposten. Skattehöjningar och besparingar inom statsförvaltningen
ska ge Socialdemokraterna pengar till att genomföra sin politik. “
“Med mindre än ett år kvar till valet börjar det bli allvar för Social
demokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson.
Om opinionsmätningarna stämmer blir hon i höst sannolikt finansminister i en S-ledd regering.
– Jag tar inte ut något före valdagen men det är klart att vi är förberedda på att ta över om det blir så, säger Magdalena Andersson.
Fram till dess kommer hon att få tampas med sina borgerliga
meningsmotståndare om inriktningen på den ekonomiska politiken.
Hon får räkna med att de tar varje tillfälle i akt att vifta med Social
demokraternas föreslagna skattehöjningar som ett rött skynke.
Själv kommer hon envist att upprepa att S inte tänker höja skatten för
vanliga människor.
– Vi har inga planer på att ta bort jobbskatteavdraget, säger hon.
Men det är ändå skattehöjningar som i första hand ska betala
Socialdemokraternas framtidssatsningar. S vill bland annat höja en rad
miljöskatter, restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften för unga

– Regeringen har sänkt skatten med 140 miljarder och vi har inte hamnat i Nirvana för det. Min bild är att det finns en mättnad på skatte
sänkningar hos svenska folket.
Hon medger samtidigt att jobbskatteavdraget gjort att många människor nu har en högre ekonomisk standard i och med att de fått mer
pengar att röra sig med.
– Vi Socialdemokrater har alltid strävat efter att människor ska få ett
bättre liv och det är positivt att det blir mer kvar i plånboken. Det har
vi inget emot. Men sedan finns det en kostnad för att vi har fått mer
pengar. Vi har inte kunnat lägga resurserna på skolan, inte på äldreomsorgen och inte på att bygga den infrastruktur som behövts.
De flesta bedömare är eniga om att hushållens allt starkare köpkraft
har hjälpt svensk ekonomi att hålla farten uppe sedan finanskrisen
2008. Magdalena Andersson motsätter sig inte den beskrivningen men
tycker att det hade funnits andra vägar att gå för att få samma effekt.
– Vill man upprätthålla konsumtionen så är det bra att de hushåll som
har hög konsumtionsbenägenhet får extra resurser. Då hade kanske en
barnbidragshöjning varit ett mer effektivt sätt än att lägga pengarna på
medelålders höginkomsttagare utan hemmavarande barn som kanske
satsar pengarna på en Thailandsresa i stället för att gå till Ica eller
McDonalds.
Utöver skattehöjningarna vill Magdalena Andersson även göra effektiviseringar i statsapparaten för att frigöra mer pengar till reformer. Som

före detta överdirektör på Skatteverket har hon med egna ögon sett att
det finns möjligheter till besparingar och S vill, som hon säger, ”få ut
mer pang för pengarna”.
En av de stora utmaningarna de närmaste åren blir att få bukt med
arbetslösheten. En allt större andel av dem som är inskrivna på
Arbetsförmedlingen tillhör så kallat utsatta grupper, det vill säga har
särskilt svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Särskilt som kravet
på utbildning blir allt starkare för att få ett jobb.

– Om kommunerna ska kunna betala bra löner måste de ha bra
ekonomi. Då handlar det från statligt håll om i vilken utsträckning man
prioriterar att sänka skatten eller om man prioriterar att öka
statsbidragen till kommunerna.
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

– Här har regeringen en helt obegriplig politik. Många av dem som
befinner sig i Fas 3 har inte gymnasieutbildning. Låt människor få det i
stället för att låta dem sitta och måla om stolar som redan är ommålade.

“Fakta. Magdalena Andersson
Född: 1967.

– Likadant är det med ungdomar. Vi har lagt förslag om att unga,
arbetslösa som saknar gymnasieutbildning ska tillbaka till skolbänken
så att de är redo att ta ett jobb när jobben kommer. Det ska vara ett
krav för att man ska få någon ersättning av samhället. Det här är inte
rocket science, det är ju bara att prioritera det i stället för att sänka
skatten.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm,
påbörjad forskarutbildning.

En annan av de stora frågorna under valåret lär bli vad som ska göras
för att förbättra skolan. Pisa-undersökningen som kom härom veckan
visade på allt svagare resultat för de svenska eleverna.

November 2009–februari 2012: Överdirektör, Skatteverket.

– Det var en avgörande stund i svensk politik och något av en chock
för både politiker och föräldrar.
S har föreslagit mindre klasser på lågstadiet, minskad administration
för lärarna och en lärarmiljard för att höja lönerna men utgår från att
det behöver göras mer för att vända utvecklingen. Och då behövs mer
pengar.

Bor: Nacka.
Familj: Gift, två barn.

Karriär:
Februari 2012–:
Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna.
2007–2009: Inrikespolitisk rådgivare till partiordföranden,
socialdemokratiska riksdagsgruppen.
2004–2006: Statssekreterare, finansdepartementet.
1998–2004: Planeringschef, statsrådsberedningen.
1996–1998: Politisk sakkunnig, statsrådsberedningen. “

DN 29 dec 2013: Vägen till valet. I dag Stefan Löfven (S)

”Sänkta skatter leder ingenvart”
“S-ledaren Stefan Löfven varnar för att statsfinanserna kan urholkas snabbt om inget görs åt budgetunderskottet. – Det kan gå
väldigt fort från en situation när vi har starka statsfinanser till att
vi har dåliga statsfinanser. Det kan gå hur fort som helst, säger
Stefan Löfven. “
“Min känsla är att det blev mer konfrontation mellan dig och
Fredrik Reinfeldt under året. Håller du med?
– Konfliktnivån har höjts. Det är bra att skillnaderna i politiken blir
tydlig och det kommer vi att tydliggöra ännu mer. Det är ju det som
folk går och röstar om, vad som är skillnaderna i politiken.
Samtidigt menar många att skillnaderna mellan er och
Moderaterna är för små?
– Vi har en väldigt tydlig konflikt. M har en politisk inriktning som vill
lösa allt med sänkta skatter. Moderaterna har precis kommit ut från sin
stämma där de ska fortsätta sänka skatter, med uppemot 30–35 miljarder kronor. Det är deras huvudrecept.
– Vi säger att det leder ingenvart, nu har vi provat det och det har visat
sig att vi har högre arbetslöshet, högre långtidsarbetslöshet och sämre
resultat i skolan. Verkligheten talar för sig själv.
I ett budgetperspektiv handlar höjningen av brytpunkten om
relativt lite pengar. Varför valde ni att ta den striden?
– Jag förstår inte det där resonemanget, jag begriper det inte. Tre
miljarder kronor, vad gör du för tre miljarder spänn? För oss kostar det
tre miljarder att sänka klasstorleken med upp till fem barn per klass

plus den lärarsatsning med specialpedagoger vi vill göra. Det är
jättemycket pengar.
Hur ser du på risken att alliansen svarar med samma mynt om du
blir statsminister?
– Det är deras val. Vi gör det här för att vi får både stärkta statsfinanser
och får möjlighet att investera i stället. Vi ska också komma ihåg att vi
nu har det största budgetunderskottet som vi haft sedan de här reglerna infördes.
– Nu får vi se upp här. Det kan gå väldigt fort från en situation när vi
har starka statsfinanser till att vi har dåliga statsfinanser. Det kan gå
hur fort som helst. Regeringen måste synas mer för den ekonomiska
politiken.
Så du menar att ert agerande inte försvagar budgetreglerna?
– Nej, det finns ingen praxis på det sättet. Vi har aldrig sett en minoritetsregering lägga fram en budget där de från början vet att de inte har
majoritet i den där delen. Det har aldrig hänt förut. Då måste vi kunna
säga att en skattesänkning som kostar tre miljarder kronor och riktas
till dem som tjänar relativt bra i samhället, att vi tycker det är fel
politik.
– För oss är det här ingen teknikalitet. Det är politiken det är fel på, det
har vi rätt att vara emot.
Givet det ekonomiska läget, finns det några pengar kvar att
bedriva politik för om ni vinner valet?
– Med en viss tillväxt och den skattekvot vi har, då kommer det att
finnas ett reformutrymme. Därför blir det så tydligt i valrörelsen, vad
kommer framtida reformutrymmen att användas till. Ska vi fortsätta att
sänka skatter eller ska vi satsa på jobb, skola och välfärd.

Redan nästa år tappar ni tolv miljarder, då ni låter jobbskatte
avdraget ligga kvar.

glömmer man skattegränserna ganska fort.

– Det stämmer, men regeringen har gjort av med hela sitt utrymme. Vi
har kvar vår uppfattning om ungdomsarbetsgivaravgiften och
restaurangmomsen. Det innebär att även om vi inte skulle ha någon
tillväxt alls, inget reformutrymme, då börjar vi med ungefär 20
miljarder kronor. Regeringen har noll.

Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “

Just nu når ni inte upp till 35 procent i opinionsmätningarna, som
är ert mål i nästa års val. Varför har ni inte lyft i opinionen med
tanke på de problem som regeringen haft?

“Stefan Löfven. Ålder: 56 år. Familj: Hustrun Ulla, två bonusbarn och
barnbarn. Bor: Lägenhet i Stockholm, stuga vid Höga kusten.
Tre snabba.
1 Hur många partier sitter i riksdagen efter nästa val?

– Vi är en bra bit över valet 2010. Vi är ungefär där vi var 2006, lite
under är vi. Jag hade gärna velat vara högre. För det första är 35 ingen
gräns för vad vi tycker är bra. 35 är vad vi behöver ha för att kunna
bilda regering, där måste vi nog vara.

– Det får svenska folket avgöra. Det vet inte jag.

– När vi ligger där, och det även med fyra borgerliga i riksdagen som
det var i SCB:s senaste mätning, får vi tillräckligt många mandat för
att Sverigedemokraterna inte ska få vara dem som avgör i svensk
politik. Och det är bra. Det innebär inte att 35 procent ”is enough”. Jag
ser gärna högre siffror, naturligtvis.

3 Kan Modo hota Skellefteå om SM-guldet i ishockey?

Hur förbereder du dig för att bli statsminister?
– Det viktigaste är att ha en politisk plattform som man känner sig
trygg med. Sen måste vi vara förberedda så att vi är gående från dag
ett. Det går fort, du har kort tid på dig när valet är gjort.
Och på det personliga planet?
– Man förbereder sig genom att diskutera mycket politik, prata med
människor, läsa, vila ibland, träna, fundera, ta promenader och umgås
med familjen. Ibland är det bra att göra något helt annat. Att sitta med
ett barnbarn i famnen och läsa en saga är väldigt bra avkoppling. Då

2 Ska Stockholm söka vinter-OS?
– Om man kan komma upp med en bra kalkyl ekonomiskt, en stabil
kalkyl, tycker jag att man ska fortsätta att studera det.
– Just nu ser det väldigt tungt ut.”

DN 13 jan 2014: Vänsterpartiets kongress:

“Sjöstedt: Reinfeldt bidrar till SD-stödet”
“ Jonas Sjöstedt avslutade helgens V-kongress med att gå till frontalattack mot Sverigedemokraterna. – Den tid då vi kunde avstå
från att ta debatten med dem är över, sade Sjöstedt och pekade ut
otrygga jobb och svaga skyddsnät som främlingsfientlighetens
grogrund. “
“Jonas Sjöstedt varnade för att SD kan göra stora inbrytningar bland
traditionella vänsterväljare.
– Det är ingen slump att det är inom branscher som bygg och transport
som stödet är stort för SD. Det handlar om otrygghet, det handlar om
villkoren på jobbet, det handlar om risken att bli arbetslös, sade Vänsterpartiets ledare i sitt avslutningstal.
Statsminister Reinfeldt har markerat hårt mot Sverigedemokraterna
men Sjöstedt anser ändå att denne har bidragit till deras framgång.
Otryggheten beror enligt Sjöstedt på att löntagare har gynnats med
skattesänkningar medan villkoren för sjuka och arbetslösa försämrats.
– När det tankesättet sprider sig i hela samhället ställs människor mot
varandra, sade Sjöstedt.
Enligt V-ledaren är det SD som med sitt stöd till den borgerliga regeringen har gjort stora skattesänkningar möjliga.
– När pengarna sedan inte räcker till välfärden skyller de på invandrare
och asylsökande. Sverigedemokraterna underblåser aktivt rasismen i
Sverige, sade Sjöstedt.
På traditionellt vänstervis ser Sjöstedt vägen bort från otrygghet och
främlingsfientlighet i en mer progressiv fördelningspolitik snarare än i

tillväxt. Det handlar om högre ersättningar i socialförsäkringarna men
också starkare anställningsskydd.
V-kongressens sista dag bjöd också på en överraskning. Toppnamn på
EU-listan blir Malin Björk, tidigare feministisk lobbyist i Bryssel.
Mikael Gustafsson, partiets ende EU-parlamentariker i dag, petades
ner.
– Jag vill driva de feministiska frågorna men också jobba med ekonomisk politik, antirasism och hbt-frågor. Vi ska försvara den gemensamma välfärden och säga nej till privatiseringar, på EU-nivå precis
som här hemma, säger Malin Björk.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “

“Fakta.
Viktigaste besluten på kongressen
Stopp för bolagsvinster i välfärden blir valets huvudfråga.
Kooperativ och stiftelser ska fortfarande få driva skolor, vård och
omsorg.
Sex timmars arbetsdag ska få högre prioritet.
1 procent av statsbudgeten ska gå till kulturen. “

DN 14 jan 2014 : Förslag i ny utredning.

“Sänkt rot och rut ska finansiera
hyresskatt”
“Den kommunala avgiften för hyresfastigheter bör avskaffas och
det hela bör finansieras med en sänkning av rot- och rutavdraget.
Det föreslår en kommitté som fått regeringens uppdrag att se över
beskatt-ningen av hyresrätter. “
“Dagens Nyheter kunde redan i november avslöja att fastighetsskatten
för hyresfastigheter är på väg att avskaffas. I går presenterades förslaget formellt av Bostadsbeskattningskommittén, som utsetts av regeringen. För att finansiera ett borttagande av fastighetsavgiften så föreslår kommittén att taket för rot- och rutavdrag ska sänkas från 50 000
kronor till 34 000 kronor per år. Ett förslag som inte faller i god jord
hos företrädare för bygg- och hemservicebranschen.
Björn Wellhagen, är näringspolitisk chef på branschorganisationen
Sveriges Byggindustrier. Han tycker visserligen att det är bra att ta
bort fastighetsavgiften men han är kritisk till finansieringsformen.
– Det är en vällovlig åtgärd men jag förstår inte varför man ställer två
goda saker mot varandra. Rotavdraget har fått bort mycket av svartarbetet i hushållssektorn. Det är många som inte längre kan tänka sig
att vare sig köpa eller sälja svarta tjänster. Att sänka taket för rotavdrag
tror jag är fel väg att gå.
Från städ- och servicebranschen är man också skeptiska till finansieringsförslaget.
– Det finns en enorm potential i hemservicebranschen och omsättningen ökar för varje år. Om taket för rutavdragen sänks så finns det en
stor risk för att branschen inte fortsätter att växa, säger Ari Kouvonen,
näringspolitisk expert på branschorganisationen Almega serviceentreprenörerna.

Han menar att kommittén gör helt felaktiga prioriteringar genom att
föreslå att förslaget ska finansieras på det här sättet.
– Den här branschen skapar mer sysselsättning så det borde vara en
viktigare fråga just nu, säger Ari Kouvonen.
Bakgrunden till utredningen är att regeringen vill få fart på byggandet
av hyresrätter. Omvandlingen till bostadsrätter i Stockholm i kombination med att det har varit mer lönsamt för fastighetsbolagen att bygga
bostadsrätter har gjort att utbudet av hyresrätter har minskat. Men
frågan är om kommitténs förslag kan råda bot på det. Branschorganisationerna på hyresmarknaden är skeptiska till om ett avskaffande av
fastighetsavgiften kommer leda till särskilt många nya hyresrätter.
Fastighetsägarna menar visserligen att det är bra att skatten avskaffas men man tror inte att det skulle ge särskilt stor effekt.
– Vi är positiva till att man föreslår att skatten ska avskaffas. Det är ett
sätt att komma åt bristen på neutralitet som råder mellan olika upplåtelseformer. Men vill man att det ska byggas mer hyresrätter är det
här alldeles för lite. Det har en väldigt liten påverkan på byggkostnaden, säger Ulla Werkell, skatteexpert på Fastighetsägarna.
Och Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman är
ännu mer kritisk till förslaget.
– Det är ett slag i luften. Om syftet är att få igång nyproduktion så
betyder det ingenting.
På finansdepartementet vill man avvakta med att kommentera utredningen.
– Vi ska nu analysera den och ber att få återkomma, säger Evin
Khaffaf, pressekreterare till finansminister Anders Borg.
Jon Andersson jon.andersson@dn.se “

DN 22 jan 2014:

DN 22 jan 2014 :

“Borg öppnar för skattehöjningar”

“S: ”Ingen skatteutjämning”

“Det kan bli skattehöjningar under nästa mandatperiod, även med en
borgerlig regering. Det sade finansminister Anders Borg (M) vid en
pressträff i går.
Han upprepar att han nu kan tänka sig skattehöjningar på punktskatter
som alkohol och tobak, men också höja skatten på kommersiella
fastigheter och minska ränteavdrag för företag. Inkomstskattehöjningar
säger han – som i en DN-intervju i julas – bestämt nej till.
Han avvisar krav från andra regeringspartier på ytterligare skattesänkningar.
DN “

“Skatteskillnaden mellan löntagare och pensionärer kan inte jämnas ut
under de kommande fyra åren. Det anser Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson.
Hon är på grund av den senaste prognosen från Ekonomistyrningsverket mer pessimistisk än i höstas om utrymmet i statsfinanserna för
en pensionärsskattesänkning.
– Det är ingenting jag på något sätt skulle lova under nästa mandatperiod, utan det kommer att ta tid. Ju sämre läget är i statsfinanserna,
desto längre tid kommer en sådan reform att ta, säger hon.
Sedan det borgerliga maktövertagandet 2006 har inkomstskatten
sänkts mer för löntagare än pensionärer. Det femte jobbskatteavdraget
som infördes vid årsskiftet innebär att en pensionär med en pension på
25 000 kronor i år ska betala mellan 750 och 2 000 kronor mer i skatt
varje månad jämfört med en löntagare med samma inkomst.
Skillnaden beror på födelseår och kommunalskattenivå.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

DN 22 jan 2014:

”Skattesystemet ett lappverk – en ny stor
reform
“Ny bok. 23 år efter ”århundradets skattereform” har över 500
ändringar gjorts i skattesystemet, som blivit ihåligt som en
schweizerost. Höga marginalskatter är tillbaka, liksom osunda
skatteskillnader mellan arbete och kapital. Därför behövs en rejäl
skattereform, skriver elva experter, varav två tidigare finansministrar. “
“Skatter är ett politiskt instrument som används för politiska syften.
Det är naturligt att politikens vardag så småningom leder till att det
som en gång varit en väl avvägd och genomtänkt helhet med åren
förvandlas till ett lapptäcke av tillägg och justeringar. På 1970-talet
kunde totalskatten i exceptionella situationer uppgå till över 100 procent av inkomsten, och begreppet ”Pomperipossaeffekten” myntades
efter Astrid Lindgrens inhopp i debatten. Samtidigt hade vi orimligt
generösa avdragsregler som straffade de skuldlösa och gav oss ett
skattefrälse av nolltaxerare bland de ”skuldtyngda”.
Det var uppenbart att vi behövde en genomgripande reform för att
skapa ett samhällsekonomiskt mer effektivt skattesystem med lägre
skattekilar samt en mer likformig och rättvis beskattning. Ur den insikten kom ”Den underbara natten” 1981 och så småningom ”Århundradets skattereform” 1990–91.
Efter dessa reformer kom inkomst av tjänst att beskattas med 31 procent (den genomsnittliga kommunalskatten) upp till en brytpunkt där
de som tjänade mest också fick betala en statlig skatt. Ingen skulle betala mer än hälften av en inkomstökning i skatt. Alla kapitalinkomster
– räntor, utdelningar och kapitalvinster – beskattades med 30 procent.
Skattebasen för momsen breddades med en enhetlig momsskattesats
på 25 procent.

De vägledande principerna bakom århundradets skattereform var
enkelhet och likformighet. Nu, 23 år senare, har mer än 500 förändringar gjorts i skattesystemet. Avstegen från en likformig beskattning
har lett till alltför många kryphål; 1970-talets lapptäcke har blivit
2010-talets ihåliga schweizerost.
De höga marginalskatterna på arbetsinkomster har återuppstått. På inkomster av tjänst över lite mer än 50.000 kronor per månad är marginalskatten i dag cirka 57 procent (hela 67 procent inklusive sociala
avgifter). Betydligt fler än de som vid tidpunkten för reformen förutsades få betala statlig inkomstskatt omfattas nu av den. Den olikformiga
kapitalbeskattningen har också återuppstått. Vi har nu flera olika nivåer
för den statliga kapitalinkomstbeskattningen, 20, 22, 25 eller 30 procent (plus ytterligare mycket låga nivåer för investeringssparkonto,
kapitalförsäkringar och pensionssparande). Gapet mellan den högsta
marginalskatten på arbetsinkomst och skatten på kapitalinkomst har
ökat markant.
Vi ser alla, trots delvis olika utgångspunkter, att det behövs en ny
skattereform. Skattesystemet kan reformeras utan att de politiska fördelningsambitionerna äventyras. Också den nya globala ekonomin
motiverar en skatteöversyn i syfte att stärka Sveriges attraktions- och
utvecklingskraft i världen.
Vi medverkar därför i en antologi kring detta ämne som publiceras i
dag, onsdag: ”En skattereform för 2000-talet – elva röster om hur
Sverige får ett bättre skattesystem”. Vi för olika resonemang och har
delvis olika lösningar. Men liksom vid tidigare skattereformer finns
enskilda delar som behöver diskuteras......”
Från artikeln har här tagits bort avsnitt om förslag till förändringar.
Förslagen är synnerligen kontroversiella och bör inte vidarebefordras.

“Rune Andersson, företagsledare, ordförande Mellby Gård,
Hans Bergström, docent i statsvetenskap, fd chefredaktör DN,
Lars Calmfors, professor vid Institutet för internationell ekonomi,
Stockholms universitet,
Kjell-Olof Feldt, finansminister (S) 1983–1990,
Åsa Hansson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet,
Magnus Henrekson, professor och vd vid IFN, Lars Jonung,
professor i nationalekonomi, Lunds universitet,
Sven-Olof Lodin, professor i finansrätt,
Peter Melz, professor i finansrätt, Stockholms universitet,
Erik Åsbrink, finansminister (S) 1996–1999,
Ann Öberg, chefekonom Svenskt näringsliv. “
Boken: EN SKATTEREFORM FÖR 2000-TALET. ELVA RÖSTER
OM HUR SVERIGE FÅR ETT BÄTTRE SKATTESYSTEM.
Mats Bergstrand red. 204 sidor. 2014. SEK 250. Juridisk reportagebyrå. eddy.se ab Box1310 62124 Visby order@bokorder.se tel
0498-253900.

Kommentarer:
De flesta av författarna är nationalekonomer, och sådana har vanligen
litet intresse för fördelningspolitik som omfattar alla inkomstkategorier, de är mest inställda på företagarnas och företagandets problem,
och det genomsyrar deras förslag. Alla är välbetalda och hör till kategorier med inkomster långt över genomsnittet där det inte är något
problem med att hålla en mycket hög levnadsstandard, och där man
ofta finner föga intresse för hur de med låga inkomster klarar sig.
Skattesystemet bör i första han ses som ett fördelningssystem som
sörjer för en önskad fördelning av medborgarnas levnadsvillkor. Ett av
de första problemen för medborgarna är att man ska ha pengar till levnadskostnaderna för en mista rimliga levnadsstandard. Nationalekonomer och personer med höga inkomster visar sällan upp något om
det.

Hushållsbudgeten 2013 för förvärvsarbetande icke-pensionärer
utan barn: bostadshyra 5100 kr per månad = 61 200 kr per år för ensam och 6100 kr per mån för makar/sambor= 73 200 kr/år. Tillsammans med övriga hushållskostnader blir det 145 000 kr för året för
ensamhushåll och 220 000 för makar/sambor. I de angivna lägsta
kostnaderna ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor.
Detta är enligt SCBs statistik för genomsnittliga hyror och enligt konsumentverkets beräkningar för övriga kostnader.
I hushållen uppstår vid låga inkomster underskott sedan skatt och hushållskostnader betalats, och vid högre inkomster överskott. Gränsen
mellan underskott och överskott låg 2013 för ensam vid cirka 15 000
kr inkomst per månad och för makar/sambor med lika inkomst vid
cirka 11 000 kr per månad.
Underskott och överskott vid olika inkomster framgår av särskild
tabell. Mellan 2006 och 2013 har underskotten ökat för inkomster
under cirka 20 000 kr per månad 2013 och överskotten ökat för
inkomster över cirka 20 000 kr per månad 2013.
För de 10 procent av inkomsttagarna som har de lägsta inkomsterna
har underskottet ökat med cirka 16 000 kr för året och för de 10 procent av inkomsttagarna som har de högsta inkomsterna har överskotten
ökat med cirka 52 000 kr för året.
Överskott för ensam 2013:
Inkomst 10 000 kr per månad: 	
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- 41 080 kr (dvs underskott)
2 816
46 292
90 404
133 184
175 784
207 164
268 364
323 684

Hur förbättra välfärdsfördelningen?
Ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn.
Inkomstfördelning 2013 och försämring/förbättring 2006-2013:
Månadslön Decilgrupp 1-10 20-64 år	

Överskott ensam
ca kr	

	

Med och utan barn.Ensam och i par. 2013 minus 2006	
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ca 33000
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P90 = 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
6222 74664
7019 84228
7816 93792
8613 103356
9350 112200
10085 121020
10821 129852
11556 138672
12318 147816
13053 156636
13761 165132
14497 173964
15232 182784
15941 191292
16676 200112
17411 208932
18146 217752
18881 226572
19617 235404
20346 244152
21055 252660
22472 269664
23182 278184
26732 320784
29347 352164
31897 382764
34447 413364
36754 441084
39057 468684

-79888
-70336
-60772
-51208
-41080
-32800
-23980
-15148	

-6328 kris2816 gräns
11636
20132
28964	

37784	

46292
55112	

63932	

72752	

81572	

90404	

99152	

107660	

124664	

133184	

175784	

207164	

237764	

268364	

296084	

323684

- 89776 cacaP10
- 70672
- 51544
- 32416
- 13288 kris4400 gräns
22040
39704
57344
75632
93272
110264
127928
145568
162584
180224
197864
215504
P50
233144
250808
268304
285320
319328
336368
421568
484328
P90
545528
606728
662168
717368

2

3

4

5
6
7
8
9

10

Skatter, avdrag och bidrag.
Skattesystemet ska ta in pengar till de utgifter staten och kommunerna
har, men ska också göra det efter “bärkraft”, ett slagord som länge
använts på tal om skatter.
Skattefördelningen har två dimensioner:
* Vertikal fördelning som gäller fördelning efter inkomsternas storlek,
varvid man menar att de med högre inkomst har högre bärkraft och ska
betala högre skatt - med hjälp av progressiva skalor som ger högre
marginaleffekter när inkomsterna är högre.
* Horisontell fördelning som gäller fördelningen av skatt på personer
som har lika höga inkomster, men som har olika stora rimliga utgifter
för levnadsstandarden. Det gäller t ex barnfamiljer som har högre
rimliga utgifter än personer utan barn.
Man har inte lyckats ordna skattesystemet så att man enkelt kan fördela skatterna för alla fall när det gäller horisontell fördelning. Man
har därför kompletterat skattesystemet med bidragssystem för vissa
slags utgifter, bl a barnkostnader och bostadskostnader mm, det finns
barnbidrag och bostadsbidrag o d.
När man diskuterar skattesystemets utformning måste man därför på samma gång ta med problem kring avdrags- och bidragssystemen. Det gör de 11 författarna i artikeln inte.
Försäkringskassan, pensionsmyndigheten och skatteverket har på
sina hemsidor på Internet uppgifter om skatter, avdrag och bidrag, som visar att fördelningsproblemen är mycket komplicerade och svåröverskådliga, och att de inte alltid beskriver så att det
är lätt att förstå. Försäkringskassan beskriver inte sina regler och
system utan har bara dolda formler med vilka de räknar ut bidrag i enskilda fall.
Det är svårt att avgöra om deras belopp och procent ger en bra
fördelning.

Från försäkringskassan 24 jan 2014: Privatperson
Aktuella belopp 2014 (pdf 54 kB, öppnar nytt fönster)

Aktuella belopp 2014. Gäller från och med 2014-01-01.
Basbelopp
Prisbasbeloppet (PBB)	

	


	


	


	


	


44 400 kr

Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)	

	

År	

 	

SGI högst vid 80%och75% 	

 	

	

	

	

333 000
SGI lägst vid 80%och75% 	

 	

	

	

	

10 600
Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 80 %	

	

	

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, högst vid 75 %	

	

	

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 80 %	

 	

	

Kalenderdagsberäknad sjukpenning, lägst vid 75 %	

 	

	

Kalenderdagsberäknad sjukpenning vid hel arbetslöshet, högst	


708
664
23
21
486

Sjukförsäkring	

 	

	

	

	

	

	

Hel sjukersättning i form av garantiersättning	

 	


Månad
8 880

År	

 	

106 506	


Hel aktivitetsersättning i form av garantiersättning
Innan 21 år 	

	

	

	

	

	

	

93 240	

Mellan 21 och 23 år 	

 	

	

	

	

	

95 460	

Mellan 23 och 25 år 	

 	

	

	

	

	

97 680	

Mellan 25 och 27 år	

 	

	

	

	

	

99 900	

Mellan 27 och 29 år 	

 	

	

	

	

102 120	

Mellan 29 och 30 år	

 	

	

	

	

104 340	

Max hel inkomstrelaterad Sjukeller Aktivitetsersättning	


213 120

Dag

7 770
8 955
8 140
8 325
8 510
8 695
17 760

Beräkna din årsinkomst så här:
	

 •	

Om du har månadslön multiplicerar du den med 12.
	

 •	

Om du har timlön och arbetar heltid multiplicerar du din timlön
med 2 080.

Alla förmåner. (Försäkringskassan)
Förälder
Adoptionsbidrag
Barnbidrag och flerbarnstillägg
Bostadsbidrag till barnfamiljer
Föräldrapenning
Föräldrapenning vid adoption
Graviditetspenning
Jämställdhetsbonus
10-dagar (i samband med barns födelse)
10-dagar (i samband med barns adoption)
VAB
VAB (när barnet är över 12 år, allvarligt sjukt eller omfattas av LSS)
Underhållsstöd
Underhållsbidrag
Sjuk
•	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	

	

 •	


Information för dig som är anställd
Information för dig som är arbetssökande
Information för dig med aktiebolag
Information för dig med enskild firma
Information för dig som är föräldraledig
Information för dig som är studerande

Bostad
	

 •	

 Bostadsbidrag till barnfamiljer
	

 •	

 Bostadsbidrag till unga utan barn
	

 •	

 Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning eller
sjukersättning
Funktionsnedsättning
•	

Arbetshjälpmedel
	

 •	

 Assistansersättning

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	


Bilstöd
Handikappersättning
Kontaktdagar för vissa funktionshindrade barn
Vårdbidrag

Utomlands
	

 •	

 Europeiska sjukförsäkringskortet - EU-kortet
	

 •	

 Sjuk vid bosättning utomlands
	

 •	

 Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands
	

 •	

 Söka sjukvård i EU/EES och i Schweiz
	

 •	

 Söka tandvård i EU/EES och i Schweiz
	

 •	

 Utsändning till annat EU/EES-land eller till Schweiz för dig
som är arbetsgivare eller arbetstagare
	

 •	

 Egen företagare som tillfälligt arbetar i annat EU/EES-land
eller i Schweiz
Tandvård
	

 •	

 Abonnemangstandvård
	

 •	

 Allmänt tandvårdsbidrag
	

 •	

 Högkostnadsskydd för tandvård
	

 •	

 Söka tandvård i EU/EES och i Schweiz
Arbetssökande
	

 •	

 Aktivitetsstöd
	

 •	

 Utvecklingsersättning
	

 •	

 Aktivitetsstöd, stöd till start av näringsverksamhet
Militär utbildning
	

 •	

 Statligt personskadeskydd
Ny i Sverige
	

 •	

 Etableringsersättning

Barnbidraget är 1 050 kronor per barn i månaden. Har du två eller
fler barn så får du automatiskt också flerbarnstillägg. Bidraget är
skattefritt.
Se hur mycket barnbidrag och flerbarnstillägg du får
Totalt antal barn
	

Barnbidrag	

 Flerbarnstillägg	

Sammanlagt
1	

1 050 kronor	

 -	

	

	

1050 kronor
2	

2 100 kronor	

 150 kronor	

 	

2 250 kronor
3	

3 150 kronor	

 604 kronor	

 	

3 754 kronor
4	

4 200 kronor	

 1 614 kronor	

 	

5 814 kronor
5	

5 250 kronor	

 2 864 kronor	

 	

8 114 kronor
6	

6 300 kronor	

 4 114 kronor	

 	

10 414 kronor
Du kan enkelt och snabbt ta reda på om du kan få bostadsbidrag
genom att använda Kassakollen. Du kan få bostadsbidrag oavsett om
du äger eller hyr din bostad.
Du kan få bostadsbidrag för barnfamilj om
	

 •	

du har barn som bor hos dig
	

 •	

du betalar mer än 1 400 kronor i månaden för din bostad
	

 •	

ditt hushåll har som mest 423 000 kronor i sammanlagd
årsinkomst
	

 •	

du bor och är folkbokförd på den adress som du söker bidrag
för. Om det finns särskilda skäl kan man göra undantag från
folkbokföringskravet.
I Kassakollen kan du snabbt och enkelt se hur mycket pengar du kan få
i bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på
	

 •	

dina inkomster
	

 •	

hur många barn som bor hemma
	

 •	

vad ditt boende kostar
	

 •	

hur stor din bostad är.
Kassan visar inte reglerna.

Från pensionsmyndigheten.se 24 jan 2014: Startsida.html
Så fungerar pensionen
Den allmänna pensionen
Bostadstillägg till pensionärer
ANSÖKAN OM BOSTADSTILLÄGG OCH
ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD
Här ansöker du om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. När
du ansöker om bostadstillägg ansöker du automatiskt om
äldreförsörjningsstöd.
Ansökan om bostadstillägg är till för dig som:
	

 •	

Inte har eller har haft bostadstilllägg/äldreförsörjningsstöd
sedan tidigare
	

 •	

Har bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd men beslutstiden
håller på att gå ut eller har gått ut
Anmälan om ändrade uppgifter är till för dig som:
	

 •	

har bostadstillägg/äldreförsörjningsstöd men vill anmäla en
ändring i din ekonomi, bostads- och familjeförhållande som
kan påverka ditt bostadstillägg
Om ansökan
	

 •	

Bostadstillägg beviljas vanligtvis tillsvidare utan
tidsbegränsning.
	

 •	

Du kan ansöka om bostadstillägg för tre månader tillbaka i
tiden.
	

 •	

Om du är gift, sambo eller registrerad partner gör ni en
gemensam ansökan om bostadstillägg.
	

 •	

När du ansöker om bostadstillägg prövar vi även om du har rätt
till äldreförsörjningsstöd. Du kan få äldreförsörjningsstöd om
inte dina andra pensionsförmåner räcker till.
	

 •	

Du ansöker antingen via vår webbplats genom att välja om du
vill göra en ansökan eller en anmälan om ändrade uppgifter.
Vill du hellre fylla i en blankett, väljer du den som passar i
listan till höger. Du kan också beställa blanketten från oss.....
Sidan uppdaterades 2013-03-13

Från skatteverket.se 24 jan 2014: 2014

Belopp och procent - inkomstår 2014
Innehållsförteckning
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Innehållsförteckning
Allmän pensionsavgift
Arbetsgivaravgift
Begravningsavgift
Beskattningsbar inkomst
Bilersättning (milersättning)
Bilförmånsberäkning
Bolagsskatt
Bostadsförmån
Bostadsförmån för den anställde
Brytpunkt för löntagare
Brytpunkt för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång
Dubbel bosättning
Egenavgift
Egenavgift - schablonavdrag
Expansionsfond
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
1. Kommunal fastighetsskatt inkomstår 2014
2. Statlig fastighetsskatt inkomstår 2014
Förseningsavgifter
Försäljning privatbostad
Försäljning näringsfastighet
Förvaltningsutgift
Grundavdrag
Grundavdrag för ideella föreningar
Gränsbelopp
Gåvor till anställda, skattefria
Inkomstbasbelopp
Intäktsränta på skattekontot

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	
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•	
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•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	

•	


Kostförmån
Kostnadsavdrag
Kostnadsränta på skattekontot
Kyrkoavgift
Moms - skattesatser
Normalbelopp för utrikes tjänsteresa
Pensionsgrundande inkomst
Periodiseringsfond
Prisbasbelopp
Representation
Reseavdrag
Räntefördelning
Ränteförmån
Skattereduktion Kapital
Skattetillägg
Skiktgräns
Statlig inkomstskatt, fysiska personer
Statlig inkomstskatt, juridiska personer
Statlig inkomstskatt, kapitalinkomster
Statslåneränta
Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet
Särskild löneskatt på pensionskostnader
Särskild löneskatt på vinstandel
Tillfälligt arbete
Traktamente inom landet
Traktamente utom landet
Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa
Tävlingsvinster
Uppskov med beskattning vid bostadsbyte
Värdeminskningsavdrag för byggnader
Byggnadstyp och procentsats

Få en snabb överblick över vilka belopp och procentsatser som gäller i
vår korta version. Belopp och procent 2014 - kort version

Allmän pensionsavgift
7 procent av förvärvsinkomsten men högst 32 100 kronor.
Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en
skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna
pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.
Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din
kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och
fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till
exempel den allmänna pensionsavgiften.
Arbetsgivaravgift
Avgift	

 	

	

	

Ålderspensionsavgift	

	

Efterlevandepension	

 	

Sjukförsäkringsavgift	

	

Arbetsskadeavgift	

 	

Föräldraförsäkring	

 	

Arbetsmarknadsavgift	

Allmän löneavgift	

 	

Summa	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	


Procent
10,21 %
1,17 %
4,35 %
0,30 %
2,60 %
2,91 %
9,88 %
31,42 %

För anställda som är födda 1937 och tidigare betalar man ingen
arbetsgivaravgift och inte heller särskild löneskatt.
För anställda som är födda 1938-1948 ska endast ålderspensionsavgift
betalas med 10,21 %.

kyrkan där du bodde den 1 november året innan inkomståret. Även
den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift.
Hur stor avgiften blir bestämmer varje enskild församling eller
kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.
Avgiften varierar alltså beroende på var du bor, precis som
kommunalskatten, och beräknas på den kommunalt beskattningsbara
förvärvsinkomsten. Begravningsavgiftens storlek
Beskattningsbar inkomst
Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande
fall, med sjöinkomstavdrag
Bilersättning (milersättning)
Skattefri bilersättning
Egen bil: 18,50 kr/mil
Förmånsbil: dieselolja 6,50 kr/mil, övrigt drivmedel 9,50 kr/mil.
Bilförmånsberäkning
14 074 kr (0,317 x prisbasbeloppet 44 400 kr)
+
nybilspriset x 75% av statslåneräntan (2,09 %)
+
9% av nybilspriset upp t.o.m 7,5 prisbasbelopp
+
20% av den del av nybilspriset som överstiger 7,5 prisbasbelopp
= Bilförmån att deklarera

För personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år är arbetsgivaravgifterna 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel
av övriga avgifter.

Lägsta nybilspris för sexårsbilar är 177 600 kr för inkomstår 2014.

Begravningsavgift
Begravningsavgift betalar alla till den församling inom Svenska

Bostadsförmån
Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt

Bolagsskatt
Se statlig inkomstskatt för juridiska personer.

garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas
särskilt till marknadsvärdet.
Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens
storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter
bostadsförmånen åtnjuts - om det t.ex. är en tjänstebostad - samt
hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar
varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.
Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgiftberäknas
förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.
Bostadsförmånsvärde beräknat med ledning av tabellen nedan avser
bostad i omöblerat skick inklusive värme men exklusive hushållsel.
Region	

	

	

	

Stor-Stockholm * 	

 	

	

Stor-Göteborg **	

	

	

Kommuner i övrigt med mer än
75 000 invånare	

	

	

Övriga kommuner	

 	

	

Bostad belägen utanför tätort med
närmaste omgivning	

 	

	


Bostadsförmån för den anställde
Vid beskattningen för den anställde ska värdet för bostadsförmån i
stället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte
schablonvärdet).
Brytpunkt för löntagare
Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt, före
grundavdrag.
Nedre brytpunkt: 433 900 kr (20 %) 	

(36 158 k/månad)
Övre brytpunkt: 615 700 kr (25 %)	

 	

(51 308 kr/månad)	

Brytpunkt för dig som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång
Nedre brytpunkt: 460 800 kr (20 %)	

	

(38 400 kr/månad)
Övre brytpunkt: 634 400 kr (25 %)	

 	

(52 867 kr/månad)

Per år	

	

1138	

 	

1059	

 	


Per månad
95
88

Dubbel bosättning
	

 •	

Avdrag för måltider den första månaden, 66 kr per dag.
	

 •	

Utgifter för logi, faktisk kostnad.

1004	

 	

912	

 	


84
76

820	

 	


68

Egenavgift	

 	

	

Avgift	

	

	

	

Ålderspensionsavgift	

	

Efterlevandepension	

 	

Sjukförsäkringsavgift	

	

Arbetsskadeavgift	

 	

Föräldraförsäkring	

 	

Arbetsmarknadsavgift
Allmän löneavgift	

 	

Summa	

	

	


* Till Stor-Stockholm räknas Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge,
Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn,
Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg,
Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna,
Vaxholm, Värmdö och Österåker. Stor-Stockholm sammanfaller
därmed med Stockholms län.
**Till Stor-Göteborg räknas Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda,
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Procent
10,21 %
1,17 %
4,44 %
0,30 %
2,60 %
0,37 %
9,88 %
28,97 %

Personer som är födda 1938 - 1948 betalar ålderspensionsavgift
10,21 %.
Personer som är födda 1937 och tidigare betalar inte särskild löneskatt
för aktivt bedriven näringsverksamhet.

Personer som inte har fyllt 26 år vid årets ingång betalar egenavgifter
med 14,89 % (vid 7 dagars karenstid)
Den som bedriver passiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt
med 24,26 % i stället för egenavgifter.
Om egenavgifter och karensdagar
Egenavgift - schablonavdrag
Du får göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter med
maximalt 25 % på överskottet av näringsverksamheten.
Är du född 1988 eller senare får du göra ett schablonavdrag med 14 %
på överskottet, eftersom du då betalar lägre avgifter.
Betalar du endast ålderspensionsavgift, född 1938-1948, är
schablonavdraget 10 %.
Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag
med högst 20 %.
Expansionsfond Takbelopp = tillgångar - skulder, vid beskattningsårets utgång.
Högsta möjliga avsättning = takbeloppet dividerat med 0,78,
alternativt takbeloppet multiplicerat med 128,21
Expansionsfondsskatten = 22 %
Fastighetsavgift och fastighetsskatt
och därefter följande: klicka på 2014

Levnadskostnader för gemensamma
nyttigheter
I det föregående har behandlats individuella kostnader. Utöver det
finns kostnader för gemensamma nyttigheter, som betalas av staten och
kommunerna. Levnadsstandarden beror av dessa nyttigheter som man
betalar via skatten och socialförsäkringarna.
I den offentliga skattedebatten nu talas om ett val mellan sänkning av
inkomstskatten och höjning av statliga bidrag till skolor för barn. Om
man väljer alternativet med sänkning av inkomstskatterna blir det
relativt sämre för barnfamiljer än i alternativet med höjning av bidrag
till skolor då barnfamiljer får det bättre.
Jobbskatteavdragen har den effekten att de gjort det omöjligt att förbättra de gemensamma nyttigheterna så som man kunnat i ett fall utan
jobbskatteavdrag.
Jobbskatteavdragen har också haft effekten att de med högre inkomster
har kunnat öka sin levnadsstandard mer än de med lägre inkomster.
Gemensamma nyttigheter kan sammanfattas i nyttigheter i de 22
politikområdena:
Ett fungerande politiskt system, System för världplanering och Europaplanering. Rättsväsende. Försvar. Ett fungerande klimat. Transportsystem. Planering av fysiska miljöer. System för biologisk produktion.
System för bistånd. Hälso- och sjukård, räddningstjänst. Livsmedelsoch bostadsförsörjning. System för energi, vatten, avlopp, avfall, personlig hygien, hemmens skötsel mm. System för vård och omsorg i
hemmet o d. System för utbildning och forskning. System för information och andra kulturella verksamheter. Fungerande arbetsmarknad.
System för tillverkning och tjänster. System för handel. System för
hantering av sociala relationer. System för hantering av brottsliga
verksamheter o d. System för hantering av pengar.

Alla dessa gemensamma system kostar offentliga pengar att sköta.
Erfarenheterna säger att det på det hela taget behövs mer gemensamma
pengar till att förbättra de gemensamma nyttighterna, förbättringar
som kan öka levnadsdstandarden för alla.

De 11 artikelförfattarna ger förslag under 5 punter:
1 Minska skillnaderna i skatt mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital.
2 Gör momsen enhetlig.
3 Inför en effektiv fastighetsbeskattning.
4 Sänk skatterna för investeringar i nystartade företag.
5 Informera tydligare om skatterna. Medborgarna bör också ges
tydligare upplysning om vad de faktiskt betalar i skatt. Det politiska
systemet har en tendens att dölja hur höga skatterna egentligen är.
Likaså är informationen om vad skatterna används till bristfällig. En
ökad insikt hos medborgarna om dessa frågor skulle förmodligen bidra
till ett ökat politiskt intresse för ett bra skattesystem.
De nämner inget om förslagens konsekvenser för fördelningen av
levnadsstandarden. Under punkt 5 menar de att informationen om vad
skatterna används till är bristfällig och att det politiska systemet döljer
hur höga skatterna är, men ägnar föga i artikeln år det.
Det är naturligtvis viktigt att man talar om att de med de lägsta inkomsterna på grund av skatterna lever med oacceptabla underskott i
hushållsbudgetarna medan de med höga inkomster har hundratusentals
kronor i överskott. De nämner inget om att eleverna i skolorna inte får
tillräcklig utbildning, och inte att cancersjuka får vänta på operation
medan tumörerna växer med rasande fart. De nämner inget om bostadsbristen som gör det nära omöjligt för ungdomar att få en egen
bostad.
De lägger ner möda på att kräva att den s k värnskatten bör avskaffas
och ge ännu större överskott vid de allra högsta inkomsterna, vilket är
besynnerligt då folkpartiledaren Jan Björklund som många år varit
blan dem som mest ihärdigt krävt att den ska avskaffas nu upptäckt att

skolorna behöver pengar och han därför slutar med kravet. De 11 författarna menar att ungdomar som går ut gymnsiet avstår från att fortsätta utbilda sig på högskolor därför att värnskatten på 5% finns vid
inkomster över 51 308 kr/månad, något som de flesta högskoleutbildade aldrig kommer upp till. De tycks också mena att de som har de
höga inkomsterna slutar att arbeta om jobbskatteavdraget tas bort.
De 11 vill införa en enhetlig momssats, vilket är lovvärt, men har inget
om hur det ska gå till. Sänkningen av matmomsen var inte bra då det
gav större skattelättnader för höga inkomster än för låga inkomster.
De 11 författarna vill återinföra en fastighetsskatt. Den gamla skatten
som plågat folk är lyckligtvis avkaffad. Kravet om att återinföra en
fastighetsskatt visar att de 11 inte hängt med. Villaägarna har redan
kommit med protester i en replik som bifogas.
De nämner att de med höga inkomster kan ha marginalskatter på 57%,
vilket de tycker är för mycket, men nämner inget om att förvärvsarbetande med låga inkomster och bostadsbidrag också kan få 57 %
marginaleffekt, de måste också betala en förmögenhetsskatt som ingår
i reglerna för bostadsbidragen, medan alla andra inte har skatt på förmögenheter.
De 11 författarnas bok kostar 250 kr, vanligt folk har inte råd att lägga
pengar på den, den är mest för höginkomsttagare som vill ha lägre
skatter. Författarna borde ha sett till att boken kommit in på Internet
för gratis nerladdning, men med hänsyn till innehållet är det kanske
bäst att boken glöms bort.
Magnus Henreksons kapitel i boken, “Ett skatteparadis för de
redan rika “ är intressant, finns gratis på Internet, utdrag bifogas
här. Men först skatteförslag och artikel från villaägarna.

Förslag till riksdagsbeslut.
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.

DN.se 23 jan 2014:

”Stora reformer medför stora risker”

finns det en koppling mellan den nuvarande prisnivån och ränteavdragen.

“REPLIK. Sverige behöver en skattereform, men det finns goda
skäl att vara försiktig. En återställning av fastighetsskatten och
minskade ränteavdrag skulle tvinga en stor grupp hushåll att
kraftigt minska sin konsumtion, vilket skulle ge lägre tillväxt och
högre arbetslöshet, skriver två chefer på Villaägarnas riksförbund.”

Så länge det kommunala planmonopolet finns kvar och stryper utbudet
av byggbar mark och Sverige behåller OECD:s hårdaste prisreglering
för hyresrätter kommer prisutvecklingen för bostäder att vara fortsatt
stigande – med eller utan ränteavdrag. På kort sikt skulle dock avskaffade ränteavdrag skapa en chockartad priskorrigering, vars konsekvenser är svåra att överblicka.

“På onsdagens DN Debatt konstaterar en rad ekonomer att det gjorts
över 500 förändringar av skattesystemet sedan skattereformen 1991
och att det därför behövs en ny reform.
En av de 500 reformerna som skribenterna indirekt kritiserar är avskaffandet av fastighetsskatten, som före 2007 var 1 procent av taxeringsvärdet. Reformen betalades delvis av hushållen själva genom höjd
flyttskatt och en retroaktiv räntebeläggning av uppskjutna kapitalvinstskatter. Skribenterna vill även reformera ränteavdragen. Kort sagt vill
man att högre beskattning ska göra det dyrare att äga sin bostad.

Slutligen måste även experter ta hänsyn till folkviljan. Det kan för en
nationalekonom förefalla rimligt att hushåll ska betala en procent av
taxeringsvärdet i fastighetsskatt varje år. För ett vanligt villahushåll i
ett storstadslän skulle det handla om en skatt på 25.000–30.000 kronor.

Vi delar åsikten att skattesystemet ska främja jobb och tillväxt. Men
vilka konsekvenser skulle en ”stor reform” – som gör både bostadslånen dyrare och den löpande beskattningen högre – få för hushåll som
de senaste sju åtta åren köpt en bostad under rådande premisser och
rådande priser?
Åtgärderna skulle slå mot hushållens löpande ekonomi och mot värdet
på tillgångarna, vilket summerar till en ekonomisk chock för en stor
grupp hushåll. De skulle tvingas att kraftigt reducera sin konsumtion,
vilket i sin tur skulle resultera i lägre tillväxt och ökad arbetslöshet.
Det är en vanlig missuppfattning att ränteavdragen varit pådrivande
för prisutvecklingen av bostäder i Sverige. Det är inte korrekt. Det är
det låga bostadsbyggandet och den efterföljande bostadsbristen som
ligger till grund för den häftiga prisutvecklingen för bostäder. Däremot

Men antag att hälften av villahushållen inte delar den uppfattningen.
Det skulle innebära att över två miljoner svenskar uppfattar delar av
skattesystemet som orättvist och därmed illegitimt. Det skulle innebära
att en stor del av befolkningen i ett land med ett av världens högsta
skattetryck känner minskad skattebetalningsvilja. Även om vi har
tvångsåtgärder för att betala skatt är betaljningsvilja något som påverkar skatteintäkterna på sådant sätt att även experter måste förhålla sig
till det.
Sverige behöver fler skattereformer för jobb, tillväxt och för att
människor ska kunna njuta av frukterna av sitt arbete. Men stora reformer innebär också stora risker. Med tanke på både Sveriges och världens ekonomiska verklighet finns det goda skäl att vara försiktig,
annars kanske vi möter den ekonomiska krisen på vägen vi tog för att
undvika den.
Daniel Liljeberg, chefekonom Villaägarnas riksförbund
Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef Villaägarnas riksförbund “
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Utdrag:
“Ett skatteparadis för de redan rika
Magnus Henrekson
Under 60- och 70-talen kastade en strid ström av svenska entreprenörer och familjeföretagare in handduken och gav upp sitt företagande.
Den allt högre skattebelastningen gjorde det till slut ogörligt eller
poänglöst att driva företagen vidare. Ägarna till större företag kunde
ofta få så bra betalt att de kunde lämna landet med köpeskillingen –
kapitalvinstskatten vid försäljning var noll eller mycket låg – och bosätta sig i Schweiz eller något annat land med låga skatter för förmögna immigranter. Andra gav inte upp drömmen om att fortsätta bygga
upp sina företag. Personer som Ingvar Kamprad, Erling och Stefan
Persson, Hans Rausing och Fredrik Lundberg lämnade dock Sverige
för att kunna göra detta med full kraft, utan att hindras av de höga
svenska skatterna.
I dag är läget ett helt annat. Stefan Persson och Fredrik Lundberg är
sedan länge återflyttade. En medlem av familjen Rausing bor sedan ett
antal år i Sverige och den 26 juni 2013 fanns det knappast något
svenskt nyhetsmedium som inte förmedlade nyheten att ”Ingvar Kamprad flyttar hem till Sverige igen”. Dessa framgångsrika och förmögna
entreprenörers återflytt till Sverige kan inte bara förklaras av hemlängtan. Den har också en rationell grund. I en intervju i Dagens Industri
den 1 mars 2010 konstaterar Göran Grosskopf att ”Sverige är ett
skatteparadis”. Göran Grosskopf är inte vem som helst, utan den juridikprofessor som lotsade både Ikea och Tetra Pak ut ur landet för att
slippa skatter.

Är det verkligen sant att Sverige är ett skatteparadis i dag? Och var det
verkligen så illa att skatterna gjorde det näst intill omöjligt att vara en
framgångsrik företagare i Sverige under några decennier från en bit in
på 60-talet och framåt? Och om nu Sverige idag är ett skatteparadis,
gäller det alla? Eller är det bara för några få utvalda? Syftet med denna
essä är att försöka besvara dessa frågor. Även om stilen är essäistisk
bygger analysen på egen och andras forskning, vilken redovisas i noter
och referenser.
Läget på 1970-talet
När jag växte upp under 70-talet ansågs rentiärer, eller ”kupongklippare” som de föraktfullt kallades, som något synnerligen suspekt. Om
man var kupongklippare levde man nämligen på avkastningen på
pengar. Nästan lika föraktligt var att vara företagare eller arbetsgivare.
Då ansågs man leva på andras arbete och kallades följaktligen ”arbetsköpare”.
Dessa värderingar avspeglade sig också i skattelagstiftningen på ett,
som de flesta idag nog uppfattar det, övertydligt sätt. Redan i slutet av
60- talet var den högsta marginalskatten 73 procent, vilken togs ut redan vid ganska måttliga inkomster. Några år sedan nådde den 80 procent och förblev i stort sett vid den nivån fram till slutet av 80-talet.
Löpande kapitalinkomster i form av aktieutdelningar och räntor lades
ovanpå andra inkomster och belades således med hög marginalskatt.
Ingen hänsyn togs till inflationen, vilket innebar att en bankränta på
fem procent kunde bli en procent efter skatt, och om inflationen var
sex procent så blev det minus fem procent efter skatt.
Företagare beskattades precis lika hårt. Egna löneuttag från företaget
belades med allt högre marginalskatt. Inklusive arbetsgivaravgifter på
den egna lönen närmade sig den marginella beskattningen 90 procent.
Eventuella utdelningar från det egna företaget lades även i detta fall
ovanpå lönen och drabbades därmed av en hög marginalskatt på 70 till
85 procent beroende på inkomst. Innan utdelningarna kunde göras hade de dessutom belagts med bolagsskatt på 50 procent eller mer.

Ovanpå detta kom förmögenhetsskatten. För lite större förmögenheter
låg förmögenhetsskatten på cirka två procent av förmögenheten från
slutet av 40-talet och framåt. Förmögenhetsskatt på nettotillgångarna i
företag belades också med förmögenhetsskatt enligt samma skala. Det
var inte förrän en bit in på 70-talet som vissa lättnadsregler för arbetande kapital i företag infördes. En förmögenhetsskatt på två procent
kanske inte förefaller så hög vid första anblick, men om man inte
skulle låna till den så krävdes att man använde redan hårt beskattad
löpande avkastning till detta. Ett annat alternativ var att gradvis sälja
av tillgångar för att betala skatten, men i den mån detta också utlöste
kapitalvinstskatt blev det mycket kostsamt (förutom att man gradvis
förlorade sitt företag).
Till på köpet gjorde arvs- och gåvobeskattningen generationsskiften
näst intill omöjliga. Om en ägare till ett större företag gick bort och det
ärvdes i lika delar av två barn uppgick arvsskatten från slutet av 40-talet och fram till mitten av 70-talet till 50 procent eller mer av företagets nettotillgångar. Situationen var densamma för förmögenheter i
annan förmögenhetsskattepliktig form. Efter 1990/91 års skattereform
och fram till avskaffandet var arvsskatten drygt 20 procent på större
förmögenheter och knappt 10 procent om förmögenheten var i form av
aktieägande i onoterade företag. Arvsskatten fick stor betydelse för
större svenska företagsägare. Exempelvis beskriver Kjell-Olof Feldt i
sin biografi över bergsingenjören Axel Ax:son Johnson hur den kraftiga höjningen av arvsskatten från 1948 blev starkt styrande för dennes
agerande. Familjen Johnson, liksom tidigare familjer som Wallenberg
och Söderberg, tvingades lägga sitt företagsägande i skattebefriade
stiftelser för att undgå att förmögenheten gradvis skulle försvinna i
skatt.....
Den dåvarande ledaren för Sveriges Kommunistiska Parti (nuvarande
Vänsterpartiet), C-H. Hermansson, hade redan 1962 myntat uttrycket
”de 15 familjerna” i sin bok Monopol och storfinans. Enligt honom var
det dessa 15 familjer som i praktiken kontrollerade det svenska näringslivet. Gradvis försvann dessa familjer en efter en från parnassen

och ägandet i näringslivet blev allt mer koncentrerat.
Från 60-talet och fram till början av 80-talet var fastighetsspekulation i
princip det enda sättet att bygga nya förmögenheter i Sverige. Bostadsbyggande var prioriterat och subventionerat och skickliga aktörer kunde via hög belåning bygga förmögenheter. Adam Backström, Jan Pehrson och Sten Mörtstedt må idag vara bortglömda, men på 70-talet blev
de snabbt rika och berömda ”fastighetsklippare”.....
Den som däremot bodde i hyresrätt, inte jagade avdrag och hade höga
skattepliktiga inkomster kunde få en total skatt på över hundra procent.
Det mest kända exemplet är antagligen Astrid Lindgren, som efter att
hon upptäckt att hon betalade 102 procent i skatt, skrev allegorin
”Pomperipossa i Monismanien”. Sagan blev viktig i valrörelsen 1976
och banade väg för en öppnare diskussion om abnormiteter i skattesystemet.....
Ett nytt skattesystem
Världen över med början i USA och Storbritannien genomfördes genomgripande skattereformer under första halvan av 80-talet. Ett genomgående drag var att de formella skattesatserna sänktes och skattebaserna breddades. I USA blev den högsta marginalskatten 28 procent,
att jämföras med 91 procent i början av 60-talet.
Sverige förblev inte opåverkat av denna våg. De allt mer uppenbara
avarterna i det svenska skattesystemet i kombination med internationella förebilder bereder vägen för ”Århundradets skattereform”. Reformen föregrips av ett gediget utredningsarbete och en av de opinionsbildande höjdpunkterna är den famösa presskonferensen den 23 november 1988 under ledning av den socialdemokratiske statsministern
Ingvar Carlsson. Där hävdar LO-ordföranden Stig Malm och finansminister Kjell-Olof Feldt med en röst inför en häpen publik att skattesystemet är ”ruttet och perverst”.

Den högsta marginalskatten på arbetsinkomst blir nu 50 procent, efter
att bara ett par år tidigare varit över 80 procent, och kapitalinkomstskatten sänks till 30 procent. Löpande kapitalinkomster lades tidigare
på toppen av övriga inkomster och beskattades regelmässigt med 70
till 85 procent. Bolagsskatten sänktes till 30 procent (var 52 procent
1989). Detta var en enorm förändring jämfört med det tidigare skattesystemet, men beskattningen var fortfarande hög i ett antal dimensioner:
• Redan vid förhållandevis måttliga årsinkomster steg marginalskatten
till 50 procent, men i själva verket var den högre. Dels utgick arbetsgivaravgifter på 33 procent utan att dessa var förmånsgrundande vid
den inkomstnivån och den genomsnittliga kommunalskatten började
krypa upp mot 32 procent. Till detta kom den så kallade värnskatten
som infördes 1995 och höjde statsskatten till 25 procent över en viss
inkomstnivå. Detta gjorde att den faktiska marginalskatten på arbetsinkomster blev 68 procent, långt från det ”hälften kvar” som sades var
målet för den stora skattereformen.
• På grund av risken för att företagare skulle omvandla arbetsinkomst
till lägre beskattad kapitalinkomst infördes särskilda fåmansbolagsregler. Dessa innebar stora begränsningar för fåmansägda bolag att betala
utdelningar till ägarna som beskattades med 30 procent. Likaså var
kapitalvinstskatten normalt 43 istället för 30 procent (halva kapitalvinsten beskattades som inkomst av tjänst).
• Redan vid måttliga förmögenheter (800 000 kronor per hushåll)
utgick förmögenhetsskatt på 1,5 procent. Även det taxerade värdet på
ägda bostäder ingick i den skattepliktiga förmögenheten.
• Fastighetsskatten var 1,5 procent av taxeringsvärdet, knappt 1,2
procent av marknadsvärdet. För ett hushåll som hade nettobesparingar
på 800 000 och ett småhus taxerat till en miljon utgick således
fastighets- och förmögenhetsskatt på 30 000 per år på huset. För en
person med 51 procents marginalskatt krävde detta en intjäning på
drygt 60 000 kronor (80 000 inklusive sociala avgifter) för att betala
denna skatt. Detta kan jämföras med en genomsnittlig årsinkomst för
industriarbetare på 190 000 kronor år 1995.

• Gränsen för arvs- och gåvoskatt var så låg som 300 000 kronor och
skatten var 30 procent på arv över 600 000 kronor.
Efterföljande reformer
Påståendet att ordet lagom är ett unikt svenskt ord har ofta tagits till
intäkt för att ordet fångar en central aspekt av Sverige och svenskarna.
Jag har aldrig riktigt trott på att så skulle vara fallet. Istället talar
mycket för motsatsen. När en omsvängning kommer blir den ofta genomgripande. Det gäller också skatteområdet och synen på beskattningen av förmögna.
En rad förändringar i skattesystemet har genomförts sedan den stora
skattereformen. Mest känt bland allmänheten är antagligen att marginalskatten på låga arbetsinkomster sänkts rejält genom fem så kallade
jobbskatteavdrag sedan regeringsskiftet 2006. Men minst lika viktiga
är de många sänkningarna av skatten på sparande och förmögenhet:
• Förmögenhetsskatten på tillgångar i form av onoterade aktier (läs:
familjeföretag) avskaffades beskattningssåret 1991.
• 1997 (taxeringsåret 1998) avskaffades förmögenhetsskatten för
huvuddelägare av börsnoterade bolag.
• Vid inträdet i EG lade den dåvarande socialdemokratiska regeringen
fram en proposition att de näringar som tjänade mest på EG-inträdet
skulle få betala för det med en fastighetsskatt. Vid riksdagsförhandlingarna lyckades dock Centerpartiet driva igenom att jordbruksfastigheter slapp denna skatt.
• Arvs- och gåvoskatten avskaffades 2004 och förmögenhetsskatten
2007. Ett sätt att lindra effekterna av dessa skatter var att bygga företag, det vill säga att spara i onoterade aktier. När dessa skatter togs bort
försvann den push-effekten.
• 2012 infördes investeringssparkontot (ISK), vilket ger en mycket
förmånlig beskattning på sparande. Redan 2004 tilläts så kallade kapitalpensionskonton med liknande fördelar. Beskattningen är oberoende
av avkastningen och uppgår till 30 procent av statslåneräntan (en
skattesats på 0,5 procent 2013).

• Fastighetsskatten för privatbostäder ersattes 2008 av en kommunal
fastighetsavgift, vilken för närvarande maximalt kan uppgå till 7 074
kronor.
• Bolagsskatten har sänkts ytterligare tre gånger och ligger från och
med 2013 på 22 procent.
• Betydande lättnader har införts i flera steg i fåmansföretagsreglerna
som till och med lett till att ägare till stora onoterade bolag har en
bättre skattesits än stora aktieägare i börsnoterade företag. Mer om
detta nedan.
Avskaffandet av fastighets- och förmögenhetsskatten kom att kapitaliseras i fastighetspriser och innebar en stor förmögenhetsöverföring till
dem som ägde fastigheter när förändringen genomfördes. Vid en oväntad förmögenhetsökning var det tidigare rationellt att överväga att investera i onoterade aktier som inte var förmögenhetsbeskattade och
lättare kunde ärvas. Idag är det rationellt att lägga dem i ett ISK och
köpa noterade värdepapper.....
Ett skattesystem för den redan rike, den passive och
den försiktige
När jag var barn hade jag en lekkamrat som på många sätt var mer
avancerad än jag. Han slogs mer, svor mer och visste mycket mer om
vad vuxna gjorde. Han brukade reta mig med att jag inte hade sett den
grymma västernfilmen ”Den gode, den onde, den fule”. Vi var bara
åtta år när filmen gick på bio, så det var antagligen klokt av mina föräldrar att inte låta mig se den. En parafras på filmtiteln i fråga kan användas för att karaktärsera dagens svenska skattesystem, ett system för
”den rike, den passive och den försiktige”. Låt mig förklara varför.
I motsats till tidigare är det idag förmånligt att spara i Sverige. Med
det skattesystem vi hade runt 1980 innebar en ränteplacering som gav
5 procent realt före skatt en avkastning på ungefär minus (!) 8 procent
realt efter skatt för den som betalade förmögenhetsskatt och minus 6,5
procent för den som inte behövde göra det. Även den som lånade hade
en kraftigt negativ realränta efter avdrag och föga förvånande var hus-

hållsparandet negativt. Om samma placering idag görs inom ramen för
ett investeringssparkonto eller en kapitalpension försvinner inte mer än
en tiondel av den reala avkastningen i skatt; 5 procent realt före skatt
blir 4,5 procent realt efter skatt.
Skattesystemet har således gjort det synnerligen förmånligt att spara
jämfört med tidigare och i linje med detta är hushållssparandet numera
högt. Men den förmånliga skatten gäller endast för placeringar i bankernas fondprodukter och i noterade värdepapper. Så länge man sparar
i dessa former är all förväntad avkastning utöver den riskfria räntan i
dag skattefri. Om man däremot lånar ut till ett onoterat bolag, det vill
säga tar en betydligt större risk, är skatten 30 procent.
Successivt reformerade 3:12-regler, särskilda skattelättnader för kontrollägare och goda möjligheter till ägande via skatteparadis (nu ifrågasatt av Skatteverket) ledde till nya förutsättningar för den som hade
god tillgång till riskkapital via egen förmögenhet (ofta ärvd eller uppbyggd under den tidigare börsboomen eller skapad genom kapitalisering av sänkta skatter på fastigheter och andra fasta tillgångar) eller
från externa investerare.
Däremot har det förblivit svårt för privatpersoner utan egen förmögenhet att bygga ett nytt företag. Marginalskatten på arbete har förblivit
hög (50 till 68 procent av arbetsersättningen inklusive sociala avgifter), vilket gjort det svårt att spara ihop till ett riskkapital. I motsats till
detta är reglerna generösa för att bygga upp ett pensionskapital via den
egna arbetsgivaren, vilket man i sin tur till och med kan förvalta själv
så länge man köper noterade värdepapper eller fondprodukter.
3:12-reglerna för mindre företag som inte är rena levebrödsföretag och
den höga beskattningen av personaloptioner har därtill varit effektiva
hinder som avskräckt potentiella entreprenörer.
I ett samhälle måste det finnas tillräckligt många som är villiga att
organisera sig själv och andra. Det är också viktigt att få ett positivt

urval av entreprenörer. Här är det heller inte fråga om något marginellt
beslut utan om valet att bli företagare eller löntagare alternativt att
övergå från att vara löntagare till att bli företagare. I de teorier som
ligger till grund för den svenska företagsbeskattningen finns inte detta
problem, eftersom företagens existens är exogent given. Vidare gäller
att, givet att någon blir företagare/entreprenör, så är det viktigt att
skattesystemet är sådant att denne har incitament att bete sig på ett
samhällsekonomiskt rationellt sätt.
Den högre beskattningen av individuellt ägande gör det inte bara lönsamt att välja att (för)bli löntagare utan det gynnar enkelbeskattade
ägare såsom stiftelser, investmentbolag, pensionsfonder och private
equity-bolag. Eftersom entreprenörskap, utövande av ägarkontroll och
långsiktigt ansvarstagande är viktiga produktionsfaktorer behöver
skattesystemet helt enkelt utvärderas utifrån om det kan förväntas bli
ett tillräckligt stort utbud av dessa. Dessa aspekter förekommer inte i
de ekonomiska modeller som utgör den teoretiska underbyggnaden för
dagens svenska skattesystem.
Att få ett nystartat innovationsföretag att växa är en komplex uppgift.
Det kräver att flera slags aktörer med olika intressen samarbetar i en
svårnavigerad ekonomisk terräng. Lösningar för att hantera dessa
transaktionskostnader har utvecklats spontant i framför allt Silicon
Valley och optioner till entreprenörer och andra nyckelmedarbetare har
blivit en central komponent i detta. Optioner möjliggör lägre lönekostnad för att långsiktigt knyta upp duktiga grundare och nyckelpersonal.
Det ger investerare möjlighet att gradvis ta ifrån grundaren kontrollen
om företaget underpresterar. Detta samtidigt som entreprenören belönas med finansiell avkastning och kontroll (vilket för många är viktigare) över sitt företag då satsningen blir framgångsrik. Aktieoptioner
kan därför erbjuda en effektiv lösning på reella transaktionsproblem i
företags tidiga utvecklingsskeden.
I Sverige har användningen av optionsinstrumentet för detta syfte
förhindrats av skattelagstiftningen, vilket ger en hög – i praktiken

prohibitiv – beskattning av avkastningen på sådana optioner. Det är
troligt att detta har hämmat entreprenörskap i Sverige, och bidragit till
att driva över riskkapital till uppköp av mogna företag i stället för till
experiment med nya företag. En reformering av skattebehandlingen av
personaloptioner vore ett både billigt och effektivt sätt att förbättra
klimatet för nya, snabbväxande företag.
Betydande talang och finansiella resurser har de senaste decennierna
däremot slussats till utköpsbolagssektorn (något felaktigt benämnt
private equity, då detta begrepp även inkluderar investeringar i tidiga
faser, så kallat venture capital). Detta har starkt bidragit till moderniseringen och omstruktureringen av svensk ekonomi. Skatteverket slår
under 2013 till på bred front mot de möjligheter som sedan decennier
tillbaka betraktats som etablerade för att belöna entreprenörsinsatser
och företagsbyggande inom ramen för private equity. Om Skatteverket
vinner de pågående processerna kommer förmögenheter som byggts
upp på detta sätt inte att kunna användas för kontrollägande i framväxande företag på samma sätt som de som byggts via börsen (Carl
Bennet, Melker Schörling, Fredrik Lundberg, Gustaf Douglas med
flera).
Kapitalismen – särskilt fondkapitalismen – förutsätter
entreprenörer
Dagens fondkapitalism – där i princip allt finansiellt nettosparande i
ekonomin är pensionssparande slussat till fonder – kan inte fungera väl
utan ett förmånligt entreprenörsklimat, annars finns inte mycket nytt
att investera i. Den förutsätter också att entreprenören vill släppa taget
när tiden är mogen, få sina pengar och i regel starta nya företag eller
som affärsängel vara med och få fram nya entreprenörer. I denna process tillvaratas entreprenörstalang och förmedlas också den ”tysta”
kunskap som man inte kan läsa sig till.
Individuellt entreprenörskap måste således bejakas i både spelregler
och attityder. Det krävs ett helt paket av ändamålsenliga institutioner
för att bygga upp kedjan av aktörer som kan ta företaget från noll till

betydande storlek: uppfinnare, innovatörer, entreprenörer, företagsänglar, motiverade medarbetare, kompetenta riskkapitalister,
industrialister och krävande kunder.
Detta förutsätter för det första att det blir attraktivt för entreprenören
att släppa kontrollen om detta är bäst för företagets vidareutveckling.
Det är först då som alla övriga aktörer kommer att finnas; de som behövs för att omvandla en briljant idé till ett framgångsrikt storföretag.
Kontrollkulturen måste bli ekonomiskt irrationell. Det kraftfullaste
instrumentet för att åstadkomma detta är att avskaffa kapitalvinstskatten på företag man själv byggt upp; med ett förmånligt företagsklimat blir också utsikterna goda för att starta nya företag när ägaren
fått ut sina pengar.
En andra förutsättning är att optionsbeskattningen är sådan att investerarna kan belöna dem som skapar värdena. Utan sådana möjligheter
krävs att de som har entreprenörstalang också kommer från en rik familj. Att ställa ut en option innebär att en kapitalist eller kapitalförvaltare gör en rättmätig uppgörelse med dem som skall göra jobbet: ”om
ni lyckas skapa stora värden av detta, kommer ni också att äga er beskärda del, trots att ni inte hade några egna pengar utan bara ert eget
engagemang och er egen talang att satsa”.
Detta betyder inte att människor bara drivs av beräkningar om vad som
lönar sig efter skatt. Pengar är däremot en förutsättning för att kunna
utveckla en idé. Höga skatter på sparande, arbete, företagsvinster och
kapitalvinster gör att de resurser som står till förfogande för att bygga
upp ett framgångsrikt företag blir mindre. Egna besparingar ökar också
dramatiskt människors möjligheter och vilja att starta företag.
Jobbet – forskningen, innovationerna, det organisatoriska vardagsslitet
– måste utföras av dem som jobbar i företaget. För en vanlig löntagare
är det ett stort risktagande med den egna privatekonomin att frivilligt
ge upp en trygg anställning.

De kapitalstarka fonder som kan säkerställa att de nya företagen ges
tillräckliga finansiella muskler har idag inte tillgång till det instrument
som är allra viktigast, nämligen att kunna skriva skatteeffektiva avtal
med dem som gör jobbet så att de får sin rättmätiga del i uppbyggda
kapitalvärden.
Utan ett djupgående omtänkande, där samhället bejakar att de som
skapar värdena på plats också får del av dem på ett rimligt sätt, går det
knappast att få den utväxling ledande politiker säger sig vilja ha. Man
kan fråga sig vilket rättvisebegrepp som ligger bakom dagens regler,
där uppsidan i form av kapitaltillväxt självklart skall tillfalla den som
råkade ha pengar från början, trots att detta bara är en av de nödvändiga ingredienserna för att bygga ett innovativt och framgångsrikt företag.
Följande tre förändringar bedömer jag som särskilt viktiga för att dagens fondkapitalism ska kunna bidra till dynamik och en god framtida
välståndsutveckling:
1. Premiera entreprenörer och nyckelpersoner som är villiga att
långsiktigt ta personliga risker genom investeringar av egen tid
utan direkt ersättning i form av lön. Sådant personligt engagemang
är lika viktigt som riskvilligt kapital. Optioner möjliggör att knyta till
sig nyckelpersoner på ett effektivt sätt utan att entreprenören (företagsgrundaren) berövas möjligheten till finansiell avkastning och kontroll
över sitt företag. Optioner kan därmed vara en effektiv lösning på
transaktionsproblem för företag i tidiga utvecklingsskeden.
2. Premiera aktiva investeringar framför passiva. Genom tillkomsten av lågt beskattade ISK/kapitalpensionskonton beskattas passiva investeringar lägre än aktiva. Detta försvagar incitamenten till
aktivt ägande. Resurser uppmuntras att stanna kvar i mogna börsnoterade företag eller fonder istället för att slussas till nya och växande
företag.

3. Sluta missgynna finansiering med eget kapital. Idag är eget kapital dubbelbeskattat, medan lånat är enkelbeskattat, på grund av att räntor men inte utdelningar är avdragsgilla. Detta sänker företagens soliditet och gör ekonomin mer sårbar. Innovationsföretag är särskilt missgynnade av dagens regler då de ofta är helt hänvisade till finansiering
med eget kapital.
Avslutande diskussion: skattesystem för ett mer
entreprenöriellt Sverige
Misstänksamheten mot rikedom skapad genom företagsbyggande är
djupt rotad i Sverige. En grundbult i den socialdemokratiska politiken
från början av 1930-talet och framåt var att sträva efter en jämn inkomst- och förmögenhetsfördelning. Målet var en ”kapitalism utan
kapitalister”. En mängd åtgärder vidtogs för att motverka en privat/
individuell förmögenhetsuppbyggnad. Sparandet kom i allt väsentligt
att slussas till fonder via stora nationella system. Skattesubventioner/
skatteavdrag gav institutionella ägare en överlägsen skattesits. I hägnet
av regelsystemet växte det fram en kärna av mycket stora företag. En
mindre grupp ägare utskristalliserades med en dominerande kontroll
över sina företag. Kontrollen blev dock över tiden baserad på en allt
tunnare kapitalbas. Detta kunde åstadkommas via A- och B-aktier med
olika röststyrka, men också med hjälp av ask-i-ask-ägande och korsägande.
Ingen kan dock starta och utveckla en verksamhet till sin fulla potenti al utan tillgång till riskvilligt kapital. I Sverige har detta kapital
slussats till fonder som i sin tur är helt beroende av individer med idéer
och vilja att starta företag som är konstruerade för att växa. Detta ses
av många som svensk ekonomis akilleshäl.
Jag har i denna essä konstaterat att beskattningen av kapital och ägande är utomordentligt förmånligt idag för vissa former av ägande och
kapital, särskilt jämfört med 70-talets realt konfiskatoriska beskattning.
Avregleringar och borttagande av förmögenhets- och fastighetsskatter
har lett till att stora förmögenheter skapats via kapitalisering. Nya

sparformer har möjliggjort en mycket låg beskattning av finansiella
tillgångar. I dag är i princip all förväntad avkastning över den riskfria
räntan helt skattefri, förutsatt att tillgångarna är noterade eller utgörs
av bankernas fondprodukter.
Arvs- och gåvoskatten är avskaffad, vilket gör att stora förmögenheter
nu ograverat går vidare till nästa generation, att jämföras med en arvsskatt på minst 50 procent för större förmögenheter under 50- och 60talen.
Skatten är däremot betydligt högre för den som lånar ut till ett onoterat
bolag mot revers eller köper in sig i ett onoterat bolag, särskilt om
detta paras med aktivt engagemang i bolaget. Varför ska en kapitalvinst på en rysk oljeaktie vara skattefri, medan kapitalvinsten för den
som gör en uppfinning och säljer denna vidare via sitt bolag för fem
miljoner beskattas med 57 procent. Varför ska räntan på en marknadsnoterad företagsobligation bara beskattas som om räntan var lika med
statens låneränta, medan räntan på annan utlåning beskattas med 30
procent? Rimligen borde alla former av skuldebrev och aktier få
placeras i ett ISK.
Det förefaller som värderingarna i Sverige, åtminstone så som de avspeglar sig i politiska beslut förskjutits en hel del sedan det radikala
70- talet. Det finns en helt annan acceptans för dem som redan är
mycket rika och därför ge dem förmånlig beskattning. Ett talande
exempel är när Vänsterpartiets ledare Lars Ohly i en förhandling med
den socialdemokratiske statsministern Göran Person fick välja om han
ville avskaffa arvs- eller förmögenhetsskatten. Han valde arvsskatten!
Det kan tyckas häpnadsväckande att en ledande vänsterpolitiker väljer
att ta bort den skatt som, rätt utformad, kan minska det sociala och
ekonomiska arvets betydelse och öka den sociala rörligheten. Istället
väljer han att ha kvar den skatt som fick kapital att lämna landet och
gjorde många samhällsekonomiskt skadliga beslut privatekonomiskt
rationella.

Likaså verkar det mindre politiskt känsligt om förmögenheterna inte
syns i några register och därför inte kan diskuteras. I slutet av 90-talet
och början av 00-talet var det många som var bekymrade över att
svenskar olagligen flyttade sitt sparande till länder som Luxemburg
och Schweiz. Den dåvarande näringsministern Leif Pagrotsky (socialdemokratisk näringsminister 2002–2004) menade i en intervju i
Veckans Affärer att detta dock inte var så allvarligt som man skulle
kunna tro, eftersom pengarna antagligen återinvesterades i svenska
aktier via utländska depåer i Luxemburg eller på Cayman Island.
Den borgerliga regeringens avskaffande av förmögenhetsskatten 2007
medförde att det inte längre finns några register över svenskarnas förmögenheter. Detta har sannolikt bidragit till att frågan nästan försvunnit från den politiska dagordningen. Istället ligger allt mer fokus
på det som kan mätas och jämföras – årliga inkomster, hur dessa
förändras och fördelas. Här kan en viktig förklaring ligga till att det
uppfattas som politiskt omöjligt att sänka världens högsta marginalskatt på arbete med några procentenheter samtidigt som man kunnat
sänka skatten på vissa former av sparande till en av de lägsta i västvärlden.
Sverige har nu med andra ord ett regelverk där beskattningen är
mycket förmånlig för den som har en förmögenhet, men där det samtidigt på grund av den höga skatten på arbete, personaloptioner och den
svaga börsutvecklingen, är svårt att bygga upp en förmögenhet. De
skatteförändringar som genomförts på senare år har också systematiskt
minskat beskattningen på innehav av noterade värdepapper och fondprodukter i jämförelse med aktivt ägande av och utlåning till entreprenöriella bolag med hög risk. Likaså är skatten ofta högre för den som
utöver att investera egna medel också engagerar sig i verksamheten
som huvudägare, affärsängel eller mindre delägare.
Professorn och den mångårige folkpartiledare Bertil Ohlin lär ha sagt
att ”socialdemokraterna är miljonärens värste fiende, men mångmiljonärensbäste vän”. Det är dock tveksamt om det stämde efter de kraf-

tiga höjningarna av förmögenhets-, arvs- och marginalskatter från slutet av 40- talet. Uttalandet präglas hur som helst av en betydande pregnans och skulle med viss tillspetsning kunna omformuleras på följande
sätt för att karaktärisera dagens situation: ”det svenska skattesystemet
är den redan förmögnes bäste vän, men den medellöse innovatören och
entreprenörens värste fiende.”
Frågan är om Sverige någonsin i modern tid haft ett skattesystem som
är så förmånligt för den som har turen att födas i en rik familj. Den
hårda beskattningen av löneinkomster, och svårigheten att få förmånlig
beskattning vid risktagande om man själv inte har de finansiella resurserna, gör också att de redan rika och deras arvingar utmanas mindre
underifrån. Då blir det mindre av den ”kreativa förstörelse” som är så
avgörande förtillväxt och förnyelse.
Är detta läge stabilt? Troligen inte;alltför stora och växande förmögenhetsskillnader leder till politiska krav på förändring. Men uppnås ökad
likvärdighet genom att beskattningen blir mer förmånlig för dem som
gör viktiga entreprenörsinsatser, besitter nyckelkompetenser och skaffar sig särskilt värdefulla utbildningar? Eller sker det främst genom att
skatten höjs på avkastningen av redan existerande förmögenheter?
För den som värnar om Sveriges framtida välståndsutveckling är det
förra att föredra. Om de kommande decennierna ska bli lika lyckosamma för Sverige som utvecklingen varit efter 90-talskrisen måste skattesystemet underlätta att dagens etablissemang utmanas underifrån:
genuint risktagande och personligt engagemang bör inte straffbeskattas
relativt passiva investeringar.
I den mån dagens skattesystem avspeglar de genomsnittliga värderingarna i valmanskåren skulle det i så fall visa att vi svenskar idag tycker
det är acceptabelt att det finns människor som är mycket rika, men att
det är politikens uppgift att försvåra inflödet av nya medlemmar till
den gruppen. Är detta månne den uppdaterade versionen av Jantelagen? “
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DN 14 feb 2014: Skatterna och välfärden.

“Skatterna som experterna glömde”

”Ta bort skatteavdragen och återinför
arvsskatten”

“Elva kända ”experter” argumenterar på DN debatt för en ny stor
skattereform som ska återställa ett likformigt och rättvist skattesystem.
Mot den bakgrunden blir man förvånad att experterna inte ens nämner
de två mest ifrågasatta skatteförändringar som har genomförts under
senare år. Den ena är jobbskatteavdraget som i skattehänseende diskriminerar pensionärerna. Sverige är också det enda land som beskattar
pension högre än lön. Det andra är rut- och rotavdrag som medför att
skattebelastningen för olika verksamheter blir olikformig. Verksamheter som inte definieras som rut- eller rottjänster diskrimineras.
Experterna blundar för det många uppfattar vara de stora orättvisorna i
dag. Man tar sig för pannan.
Börje Andersson, Söderfors “

“En skattereform behövs. Trots växande klyftor har beslut fattats
som försämrat skattesystemets omfördelande kraft. Vi menar att
skatter åter kan behöva höjas, att arvsskatten bör återinföras, avdrag skrotas och jobbskatteavdraget bytas mot ett grundavdrag,
skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson och Torbjörn Hållö. “
“I dag, fredag, presenterar LO-ekonomerna rapporten ”Tid för en bred
skatteöversyn. Sverige behöver en skattereform”. Vi vill att den regering som tillträder efter valet i höst, oavsett färg, genomför en bred
skatteöversyn med målet att en ny skattereform ska komma på plats
senast år 2018.
Sverige står inför stora utmaningar. Arbetslösheten är åtta procent.
Inkomstklyftorna växer. Hotet mot klimat och miljö är omfattande.
Välfärdens framtida finansiering behöver säkras. Här måste politiken
ge svar.
En central del av den ekonomiska politiken är skatternas utformning.
Detta gäller än mer i ett högskattesamhälle som Sverige. Omkring 45
procent av det som produceras i vårt land tas ut i offentliga skatter. För
att lösa flera av de utmaningar vi står inför behöver skattesystemet
förändras.
Under många år har politiken inte förmått att utveckla skattesystemet.
Tvärtom. Ett stort antal beslut har fattats som försämrat dess funktionssätt. Möjligheterna att möta de stora utmaningar vårt land står
inför har försvårats.
Låt oss ge två exempel:
Klyftorna har vuxit sedan 1980-talet. Trots denna utveckling har politiken fattat många beslut som försämrat skattesystemets omfördelande

kraft. Ett märkligt beslut var att avskaffa arvsskatten, viket gör att
Sverige nu tillhör en minoritet av EU-länder där ärvda förmögenheter
är skattebefriade.
Hushållens skulder är rekordstora. Men fakta är att de ökade skulderna
i hög utsträckning är resultatet av dåliga politiska beslut, inte minst på
skatteområdet. Flera förändringar har genomförts som gjort det mer
gynnsamt att äga och därmed belåna dyra bostäder, vilket förvärrat
skuldsättningsproblematiken.
Sverige är i stort behov av en skattereform. I dag är skatterna ett
partipolitiskt infekterat område. Men det är vår förhoppning att det
politiska klimatet efter valet blir mer konstruktivt. Den regering som
tillträder i höst bör tillsätta en eller flera utredningar som får i uppdrag
att brett se över skattesystemet med målet att en ny reform ska komma
på plats senaste inför valet 2018.
LO-ekonomerna belyser i vår nya skatterapport sju centrala områden
som en ny skattereform behöver svara emot.
1 Skatterna kan behöva höjas för att rädda välfärden.
Finansieringen av den framtida välfärden bör i första hand ske genom
en effektivare sysselsättningspolitik. Men skatter kan behöva höjas.
Det är då viktigt att använda skattebaserna rationellt.
2 Ta bort avdragen. Vi menar att den stora mängd av nedsättningar
och avdrag som subventionerar viss konsumtion bör avskaffas. Det
skulle inom ramen för en intäktsneutral skattereform ge ett utrymme
för en bred generell skattesänkning som kom hela näringslivet till del.
3 Se över kapitalbeskattningen och återinför arvsskatten. Man bör
se över och avskaffa olika typer av avdrag som sänker den genomsnittliga skattenivån för höginkomsttagare. Särskilt undantagen i
kapitalbeskattningen bör ses över. En arvsskatt är eftersträvansvärd.
4 Ersätt jobbskatteavdraget med ett grundavdrag.
Jobbskatteavdraget har inte någon större effekt för de som redan är i
arbete. Enligt ekonomisk teori så är jobbskatteavdraget effektivast för
de grupper som gör ett aktivt val mellan att arbeta och inte arbeta,

exempelvis hemmavarande make/maka. Ett grundavdrag skulle ha
samma effekt som ett jobbskatteavdrag för denna grupp, är rättvisare
och har fördelen att det är enkelt att förstå för samtliga löntagare.
5 Gör en försiktig översyn av fastighetsskatten. Den samlade beskattningen av bostäder behöver ses över tillsammans med en översyn
av bostadspolitiken. Förändringar av beskattning av bostäder måste
ske med stor varsamhet. Allt för snabba förändringar, höjningar såväl
som sänkningar kan utlösa kraftiga förändringar av bostadspriserna.
6 Använd skatterna för att förbättra miljön. LO-ekonomerna anser
att principen om att den som orsakar miljökostnader ska betala för
skadorna bör vara vägledande. Under de senaste åren har det funnits
en ovilja att använda denna form av skatter. Tvärtom har exempelvis
skatten på handelsgödsel avskaffats, vilket minskat kostnaderna att
använda kväve och kadmium i jordbruk.
7 Harmonisera bolagsskatten med EU. Finanssektorn måste möta
internationella skatter. Bolagsskatten är en skatt där det sker en kontinuerlig internationell press nedåt och där vi ser ett behov av en ökad
harmonisering inom EU.
Vi står inför stora utmaningar. Ett centralt reformområde för framtiden är en bred skattereform. Det är vår förhoppning att den regering
som tillträder efter valet i höst, oavsett politisk färg, väljer att tillsätta
en bred översyn av hela skattesystemet.
Ola Pettersson, chefsekonom LO,
Torbjörn Hållö, LO-ekonom “
Förslaget är mycket dåligt, okunnigt gjort, och hör bäst hemma i
papperskorgen.

DN 18 feb 2014. Bostäder.

“SSU vill trappa ned ränteavdrag”
“Socialdemokratiska ungdomsförbundet vill trappa ned ränteavdraget på bostäder, återinföra fastighetsskatten och slopa rotavdraget. Det skriver ungdomsförbundet i en ny rapport. Men förslagen får kalla handen av S-ledningen. “
“Socialdemokraternas ungdomsförbund har sedan i höstas arbetat med
att ta fram en bostadsutredning tillsammans med en expertgrupp för att
hitta en lösning på landets ansträngda bostadssituation.
I den del av rapporten som behandlar skattefrågan slår ungdomsförbundet bland annat fast att ränteavdraget på bostäder bör trappas ned,
att fastighetsskatten bör återinföras och rotavdraget slopas.
– Vi har sett hur politiken har gått i motsatt riktning: man har sänkt
skatten och vi har i praktiken ingen fastighetsskatt. Att återinföra den
skulle vara det mest radikala man kan göra samtidigt som det är något
som många ekonomer förordar, säger SSU-ordföranden Gabriel
Wikström.
När det gäller avdragsrätten vill ungdomsförbundet inte se ett direkt
slopande utan ett avtrappande i stil med det som sker i Danmark, enligt
Wikström.
– Där har man en avtrappning på en procentenhet per år och det är en
modell man skulle prova i Sverige också.
Traditionellt sett är avdragsrätten kopplad till beskattning av
kapital. Innebär ert förslag att den också bör sänkas?
– Jag tycker inte att det är givet att de bör följas åt. Det är i högsta grad
en teoretisk konstruktion. Men när man ser att avdragsrätten har gett så

stora konsekvenser på låntagande i Sverige tror jag att det är en princip
man får se över, säger Gabriel Wikström.
Men S-ledningen har inga förslag på vare sig att slopa rotavdraget
eller trappa ned ränteavdraget. Inte heller ett återinförande av fastighetsskatten är aktuellt, enligt Veronica Palm, ordförande i riksdagens
civilutskott.
– Fastighetsskatten hade ingen legitimitet när den avskaffades och vi
lägger inga förslag på att återinföra den. När det gäller ränteavdraget
så räknar de punktbelånade hushållen med det som en del i kalkylen
när man köper och betalar sina lån, då behöver man ha trygghet i att
ekonomin ligger fast, säger hon.
Kristoffer Törnmalm kristoffer.tornmalm@dn.se “
Förslaget är mycket dåligt, okunnigt gjort, och hör bäst hemma i
papperskorgen.

DN, oberoende liberal, 16 mars 2014. Liberalism.

“Fräls oss från politisk religion”
“Det är en formidabel uppgörelse med många av antiliberalismens
skepnader. Per Svenssons bok ”Därför hatar alla liberaler. Och därför
har alla fel.” har kommenterats tidigare på dessa sidor men det finns
anledning att återkomma.
I inledningskapitlet sätts litteraturvetaren och kulturskribenten Nina
Björks liberalismkritik under lupp. Hon tycker sig ha sett att liberalismen inte kretsar kring människans behov och beroende av andra och
dömer därför ut den som ett projekt för konsumism och ”skitdrömmar”
När hon står med sitt nyfödda barn i famnen skådar hon ljuset och
inser att ”vår kultur” förnekar den mänskliga kroppen och biologin.
Man undrar hur den kultur och den ideologi ser ut som är centrerad
kring den mänskliga biologin. En politik som dikterar hur jag ska leva
mitt liv utifrån en närmast romantisk känsla inför hur människors, inte
minst kvinnors, kroppar och psyken fungerar – vilken mardröm!
Björk är också ett exempel på en generell tendens, viljan att göra det
viktigaste i livet till politik. Jag håller med om att mänskliga relationer
hör till det som ger livet mening medan köpet av en större lägenhet
inte nödvändigtvis gör det. Likväl tycker jag att det är utmärkt att
politiken handlar om hur människor ska kunna bo på ett för dem ändamålsenligt sätt, snarare än om hur mycket de bör umgås med sina nära
och kära.
Det tycker inte Nina Björk, som för ett par år sedan ville att småbarns
föräldrar skulle förbjudas att arbeta heltid. Det finns ju inget viktigare i
livet än att ta hand om sina barn. Så – om kristna börjar förespråka att
alla medborgare ska åläggas att be och gå i kyrkan kan i alla fall inte
Björk protestera mot själva utgångspunkten: att en troende vill tvinga
alla andra att göra sådant hon själv finner meningsfullt.
Liberalismen som politisk ideologi är inte svaret på de stora frågorna.
Tack och lov. Visst finns det liberala tänkare som ägnat mycken tanke-

möda åt att formulera vackra idéer om hur människan bör vara för att
anses god eller i alla fall självständig och autentisk. Och nog finns det
liberala dygder att ha som ledstjärna, man skulle kunna nämna
ödmjukhet, självrannsakan och lyhördhet. Öppenhet och tolerans
gentemot andra människors tankar, trosuppfattningar och livsval är
idealet.
Men med några undantag är de liberala idéerna om hur samhället bör
organiseras mer inriktade på hur människor ska ges möjlighet att
forma och uppnå vad de själva anser är viktigt – utan att krossa andras
drömmar på vägen dit. Något samhälleligt eller individuellt slutmål
existerar inte.
Men, säger liberalismens antagonister, västvärlden är full av orättvisor, av korrupta makthavare, av skrupelfria kapitalister, av miljöförstöring. Hur kan ni fortsätta att försvara liberalismen, den har ju inte
skapat något lyckorike?
Det är inte svårt alls. I vilken annan tid, i vilken annan del av världen
har det funnits grundlagsskyddade rättigheter att tänka, säga och
trycka det man vill?
Det är sant att politiker i liberalt influerade demokratier kan drivas av
en lång rad andra motiv än idealism och altruism. Men visa mig det
politiska system som inte rymmer cyniska och makthungriga politiker.
Visa mig den konstitution som utgör ett bättre skydd mot maktgalningar och förtryck av minoriteter än just liberala grundlagar.
Liberalismen bedöms utifrån den ofullkomliga verkligheten där individers, företags och nationers intressen ständigt bryts mot varandra.
Kommunister, socialister, nationalister, nostalgiker och ekologister
vägrar stå till svars för något annat än sina utopier, som per definition
är perfekta och där intressekonflikterna redan har desarmerats.
Susanna Birgersson susanna.birgersson@dn.se “

DN, oberoende liberal, 16 mars 2014.Utanförskapet.

“Sökes: en ny arbetsmarknad”
“Siffrorna från regeringens kamp mot utanförskapet är imponerande. Däremot saknas en politik för dem som fortfarande inte
kommit in. “
“Det är en trött och idéfattig regering som går till val i september. Och
det är en regering som snudd på skamlöst stjäl oppositionens förslag
och därmed maler ned såväl motstånd som konfliktyta inom svensk
politik.
Samtidigt som det är viktigt att notera den andefattighet som genomsyrar alliansen, är det också viktigt att också beakta vad regeringen
faktiskt åstadkommit. Det är svårt att inte bli imponerad över siffrorna
i summeringen av utanförskapet som gjordes i fredagens DN. Med
finanskrisen inräknad blir resultatet, sett till numerären, rent bländande.
Antalet långtidsarbetslösa har förvisso ökat. Och den har ökat
nästan lika mycket som antalet långtidssjukskrivna minskat. Men
samtidigt har antalet förtidspensionärer minskat med nästan 200 000
personer. Varningsrop om att regeringens skärpta krav på att stå till
arbetsmarknadens förfogande bara skulle leda till att fler blir social
bidragsberoende tycks ha kommit på skam. De som är hänvisade till
försörjningsstöd, som det egentligen heter, är ungefär lika många nu
som 2006 även om tiden som dessa personer uppbär stöd har ökat
något.
När man lägger ihop alla dessa plus och minus så blir ändå slutresultatet, trots finanskrisen, ungefär 200 000 färre personer i utanförskap.
Det är en imponerande siffra.
Men om man tittar närmare på vilka personer som blivit kvar i utanförskapet, och hur prognosen ser ut för deras del, blir bilden mörkare.
För medan fler kommer in, hamnar de som blir kvar allt längre bort

från arbetsmarknaden. Och det är trots allt mycket värre att aldrig ha
ett arbete att gå till än att någon gång i livet vara arbetslös, sjukskriven
eller beroende av försörjningsstöd.
Arbetsförmedlingens prognos för 2013–2015 indikerar en kraftigt
minskad arbetslöshet för personer med stark ställning på arbetsmarknaden. I motsatt riktning går utvecklingen för den grupp som i statistiken kallas ”utsatta”. De tvingas konkurrera om ett begränsat och därtill
fallande antal lediga jobb med lägre utbildningskrav. Prognosmakarna
skriver: ”Det är en i det närmaste omöjlig utmaning för Arbetsförmedlingen att lyckas i sin medverkan till att alla arbetslösa med bristande
utbildning och kompetens når en varaktig stabil förankring i arbetslivet.”
Ökningen hittills har, enligt Arbetsförmedlingen, till två tredjedelar
fallit på utomeuropeiskt födda och resterande tredjedel på personer
med funktionshinder. Till bilden hör att Arbetsförmedlingen fått ett
utökat ansvar för nyanlända och personer som tidigare satt fast i sjukförsäkringen. Det har förstås inte gjort uppgiften lättare.
Närmare hälften av den kvarts miljon inskrivna som har svag ställning
på arbetsmarknaden har högst grundskola. Och av dem är det mer än
40 procent som har mindre än de obligatoriska nio skolåren i bagaget.
Arbetsförmedlingen kan knappast kompensera för den typen av
grundläggande utbildningsluckor.
Alla vill, kan eller mäktar heller inte med att som vuxna läsa in en hel
grund- och gymnasieutbildning. Om alla ska med måste vi bli bättre på
att hitta alternativa arbetsmarknader med mer av subventionerade anställningar. Den regering som hävdar att det är viktigt för människor
att ha ett arbete, måste inse att det också gäller dem som har svårast att
få ett.
DN 16/3 2014 “

Arbetstidsförkortningt till 30 timmar/vecka
En del miljöpartister vill sänka arbetstiden från 8 timmar till 6 timmar
måndag-fredag, från 40 till 30 timmar i veckan = sänkning 25%.
I åldrar 20-64 år är medelinkomsten cirka 25 000 kr per månad =
300 000 kr per år. Sänkning av arbetstiden medför sänkning av lönen
från 25 000 till cirka 19 000 kr per månad och från 300 000 till
225 000 kr per år. Den som har månadslön 20 000 kr per månad får
lönen sänkt till 15 000 kr per månad. Hälften av alla löntagare sänkning till mindre än 19 000.
Eftersom lönerna sjunker får staten och kommunerna mindre inkomstskatt. Cirka 5 miljoner personer i åldrarna 20-64 år och inkomstsänkning 75 000 kr per år betalar lågt räknat vardera 25 000 mindre i inkomstskatt, tillsammans 125 miljarder kr.

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.

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.

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.

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

Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
	

status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
	

Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika
	

psykiska tillstånd och aktiviteter, 	

 individens inre verklighet.
	

Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska
	

miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska
	

miljöerna kan gälla:
	

* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
	

värden och funktioner.
	

* De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska
	

värden och teknologiska funktioner.
	

Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
	

psykiska samspel, de sociala miljöerna.

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter :
Individernas viljor.
Kollektiva viljor. (Politik).
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella
handlingar).
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.
	

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

 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	

fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	

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

 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	

indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	

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

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

att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	

till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
	

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

	


Hur var det ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande 	

örhållanden.
Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

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

Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att till
alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan bli
och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta måste
man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning, utredning, utbildning, information och planeringar.

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

 	

	

	


Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksamhetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet:
tillfredsställelse för individen.

Man bör noga skilja mellan planeringar och beslut. Planeringar är beslutsunderlag. När alla fått alla informationer i planeringsprocesserna
ska allas åsikter slussas igenom i hierarkierna till dem som fått makt
att besluta, och det är också informationsprocesser som ingår i samhällsplaneringens problem.

Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i
världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver
gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demokrati
är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig
uppfattningar och ta ställning och försöka påverka verksamheterna inklusive samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en
demokrati är det viktigt att alla medborgare är så väl informerade
att de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det ställer stora
krav på informationssystemen.

Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jättelikt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.
Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers,
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten mellan

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

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

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

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

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

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

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

dustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, video etc, i
konst- och designvärlden, överallt. Dessa verksamheter översvämmas
av informationer och program som visar livsstilar som inte befrämjar
uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga viljor.
De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av individernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljorna. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de kulturella verksamheterna förmedlar.
Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekonomiska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågående påverkanskedjor.
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till.
Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet bildar ett
enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. Det som
då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter och mål
med komplement som bl a FNs Millenniedeklarationer.

Det uppgjorda klassifikationssystemet.

Verksamheterna 1-5 ligger till grund för verksamheterna 6 och
7-9. Det hela styrs av verksamheterna i 1:

Systemet har följande områden på högsta nivån:

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. De har ökat under
historiens gång, och förbättringar givit resultat i alla verksamhetter.

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
Individernas kunskaper, erfarenheter, visioner, över- och underklassvärderingar, uppfattningar om sammanhang, tankar, logik, över- och
underklassmoral.
2. Religiösa verksamheter o d.
Uppfattningar om gudars verksamheter och krav, religiösa dogmer o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
Politiska krav och beslut, lagar, förordningar o d. Över- eller underklassvärderingar kan styra politiken.
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.

2. Religiösa verksamheter o d. Har minskat i betydelse till förmån för
verksamheterna i 3.
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.
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. Har varit
subjektiva och fragmentariska, behöver bli bättre.
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.
Verksamheterna har inför valet 2014 lagts in i 22 politikområden
enligt förteckning på nästa sida

De 22 politikområdena och klassifikationssystemets verksamheter.
Fördelningen av klassifikationssystemets områden kan bli, med hänsyn
till hur regeringens verksamheter fördelar sig på ministrar:
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97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden
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Europapolitik. (EU-minister och Europaplaneringsminister)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa

	

	


Ledning. (Statsminister)

5	


Planering av och information om regeringspolitiken.
(Planeringsminister. 	

 Informationssekreterare.
Gruppsekreterare. Partisekreterare )
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 	

utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
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

	

	

	

	

	

	


Utrikes- och världsplolitik. (Utrikesminister och FN-minister
och Världsplaneringsminister)
353 Sveriges regering. Del
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d) Del
91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919 motsvarar 93/99.
93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
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8	

9	


Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister.
Justitieminister, del)
31 Statistik och demografi
32 Statsvetenskap
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
Försvar. (Försvarsminister )
6525-6529 Militära verksamheter
Klimat och klimatstörningar. (Miljöminister)
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
Transporter. ( Infrastrukturminister)
656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

	

	


Planering av fysiska miljöer. (Plan- och 	

 byggminister.)
71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat. Del
72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur

10	

	


Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)
63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

11	

	


Bistånd. ( Biståndsminister)
7951 Socialvård o d. Del

12	

	

	


Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.
(Socialminister)
61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d. Veterinärverksamheter

13	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
(Hem- och konsumentminister. Energiminister)
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d. Del
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Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst. (Barn- och
äldreminister)
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d . Del
7951 Socialvård o d.

15	

	

	

	

	

	


Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)
7957 Undervisning o d.
Forskning och utbildning:	

103 Allmänna encyklopedier. 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.
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.
4 Sambandsforskningsverksamheter.
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
60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
7959 Sociala miljöer och verksamheter i allmänna
grupper o d. Del
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IT. Information, Konst, kultur, idrott.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
654 Telekommunikationsverksamheter.
655 Förlagsverksamheter o d.

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
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)
7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
7959 Sociala miljöer och verksamheter i allmänna
grupper o d. Del
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.
92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d
Delar av forskning och utbildning i område 15.

	

	


(Området är mycket stort, men politikerna brukar inte ha mycket
intresse för konst och kultur)
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Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
Arbetsmarknad. Del
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Näringar. (Näringsminister)
658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
Arbetsmarknad.Del
62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) Del
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del
66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror
69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

19	

	

	


Handel. (Handelsminister)
653 Handelsverksamheter.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. Del

20	

	

	


Migration. Integration. (Integrationsminister.
Migrationsminister)
7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet m m

21	

	


Polisen. Brott. Kriminalvård. (Justitieminister, del)
7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.Del

22	

	

	

	


Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner,försäkringar.
(Finansminister. Finansmarknadsminister. 	

 Skatteminister.
Socialförsäkringsminister)
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter

( Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf )

Alla områdena innehålller stora tydliga politiska problem och
många detaljproblem.

Makthavare och kunskaper.

När det gäller ordningen mellan områdena har här börjats med området om den politiska ledningen och området för hur man kommer fram
till politiska förslag och förmedlar förslagen till väljarna.

I det föregående nämns att utvecklingen i världen beror av den 7
miljarder stora värdsbefolkningens kunskaper och värderingar. Alla är
makthavare och det kan vara svårt att utbilda alla tillräckligt väl. Om
man vill reducera problemet kan man välja ett mindre antal makthavare och ta med bara förtroendevalda till demokratiska organ och
chefer hos myndigheter och stora organisationer och företag o d.

Sedan kommer området för hur man ser på världen, världsplaneringen
och utrikespolitiken samt hur man ser på Europa.
Efter det kommer problem med demokratin och juridiken, krigs- och
försvarsproblem och problemen med klimatet sett som gällande världen och de olika länderna.
Sedan utbredningen över markytan: transporter, planeringen av den
fysiska miljön och problem med glesbygden, det som tidigare brukade
kallas jordbrukspolitik. Dessa problem kan ses som gällande hela
världen och gällande varje land för sig, bland annat Sverige.

För Sverige: Antalet förtroendevalda i riksdagen är 349, i kommuner
och landsting kanske 20 000. Med stora chefer av olika slag kanske
man kan räkna med 100 000, cirka 1 % av Sveriges befolkning.
För världen: 1% av världsbefolkningen. avrundat uppåt gör cirka 100
miljoner personer. Dessa bör ha tillräckliga kunskaper och värderingar.

Sedan område för rasism, främlingsfientlighet o d och integration, och
område för brott, polis od.

Systemen för kunskaper och värderingar :
Det ordinarie utbildningssystemet :
* Förskola och uppfostran före skolan.
* Grundskolan, 9 klasser.
* Gymnasiet, 3 år.
* Universitet och högskolor, säg 3 - 4 - 5 år.
Utanför detta system:
Forskare och utredare hos riksdag, regering, kommuner och deras
myndigheter och andra organ. Forskare och utredare hos intresseorganisationer, ideella organisationer och företag av alla slag. Medier: TV
radio, Inernet, film, tidningar, tidskrifter, bibliotek arkiv, bokförlag,
teatrar, festivaler, studiecirklar etcetera.

Sist området för pengar. Man kan rimligen inte diskutera pengar förrän
man gått igenom alla de tidigare områdena.

Kunskapsområden finns ordnade i flera statistikserier för utbildningar,
yrken och näringar mm.

Efter dessa områden som kan gälla hela världen kommer området om
biståndspolitiken där de föregående problemen är förutsättningar för
biståndet.
Sedan kommer områden som mer kan gälla närområden: först område
om hälsa, sjukvård och räddning, sedan område om hushållens verksamheter och område om omsorg för grupper som behöver stöd.
Efter detta: område för utbildning, område för information och kultur
od, område för jobb och område för näringar och område för handel.

Den grundläggande utbildningen sker före skolan och i grundskolan.
Efter grundskolan ska svenskarna vara färdigutbildade för sin huvudroll:
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.
I gymnasiet kan erhållas utbildning för relativt enkla uppgifter och vid
universitet och högskolor mer kvalificerade uppgifter:
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.
Den mest finfördelade klassificeringen av yrkes- och kunskpsområden
sker vid högskolor och universitet. De som där svarar för att få fram
nya kunskaper är professorerna.
Varken högskoleverket eller utbildningsdepartementet har någon förteckning över Sveriges professorer/professurer och vad de gör. Utbildningsministern vet inte vad de gör och vill inte veta det, kravet om
forskningens frihet gör att universiteten och högskolorna bestämmer.
Ändå bestämmer regeringen om hur mycket pengar de ska få av staten.

Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiets beskrivningar av sin politik?
Man får då återgå till det svenska utbildningsväsendet. Det finns inga
andra krav om att svenskarna ska följa med utvecklingen än att man
ska gå igenom grundskolan. Om man har lärt sig det som står i grundskolans läroplaner är man redo att rösta - så får man uppfatta det.
Äldre personer som gått i äldre skolor med äldre läroplaner får rösta,
men kan naturligtvis inte tillräckligt för att göra det.
Före skolåldern finns inga krav om utbildning, man räknar med att
föräldrarna uppfostrar barnen. För dagis och förskola finns vissa krav.
Krav om barn finns i FNS deklaration om mänskliga rättigheter och i
Barnkonventionen.
Regeringen ska utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag.
Regeringen vill ta reda på hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med barnkonventionen och tillsätter därför en
utredare, Anita Wickström. Den särskilda utredaren ska även analysera
för- och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen, det vill säga
om den ska gälla som svensk lag. - Barnets rättigheter behöver stärkas
i vårt land. Även om vi tycker att vi gör mycket rätt enligt barnkonventionen så finns det anledning att förstärka barnets rättigheter på
flera områden, säger Maria Larsson.
Grundskolan regleras med läroplanerna. I den läser alla om religion,
men något ämne om filosofi och psykologi finns inte, ämnen som
gäller tänkandets och kunskapens historia och ämnen som gäller hur
männisor fungerar psykologsikt sett. Grundskolan ska vara allmänbildande och innehålla allt man behöver, men gör det inte.

Före andra världskriget gick cirka 5 % av årskullarna på gymnasiet
som då var allmänbildande, men inte hade filosofi och psykologi som
obligatoriskt. Uppskattningsvis kanske 20 % av dem på gymnasiet
läste detta, dvs cirka 1% av årskullen läste filosofi.
Nu är gymnasiet huvudsakligen till för yrkesutbildning, men kanske
fortfarande 1% av årskullarna läser filosofi och psykologi.
På högskolor och universitet läses de ämnena bara då det behövs i
yrkena. Om man räknar med att 1% läser det kommer man till att 99 %
av dem på universitet och högskolor blir fackidioter.
I de 22 politikområdena finns anledning att kommentera hur grundskolan tillgodoser kunskapsbehoven i områdena.
Som tur är följer många svenskar, trots dålig skolgång, med i det som
händer och sker.
Klart är att grundskolans ämnen Samhällskunskap, Religionskunskap och Hemkunskap behöver förbättras med hänsyn till vad
man behöver. Likaså Samhällskunskap och religionskunskap på
gymnasiet. Där skulle det också vara bra med ett ämne Hemkunskap, men om det inte finns plats för det borde Samhällskunskapen kunna ökas på med viktiga hemkunskapsproblem.
Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man måste
förbättra undervisningen i skolan. Religionskunskapen bör ändras till Religion och levnadskunskap, Samhällskunskapen behöver
bli mycket bättre och Hemkunskapen behöver utökas. Med rätta
förbättringar blir barnen lyckligare som barn och sedan som
vuxna och demokratin förbättras.

Religion och levnadskunskap.
Tanken med att bygga ut religionsämnet är att religionsämnet är litet
och skulle tåla en komplettering. Litet är kanske ämnet i Sverige, men
det är stort i världen, stort i Mellanöstern, Nordafrika och andra länder
med Islam, stort i USA med bl a högerextrema religiösa fundamentalister som hotar ruinera USA, stort i Sydamerika och stort i de flesta
länder utom Norden och kommunistiska länder som Ryssland och
Kina. I Sverige förekommer religiösa problem bland invandrare. I
Ryssland har religion trätt fram efter Sovjetunionens fall. Påvedömet
är kvar.
Religioner har i Sverige på senare tid blivit mer problematiska än tidigare. Religioner behöver en motvikt bestående av filosofi och psykologi o d som föreslås som komplettering i ämnet Religionskunskap i
grundskolan. Även på gymnasiet behövs samma kompletteringar.
Gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, Historia, Idrott och hälsa,
Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap,
Svenska/svenska som andraspråk.
Förr fanns högre allmänna läroverk. Cirka 5 % av årgångarna barn
gick där och resten i folkskolan. På gymnasiet kunde finnas en lektor
som var präst och hade hand om religionsundervisningen (kristendom
var ämnet då). Han skötte också undervisningen i filosofi, som bestod
av tre ämnen: filosofi, logik och psykologi.
Filsofiämnet var inte obligatoriskt, i en klass på reallinjen med 25 elever kunde det vara bara två som läste filosofi. Filosofiämnet är fortfarande inte obligatoriskt på gymnasiet och hela efterkrigstiden har en
stor del av dem som gått där och efteråt på högskolor och universitet
inte fått någon utbildning i filosofi och psykologi. Många av dem har
blivit chefer och män i staten - utan utbilding i filosofi och psykologi,

men väl i religion. Det är inte bra. Det gamla filosofiämnet är nu
uppdelat på filosofi och psykologi.
De första gymnasierna kom till i början på 1600-talet och hade då
uppgiften att förbereda för prästutbildning och utbildning av tjänstemän i staten. Religion hade en stark ställning. Den allmänna folkskolan kom till 1842 och sköttes till en början i stor utsträckning av präster och andra kyrkans män. Barn skulle bli religiösa med kristlig tro.
Gymnasierna utvecklades vartefter med nya ämnen, reallinjer tillkom,
och flickor fick börja gå på gymnasierna på 1920-talet. Biskoparna var
högsta chefer för läroverken. Med tiden togs biskoparnas ledarskap
bort.
Folkskolan växte vartefter och de nuvarande grundskolorna och gymnasierna kom till i slutet på 1900-talet. Statskyrkan har avskaffats och
och kristendomskunskapen har ändrats till religionskunskap. Man får
nu inte undervisa i religion så att barnen blir religiösa utan bara om
religion.
Man bör komma ihåg att religioner med gudars styrningar tillkom
under forntiden och att deras betydelse har minskat och nu mer och
mer ersätts av demokrati där människorna är ansvariga för styrning
och utveckling. Religionerna är visserligen ännu av stor betydelse,
men de är i dagens situation ändå av marginell betydelse.
Att i Sverige ha ett obligariskt ämne som bara handlar om religion är
att tillmäta religionerna för stor betydelse. Viktigare är värdsliga
problem och kunskaperna om dem förtjänar större uppmärksamhet. Att
komplettera religionsämnet med mer aktuella saker är lämpligt. Det
gör att ämnets beteckning Religionskunskap inte passar utan bör
ersättas av något mer rättvisande.
Man kan inte bara ändra till “Livsåskådning”, “Filosofi” eller “Psykologi”, det blir för snävt och missvisande.

Ämnet Samhällskunskap har sina lärare utbildade på Statsvetenskapliga institutioner, Det som behöver tillkomma ligger närmare religionerna och därför kan det vara bra att lägga det tillkommande tillsammans med religion, i ett ämne Religion och levnadskunskap.
Om religionsämnet ombildas till ett ämne med filosofi och psykologi
kommer det ämnet att innehålla många universitetsämnen. Av ämnena
kan man anse att religionen var först och om man lägger ämnena i en
kronologisk och logisk ordning kan man börja med religion:
Religion och levnadskunskap. (Barnen lär också föräldrarna)
1. Religionskunskap.
2. Filosofihistoria.
3. Idé-och lärdomshistoria.
4. Vetenskapshistoria
5. Utbildnings- och skolhistoria.
6. Skolverkets läroplan för grundskolan.
7. Arkiv-och bibliotekskunskap.
8. Individernas kunskaper och erfarenheter.
9. 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.
17. Konsten att inte ha tråkigt. (Tillägg 18 feb 2014)
Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbildningsnivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utvecklade för högre.

DN, oberoende liberal, 16 mars 2014: Skolan.

“Oredan ökar i klassrummen trots tuffare
tag”
“I över 15 år har Jan Björklund krävt ordning och reda i den
svenska skolan. Men under hans tid som utbildningsminister har
stöket i stället blivit värre. Nu sågas regeringens skolpolitik av
flera svenska skolforskare. “
“Disciplin och studiero i klassrummen kommer att bli valrörelsens
nästa stora skolfråga. Det säger utbildningsminister Jan Björklund (FP)
till DN.
Anledningen är enligt Björklund att regeringen och Socialdemokraterna ligger så nära varandra i de ekonomiska skolsatsningarna att det
inte är någon mening att bråka om pengarna (se nästa uppslag).
En annan anledning är resultaten i Pisaundersökningen. De svenska
eleverna kunde inte bara mindre än elever i andra länder, utan visade
sig även vara sämst av alla på att komma i tid till skolan.
– Ordningsproblem är ett av den svenska skolans största problem. Det
är en av orsakerna till att resultaten sjunker, sa Jan Björklund när han i
februari presenterade en ny utredning om ordning och reda.
Men Pisa är inte den enda mätningen av ordning i skolan. DN har
sammanställt flera olika myndighetsuppgifter som alla rör skolans
studiemiljö.
Resultatet visar att utvecklingen som bäst har stått still under Jan
Björklunds tid som skol- och utbildningsminister, och i flera fall har
förvärrats ytterligare.
2006, året som Björklund tillträdde, fick svenska elever svara på
Skolverkets frågor om sina attityder till skolan. Då sa 16 procent att de
stördes av sina klasskamrater på nästan alla eller de flesta lektionerna.

I den senaste undersökningen från 2013 hade den siffran nästan
fördubblats.
Och bara hälften av eleverna tyckte att deras lärare var bra på att skapa
arbetsro.
Martin Karlberg, forskare i pedagogik vid Uppsala universitet, tycker
att det är allvarligt att problemen med ordning i skolan fortsätter trots
alla politiska utspel.
– Det är mycket bekymmersamt när så många elever upplever att de
blir störda i klassrummet. Forskningen visar att lärarens förmåga att
skapa lugn och ro är långt viktigare för resultaten än exempelvis
klasstorleken, säger han.
Det finns fler uppgifter som stärker bilden av den dåliga arbetsmiljön i
skolan. Sedan 2011 har Skolinspektionen kritiserat 1 074 grund- och
gymnasieskolor för brister inom trygghet och studiero. Det är drygt 68
procent av alla inspekterade skolor.
Samtidigt visar nya siffror från Arbetsmiljöverket att antalet anmälda
arbetssjukdomar bland lärare ökat kraftigt.
Vanligaste orsakerna: Inomhusmiljön, ljudnivån och problem i kontakten med eleverna.
Ordning i klassrummet är Jan Björklunds hjärtefråga. Redan 1997
skrev han och hans dåvarande partiledare Lars Leijonborg en debattartikel i DN om skolans misslyckande och ”elever som systematiskt
stör, bråkar och hindrar kamraterna från att ta del av undervisningen.”
Lösningen var hårdare krav och tydliga signaler från samhället.
När Jan Björklund blev utbildningsminister 2007 började han mycket
riktigt att signalera. I den nya skollagen som klubbades igenom 2010
ägnas ett helt kapitel till ”Trygghet och studiero”.
Lagen ger lärare och rektorer större befogenheter och flera nya konkreta åtgärder att ta till. Lärare får omhänderta mobiltelefoner och
flytta stökiga elever till andra klasser.

I värsta fall kan de stängas av från undervisning eller tvingas byta
skola.
Men de hårdare åtgärderna verkar inte ha inneburit lugnare klassrum.
Det förvånar inte Marcus Samuelsson, tidigare lärare och nu forskare i
pedagogik vid Linköpings universitet.

“DN frågar tre forskare i pedagogik:
1. Vad är skolans problem?

– Sätter man hårt mot hårt med våldsamma mobbare så får man visserligen mycket uppmärksamhet och framstår som handlingskraftig. Men
en sådan upprustning riskerar att framstå som provocerande för eleverna. Man kommer inte heller åt de ordningsproblem som faktiskt är
vanligast i klassrummet.
I en ny studie som publiceras i nättidskriften Venue visar Marcus
Samuelsson att det som lärare tycker är mest besvärande är elevers
otillåtna prat.
Mer akuta störningsmoment som fysisk aggression upplevs som ett
mycket mindre problem.
Därför tycker han att det är viktigare att utveckla sätt att utnyttja
elevernas delaktighet i stället för att stifta hårdare lagar mot enstaka
bråkstakar.

Joakim Larsson, Karlstads universitet
1 Man har återuppväckt gamla disciplinideal från en tid då auktoriteten
byggde på kroppslig bestraffning. Eftersom lärarna inte har samma
maktmedel i dag måste synen på ordning förändras.
2 Dagens elever vill vara med och forma ordningsreglerna. De försök
som gjorts i Sverige har gett goda resultat för ordningen, men man
skulle behöva utforska det ännu mer.

– Lagstiftningen är en motreaktion mot den så kallade ”flumskolan”.
Tiden att prata med eleverna är över, nu ska lärare ta ledning och visa
med hela handen och så vidare. Det är en enkel retorisk poäng att göra.
Men företrädare för den linjen har aldrig visat hur det ska motivera
eleverna att utvecklas kunskapsmässigt och socialt, säger Marcus
Samuelsson.
Mikael Delin mikael.delin@dn.se “

2. Vad är lösningen?

Martin Karlberg, Uppsala universitet
1 Eleverna uppmuntras till att vara delaktiga men många lärare är inte
tillräckligt bra ledare för att kunna hantera det. Diskussionen om
ordning och reda i skola har bara varit politisk retorik som inte hjälpt
någon.
2 Ledarskap och praktik måste få ett ännu större utrymme på lärarutbildningarna. Dessutom behöver lärarlönen höjas för att locka fler
kompetenta ledare.
Marcus Samuelsson, Linköpings universitet.
1 Lärarna tycks sakna verktyg att hantera elever som tränats att vara
delaktiga och kritiska. Regeringens fokus på disciplinära åtgärder
berör bara en liten del elever.
2 Lärarna behöver bli bättre på att förklara vilka regler som gäller. De
måste också beskriva sina förväntningar på eleverna och bli bättre på
att ta till vara elevernas önskan om delaktighet och inflytande.

Fakta. Skol- undersökningar
Källa: Pisa
Fler störs i klassrummen
På frågan ”Känner du dig störd i ditt arbete av andra elever?” svarade
följande antal elever ”på nästan alla eller de flesta lektioner”.
2006: 16%,
2009: 24%, 2012: 29%
Källa: Skolverket
61% av skolorna som granskades förra året hade brister inom trygghet
och studiero. Källa: Skolinspektionen
30% har antalet anmälda arbetssjukdomar bland lärare ökat med sedan
2008. Källa: Arbetsmiljöverket
38% av eleverna tycker att de bara har studiero på hälften eller färre
av sina lektioner. Källa: Skolverket
56% av eleverna kom för sent till en lektion någon gång under två
veckor. “

DN 29 mars 2014: Kolumnen. Richard Swartz

“En ung iakttagare utifrån”
“Femtonårige Maximilian Schwaiger har lämnat Österrike för att
ett år studera i Uppsala. Mycket får honom att förundras. Undervisningen i matematik utgör det verkliga bottennappet. “
“Med den svenska skolan har jag inget haft att göra efter att jag tog
studenten för femtio år sedan. Vad man nu för tiden har för sig där är
jag därför inte rätte mannen att avgöra. Men det händer att jag undrar.
Ibland får jag intrycket att man leker hela havet stormar, på löpande
band utbildar funktionella analfabeter som kommer att störta först sig
själva, därefter hela fosterlandet i fördärvet.
Att regeringen nu vill ha betyg igen – från fjärde klass – ser ut som en
liten sak, men jag undrar om det inte snarare betyder att man drar i
nödbromsen innan det blir försent. För de flesta ur min generation tror
jag en sådan ordning förefaller helt absurd: det vill säga att inga betyg
finns.
Vad har de stackars betygen gjort för att hamna i hjälpklass? Hur vill
man utan individuella betyg utvärdera en verksamhet som är både
obligatorisk och resursslukande, samtidigt den viktigaste sociala
”formatering” vi har att gå igenom för att kunna bli samhällsmedborgare? Hur belönas och sporras eleven, hur blir jämförelser och
kritik möjliga? Utan betyg?
Men så råkar jag sätta på teven och får se beskäftiga femteklassare
som vet svaret på allt och ingenting, kunskapsakrobater som får mig
att bli min egen eländiga halvbildning varse. Ett ord som ”elit” är här
på sin rätta plats. Dessutom underminerar femteklassarna det lilla jag
trodde mig veta. Ty också dessa älskvärda små monster måste ju vara

produkter av samma skola som jag misstänker producerar folk som
varken kan läsa eller skriva, än mindre räkna.
Resultatet är att jag till slut vet varken ut eller in.
Alltså gladde jag mig när jag denna måndag i den österrikiska dagstidningen Der Standard kunde läsa en rapport skriven av en ung
österrikare som under ett år går i svensk skola i Uppsala. En iakttagare
utifrån, kvalificerad att göra internationella jämförelser. Vad Maximilian Schwaiger (15) har att berätta är dock inte särskilt upplyftande
emedan det verkar bekräfta mina dystraste farhågor.
Sin skola i Uppsala beskriver han som tillhörande genomsnittet. Men
redan första dagen frågar han sig om han verkligen hamnat på rätt
ställe. Undervisningen i engelska består i att klassen ser en Hollywoodfilm (svensktextad); därefter böjer man verb, och Maximilian S
konstaterar att han här hamnat på en nivå han hemma i Österrike
lämnade bakom sig för två år sedan. Sedan blir det undervisning i
naturvetenskap, läraren säger något om Morsealfabetet och berättar
därefter om Förintelsen. Vad Morse och Auschwitz har med varandra
att göra framgår inte. Men över Förintelsen är eleverna djupt
chockade. Också den österrikiske: över att många av hans femton år
gamla svenska klasskamrater uppenbarligen för allra första gången hör
talas om mordet på Europas judar.
Till matematiktimmen har han tagit med sig sin österrikiska lärobok,
men den svenske läraren kan inte hjälpa honom att lösa uppgifterna i
den: de senaste tjugo åren har han inte befattat sig med uppgifter av
den svårighetsgraden. Hans österrikiske elev slår fast att undervisningen i matematik utgör själva bottennappet i den svenska skolan.
Men med geografi verkar det inte vara mycket bättre ställt. Maximilian
S häpnar när han under de första veckorna flera gånger får frågan var
någonstans i Tyskland Österrike egentligen ligger.

För att detta studieår i Sverige inte ska vara helt bortkastat tvingas
Maximilian S att dagligen ägna sig åt självstudier på sin kammare. Så
försöker han rädda sig från den svenska skolan; i alla fall är den
honom inte till någon större hjälp.
Sedan påminner han oss om att den senaste Pisaundersökningen,
publicerad i december förra året och där Sverige för år 2012 inte
längre når upp till genomsnittet för OECD-länderna, har utlöst en
livlig debatt gällande skol- och undervisningssystemet här i landet.
Osökt kopplar den unge österrikiske observatören denna debatt till
frågan om disciplin och ordning i klassrummet. Atmosfären där skulle
vara ”flummig”; det är enda gången ett svenskt ord dyker upp i hans
text. Med mild ironi beskrivs vad detta ord – ”som låter precis som
vad det ska beskriva” – står för: den som inte gitter skriva av vad som
står på svarta tavlan fotograferar det med hjälp av sin mobiltelefon
medan den elev som föredrar att på lektionstid lyssna på musik kan
göra det utan att särskilt många lärare ingriper.
Finns det då inget som är bra med hans svenska skola? Jo, förhållandet mellan lärare och elever skulle vara ”storartat”, atmosfären i klassrummet avspänd och antiauktoritär. Lärare som försöker injaga skräck
i eleverna skulle inte finnas eftersom alla duar varandra och möts på
samma ögonhöjd. Trots detta skulle lärarna ha högt anseende, men ett
anseende grundat på förtroende, inte på förväntad respekt inför
hierarki och den som är överordnad. ”Efter skolans slut skulle jag kunna prata med Christian i timmar”, säger en flicka till sin österrikiske
klasskamrat. Christian är matematikläraren. Svenska lärare och elever
skulle umgås med varandra också privat och det händer till och med
att de är vänner.
I Österrike, skriver Maximilian Schwaiger, vore det otänkbart.
Richard Swartz journalist, författare och fristående kolumnist i
Dagens Nyheter. “

DN 27 mars 2014: Ukraina.

ställas om tänkbara konsekvenser av olika västliga svar.

”Låt den ryska regimen själv gräva sin egen
grav”

Putin har visat att aggression är möjlig utan blodsutgjutelse och han
kan vara frestad att gå vidare. Härav följer inte att han är beredd till
fullskaligt krig. Vi vet att en rysk militär upprustning pågår men vi vet
inte om detta resulterar i en stark och effektiv militärmakt. Vi förstår
att Ryssland har stora reservfonder och att de på ett bräde kan lägga
fram medel för en Sotji-olympiad, krediter till den tidigare Janukovytjregimen, och nu för att få Krim på fötter. Men vi vet också att den
ryska budgeten är ansträngd och att ryska myndigheter varnar för en
mycket låg ekonomisk tillväxttakt till 2030. Det finns stora ryska
minoriteter i grannländerna, men vi vet inte i vilken mån dessa är beredda att lystra till den ryska statspropagandans locktoner.

“ Ryssland måste förändras inifrån. Hetsiga röster höjs nu för att
straffa den ryska regimen hårt för annekteringen av Krim. Men
en politik som bygger på illusionen att vi väst utifrån skulle kunna
förändra Ryssland riskerar att bli förödande, skriver Lena Jonson
vid Utrikespolitiska institutet. “
“Nu är frågan hur Väst ska svara på Rysslands annektering av Krim
och förhindra att Putin går vidare och annekterar delar av östra
Ukraina. Nu luftas vår rädsla för att de värsta scenarierna ska förverkligas och att Putin som en ny Hitler lägga stora delar av östra Europa
under sig.
I detta läge är det naturligt att rösterna blir allt hetsigare om hur Väst
ska kunna straffa Ryssland och få Putin att förstå att hans beteende inte
accepteras av det internationella samfundet. George Soros slår alla
med sitt förslag att USA ska sälja av sina oljereserver för att på det
sättet få ner världsmarknadspriset, reducera de ryska importinkomsterna och framkalla en ekonomisk kris i Ryssland.
Soros reaktion är förståelig. Väst stod handfallen när Hitlertyskland
började expandera. Ingen vill att detta ska upprepas. En besinningens
röst är på sin plats i detta läge även om besinning från Västs sida är
vad ryska statskontrollerade media hånar som Västs svaghet och
oförmåga att ta beslut. En väl övervägd och planerad besinning kan
ändå löna sig i längden.
Vad kan då Väst göra? Först måste frågan ställas om förutsättningar
existerar för en fortsatt rysk expansionspolitik. Därefter måste frågan

Rysk svaghet låter kanske för vissa som en signal till att tiden är den
rätta att med hårda tag från Väst tvinga Ryssland att backa. Det är just
för ett sådant tänkande jag vill varna.
Putins och hans krets har drabbats av kollektiv berusning av framgångarna för sitt statskonservativa, ortodoxa stormaktsparadigm. Det
betyder inte att den ryska befolkningen helt delar denna världsbild. Det
ryska samhället har stora sociala problem, enorma ekonomiska skillnader och medborgare som saknar tilltro till såväl sin egen som andras
förmåga att påverka den förda politiken. I detta samhälle kanaliseras
frustration, missnöje och alienation hos vissa grupper i allsköns nationalistiska och reaktionära strömningar. Även om den stora massan är
skeptisk gentemot utopiska frälsarläror har propagandan i landets
statskontrollerade tv-kanaler lagt en god grund för ytterligare reaktionära idéer att spridas.
I detta läge, när de demokratiska krafterna är oorganiserade och svaga,
skulle den interna kraftmätningen med hela skalan av mörkerkrafter

inte medföra någon seger för demokraterna. Ryssland kommer inte att
förändras förrän det inom landet vuxit fram krafter som klarar att både
utmana den sittande regimen och erbjuda en hållbar alternativ politik.
En sådan utveckling kan endast växa ur en inre process. Illusioner i
Väst att utifrån kunna förändra ett land, i detta fall Ryssland, har aldrig
kunnat omsättas i framgångsrik politik. En sådan politik riskerar
istället att bli förödande.
De europeiska samhällena är betydligt mer stabila än Ryssland men
har visat på allvarliga svagheter under senare år. I våra demokratiska
samhällen där konflikter mellan infödda och invandrade medborgare
redan växer och med dem extrempartier, skulle en arbetslöshet i spåren
av ytterligare en ekonomisk kris få allvarliga konsekvenser.
Slutsatsen av detta resonemang är att svarsåtgärder från Västs sida inte
får riskera bli kontraproduktiva – varken för utvecklingen i Ryssland
eller i Väst.
Vad för politik återstår för Väst? Att med moralisk kraft fördöma en
rysk annekteringspolitik är en självklarhet. Att frysa höga ryska politikers bankkonton i Väst samt ge dem inreseförbud är effektivt, men
kan inte innefatta många personer utan att samtidigt bli godtyckligt.
Att kraftigt understödja Ukraina, Georgien och Moldavien i deras
ansträngningar att gå sin egen väg bör vara en självklarhet. Låt inte
Ukraina bli medlem i NATO utan satsa på att hjälpa Ukraina bli stabilt,
få igång sin ekonomi och förbli mångkulturellt med etniskt ryska
ukrainares rättigheter lika väl tillgodosedda som de etniskt ukrainska.
Men vad bör gälla i förhållande till Ryssland? Nonchalera Ryssland i
det fortsatta internationella samarbetet! Straffa inte med generella
handelssanktioner eller embargon men utveckla heller inte det ekonomiska eller politiska samarbetet. Håll en låg profil och låt Putinregimen själv göra sig till paria i det internationella samfundet. Låt
marknaden ha sin gång med fortsatt kapitalflykt från Ryssland och

ringa intresse av att investera i landet. Låt tendenser i Rysslands ekonomiska liv själva mogna. En ekonomisk kris kan knappast undvikas i
Ryssland, men Väst ska inte kunna anklagas för att ha orsakat den. Det
skulle slå tillbaka mot Väst.
Ryssland kommer att förändras även om det tar tid. Denna inre
utveckling kan inte påskyndas utifrån eller med konstlade medel utan
onödigt risktagande. Den kan endast ske i den takt som trovärdiga
alternativa politiker växer fram med stöd från befolkningen.
En spricka inom den nuvarande politiska eliten i Ryssland är en förutsättning för denna utveckling. På samma sätt som Gorbatjov och hans
män trädde fram ur sovjetsystemets innersta kärna, kan en modern
grupp av reformatörer komma ur Putins krets. Inom det ryska etablissemanget finns starka röster för att landet måste reformeras för att
klara framtidens utmaningar.
Demonstrationen häromveckan i Moskva med kritik mot Putinregimens Ukraina-politik samlade mellan 30-50 000 personer enligt
organisatörerna. Denna aktion och ett upprop från ryska intellektuella
till besinning i regimens politik, kan tyckas vara krusningar på ytan.
Kanske det, men de är signaler om motstånd inom grupper av vilka
också det putinistiska Ryssland är beroende.
Bevara därför besinningen i frågan om svarsåtgärder mot den ryska
angreppspolitiken. Att nonchalera Ryssland och stödja dess
grannländer är också ett svar som kan bli kännbart. Fördelen med en
sådan politik är att den ryska regimen själv gräver sin grav även om
detta sker i ett längre tidsperspektiv än en mandatperiod för västliga
politiker.
Lena Jonson, docent och rysslandsforskare vid Utrikespolitiska
institutet “

DN 27 mars 2014: Krisen i Ukraina. Kristian Gerner om en alternativ
lösning

“Låt inte rysskräcken styra”
“Krim är annekterat. Men vedergällning från väst är ingen framkomlig väg – nu handlar det om Ukrainas framtid. Det finska
exemplet från Sovjettiden är en förebild, skriver Kristian Gerner,
professor i historia.”
“Ett par veckor före annekteringen av Krim ville många medborgare i
Ryssland att landet inte skulle blanda sig i Ukrainas affärer. Mer än så,
i president Putins närmaste omgivning fanns de som uppmanade honom att avstå från all våldsanvändning och manade till förhandlingar
med Ukraina.
I en intervju den 15 mars i Moskvatidningen Novaja Gazeta berättade
Lev Gudkov, direktör för opinionsinstitutet Levadacentret,att opinionsundersökningarna visade på trötthet i det ryska samhället. Varför
skulle man ta sig an grannens problem när man hade nog av sina egna?
Ryssarna var mot bruk av våld i politiska konflikter. Människorna i
Ryssland mindes med fasa oktober 1993 i Moskva, då Ryssland stod
på randen till inbördeskrig.
Ända till mitten av februari ansåg mellan 65 och 75 procent av
ryssarna att regeringen skulle ”distansera sig” och inte låta sig dras in i
Ukrainas affärer. Den ryska opinionen hade förståelse för att ukrainarna på grund av den förtvivlade situationen i landet vacklade mellan
väst och Ryssland. Ett ganska stort antal ryssar stödde idén att Ukraina
skulle integreras med väst. Man förstod att ukrainarna var påverkade
av de trista erfarenheterna av först den sovjetiska modellen och sedan
”den korrumperade maffiaoligarkmodellen”. Endast 29 procent av
ryssarna ansåg att en ukrainsk västorientering skulle vara ett förräderi

mot ”det slaviska brödraskapet” med Ryssland.
Men annekteringen av Krim fick de patriotiska känslorna att svalla.
DN och andra svenska massmedier har rapporterat om ett offentligt
firande på Krim och i Moskva som kan föra tankarna till de jublande
massorna i Berlin, Paris och Sankt Petersburg en sommar för hundra år
sedan. Den statliga ryska televisionen eldar på den nationalistiska
euforin.
Inte bara i Ryssland svallar känslorna. Det gör de även i Sverige.
Under århundraden var Ryssland vår ”arvfiende”. Men efter mötet i
Åbo 1812 mellan Karl Johan och kejsar Alexander kom ett sekel av
goda förbindelser. Under 1800-talet var huvudstäderna Stockholm
och Sankt Petersburg varandras speglar, nordiska systerstäder. Den
sovjetiska diktaturen och förslavandet av de baltiska staterna återupplivade den gamla fruktan för Ryssland. Glasnost, perestrojka och
avvecklingen av Sovjetunionen återuppväckte den fruktbara relationen
från 1800-talet.
Rysslands annektering av Krim och maktspråk mot Ukraina har av helt
förståeliga skäl väckt den gamla misstänksamheten mot och skräcken
för Ryssland i Sverige. Men politiken måste nu gå ut på att inte spela
på Putins villkor och vädjan till nationalistiska fördomar. Känslor av
frustration eller önskan om vedergällning bör inte få diktera politiken
mot Ryssland, eftersom det politiska målet måste vara att finna medel
att rädda Ukraina åt Europa. Det var förvisso både självklart och helt
berättigat att de politiska ledarna i USA och EU fördömde annekteringen och krävde att Ukraina får tillbaka Krim. Men man måste ändå
inse att annekteringen är ett fullbordat faktum. Sveriges och EU:s
politik måste utgå från det tragiska faktum att Ukraina har förlorat
Krim för all överskådlig framtid.

Ukraina håller ännu drygt tjugo år efter självständigheten på med sitt
nationsbyggande. Huvuduppgiften måste därför vara att försöka bistå
folket i Ukraina att undgå att hamna i Rysslands klor och att slinka ur
greppet från maffiaväldet i det egna landet. Demonstrationerna och
manifestationerna mot maffiaväldet hade sitt centrum på det stora
torget i Kiev, Majdan Nezalezjnosti, Självständighetstorget. Namnet
behöver inte tolkas bara i internationella politiska termer som oberoende av främmande makt. Det ska även tolkas som att det syftar på
oberoende även av inhemska förtryckare.
Många av demonstranterna på Självständighetstorget var – är – unga.
De upplever att de är européer i ordets vackra mening, Europa är för
dem ett ord med klang av rättsstat och demokrati. Självständighetstorget fick snabbt smeknamnet Euromajdan. Man vill till EU:s Europa.
Det är dessa människors framtid och öde som konflikten mellan Ryssland och EU handlar om.
Det är inte bara Ukraina som har sett en ny eftersovjetisk generation
växa fram. Under de tre årtionden som har gått sedan Michail Gorbatjov och Aleksandr Jakovlev släppte andarna fria i tecknet av glasnost
har en ny rysk intelligentsia blivit en vital del av samhället. Den är inte
talrik, men den existerar. Den finns inte bara på den konstnärliga
scenen – Pussy Riot – utan också på universitet och tidningsredaktioner och i det trängda civilsamhällets oberoende organisationer med
människorättsrörelsen Memorial i spetsen.
När faktum väl har fullbordats på Krim går det förvisso illa för dem
som kritiserar politiken mot Ukraina. Den 24 mars avskedades professor Andrej Zubov från sin tjänst vid Statliga institutet för internationella relationer i Moskva. Skälet var att han offentligt mycket skarpt
hade kritiserat politiken mot Ukraina.
På sätt och vis kan den oförvägne Zubov ha handlat i god tro när han
testade yttrandefrihetens gränser i Ryssland. Företrädare för den

kritiska intelligentsian finns nämligen i president Putins närmaste
omgivning, i ett särskilt organ med den långa titeln ”Den ryske presidentens råd för utveckling av medborgarsamhället och mänskliga
rättigheter”. Nitton medlemmar av detta råd publicerade den 4 mars en
deklaration som manade presidenten till besinning i politiken mot
Ukraina. Man vände sig mot allt bruk av våld och kränkning av grannstatens suveränitet. Man förespråkade kompromissvilja och en politisk
lösning av konflikten.
Väst, Sverige inberäknat, bör inrikta sin politik på att rädda Ukraina
till en framtid som nära förbundet med EU. Därför är det angeläget att
nå en överenskommelse med Ryssland om en finlandisering av
Ukraina. Mot att fullbordat faktum erkänns, det vill säga att Ryssland
har tagit Krim, ska man kräva att Ryssland förbinder sig att garantera
att Ukrainas nuvarande faktiska gränser är okränkbara. Mot att
Ukraina inte erbjuds att bli medlem av Nato ska man kräva att Ryssland inte lägger sig i Ukrainas politik. Den ryska regimen kan inför
hemmaopinionen fira sin seger, man har ”återförenat Krim med
moderlandet”, men vettiga människor i Kremls kulisser kan bida sin
tid i väntan på en ny frälsare à la Gorbatjov.
Finlands ekonomi och teknik, som utvecklades i en demokratisk
rättsstat med marknadsekonomi, kom Sovjetunionen till godo tack
vare de nära fredliga förbindelserna. Finland var en mycket större
tillgång för Sovjet än vad de härtagna baltiska staterna var. Må
Ukraina bli ett nytt Finland för Ryssland i stället för en kvarnsten om
dess hals!
Kristian Gerner, professor i historia med inriktning på östra Europa,
författare till ”Ryssland. En europeisk civilisationshistoria”.

DN 29 mars 2014: I korthet.

“Putin talar om rysk trupp på Krim”
“Ryssland. Den ryske presidenten Vladimir Putin säger nu öppet för
första gången att det var rysk trupp som invaderade Krim. Det mesta
har pekat på att det aldrig rörde sig om ”lokala självförsvarstrupper”,
säger Jörgen Elfving på Försvarshögskolan.
Först på fredagen kom beskedet från Putin om det som omvärlden
redan genomskådat: de soldater i omärkta uniformer och fordon som
för några veckor sedan invaderade Krim var ryska förband.
Under en tv-sänd militär ceremoni hyllade Putin soldaternas insats.
– Händelserna på Krim var ett viktigt test. De (trupperna)
demonstrerade ny kapacitet hos våra väpnade styrkor i form av kvalitet
och hög moral hos mannarna, sade den ryske presidenten enligt AFP.
Putin har fram till nu officiellt hävdat att det rört sig om lokala
”självförsvarstrupper”.
För den tidigare överstelöjtnanten Jörgen Elfving på
Försvarshögskolan fanns det tydliga bevis på att det är ryska soldater
på de bilder som florerat från Krim. Den enhetliga utrustningen, att
soldaterna är i samma ålder och ger ett snyggt och prydligt intryck har
talat för att det inte rör sig om några skyddskårer, enligt Elfving och
han håller det inte för osannolikt att Ryssland använde sig av samma
taktik tidigare i Georgien.
TT “

DN 27 mars 2014:

“Flytande gas kan strypa Putins makt”
“ Analys Makthavarna i Moskva kan kosta på sig att håna de
sanktioner som hittills drabbat dem efter Krimkrisen. Men EU
och USA har ett vassare medel att ta fram på sikt – flytande
naturgas. “
“Ukrainakrisen har överskuggat president Barack Obamas besök i
Europa. Frågan är om, och hur, USA och EU kan trappa upp pressen
på Ryssland efter erövringen av Krim från Ukraina.
Det är ingen slump att energipolitik har funnits högt upp på dagordningen i Bryssel. Naturgas är ett påtryckningsmedel som Moskva
sällan tvekar att använda för att få sin vilja fram utrikespolitiskt. Gasen
kan utnyttjas som morot, som när den förra regimen i Ukraina utlovades kraftigt sänkta gaspriser i utbyte mot lydnad. Eller som piska, som
när energijätten Gazprom häromdagen meddelade att den nya regimen
i samma land kan se fram emot dubblerade priser framöver.
För EU:s del är gasen en faktor som splittrar medlemmarna. Vissa
länder köper enorma mängder gas av Ryssland. Andra, som Sverige,
köper ingen rysk gas alls.
Ska Europa kunna vrida det här ”vapnet” ur Putins händer krävs att
man gör sig av med beroendet av Ryssland. Det är något man har
pratat om i åratal, utan att mycket har hänt. Problemet är att exempelvis Tyskland har investerat i dyra gasledningar från Ryssland och
därmed byggt sig fast i ett beroende.
Nu har flera faktorer ändrat spelplanen. En är skiffergasrevolutionen,
med gas som utvinns med nya metoder främst i USA och som har ökat
utbudet kraftigt. En annan är ökade satsningar på LNG (flytande
naturgas) som transporteras med tankerfartyg i stället för i ledningar.
Men två hinder står i vägen. Dels måste nya LNG-terminaler byggas
både i Europa och USA – i dag finns alldeles för få. Och dels måste
USA övertalas att avskaffa sitt exportstopp för naturgas. Om detta talar
Obama med sina europeiska kolleger. Kommer de överens kan de
beröva Putin ett av hans viktigaste maktmedel.
Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “

DN 29 mars 2014: Intervju. Rysk-amerikanska stjärnjournalisten
Masha Gessen:

ryskortodoxa troende ha genomfört förargelseväckande aktioner för att
störa samhällsordningen.

”Putins diaboliska strategi går ut på att
sprida rädsla”

– När Pussy Riot gjorde sin aktion i Frälsarkatedralen satt inga ryssar i
fängelse till följd av fredliga demonstrationer, konstaterar Gessen. De
trodde aldrig att de riskerade att hamna i fängelse för det de gjorde. De
var studenter som gjorde en politisk protestaktion.

“I nya ”Ord kan krossa betong” berättar Masha Gessen historien
bakom Pussy Riots aktioner. Egentligen hade hon planerat att
följa upp succéboken om Putin med en bok om hans nedgång och
fall. Men så föll han inte. “

En Kafkaartad rättegång tar vid, som boken beskriver i detalj. Dag
efter dag av vittnesmål från ryskortodoxa troende som känt sig
religiöst kränkta eller hamnat i chocktillstånd av att fyra studenter
sjungit en politisk protestsång och spelat elgitarr.

“Iklädda färgglada rånarluvor ställde sig punkkollektivet Pussy Riot
för drygt två år sedan framför den guldornamenterade ikonostasen vid
främre altaret i Frälsarkatedralen i Moskva och sjöng:

På sista dagen är det de åtalades tur att säga sitt och Masha Gessen
återger deras slutpläderingar i sin helhet.

”Jungfru Maria, Guds moder, fräls oss från Putin/.../Gay pride har
skickats till Sibirien, slagna i bojor/ KGB-chefen, helgonens helgon/
leder dem till häktet under sträng bevakning/för att de inte ska kränka
gudomen/.../Skit, skit, helig skit”
För Masha Gessen är det här det ögonblick då Putin förvandlas till en
mycket strängare härskare än tidigare. Då repressionen i landet växer
till en ny nivå.
Pussy Riot sjöng för att protestera mot den oheliga allians de uppfattade att den ryskortodoxa kyrkan ingått med Vladimir Putin inför hans
återkomst som Rysslands president. Mot att de uppmanat sina troende
att inte delta i de massprotester mot valfusk som ägde rum i hela
landet.
Som vanligt spreds filmen som dokumenterade aktionen snabbt via
sociala medier. Men det hände också något ovanligt. Tre av bandmedlemmarna greps av polis och åtalades för att motiverade av hat mot de

Nadezjda Tolokonnikova: ”För varje dag som går blir det alltmer
uppenbart för folk att om det politiska systemet uppbådar alla krafter
mot tre flickor som tillbringade knappt trettio sekunder med att framträda i Frälsarkatedralen, betyder det bara att man i det politiska
systemet är rädd för sanningen, rädd för den uppriktighet och rättframhet vi uttrycker/.../I likhet med Solzjenitsyn tror jag när allt
kommer omkring att ord kan krossa betong.”
– Citatet om ordens makt är både fint och fruktansvärt. Nadezjda tror
liksom Solzjenitsyn på orden, men de fungerade lika lite för femtio år
sedan som nu.
De två Pussy Riot-medlemmarna Nadezjda Tolokonnikova och Maria
Aljochina döms till vardera två år i ryska fångläger. Den tredje åtalade,
Jekaterina Samutsevitj, frikänns då man inte kan bevisa att hon var i
katedralen.
– Om man ser Pussy Riots konstverk som att det börjar i Frälsarkatedralen och fortsätter till och med slutpläderingarna i rätten, så har de

lyckats med allt det som kännetecknar stor konst. Den utmanar
människor. Den förändrar vår syn på samhället. Den förser oss med
bilder som hjälper oss att förstå vår verklighet på ett nytt sätt.
– Nadezjda skriver ett brev från fängelset som utgör något av det
viktigaste som någonsin skrivits om ryska fångläger, fortsätter hon.

Och nu flyr författare, konstnärer och intellektuella landet för att inte
hamna i Kafkaartade rättegångar som Pussy Riots. Själv flyttade
Masha Gessen i somras till New York med sin familj efter allvarliga
hot som visade att det var ännu farligare att framträda som gayaktivist
än att skriva en mycket kritisk bok om presidenten.

Boken återger brevet i sin helhet, beskriver sjutton timmar långa
arbetsdagar, kvinnor som får arbeta nakna som bestraffning, hur
åttahundra fångar skickas att tvätta sig i fem tvättställ, om dödsmisshandel som får namnet stroke i journalerna. Masha Gessen liknar
effekten av Pussy Riots verk med Alexander Solzjenitsyns roman ”En
dag i Ivan Denisovitjs liv”.

Vad tycker Pussy Riot om din berättelse? Har de läst?
– Jag vet faktiskt inte. De har fått boken sedan de släpptes fria, men nu
är de är väldigt upptagna av arbete för fångarnas rättigheter.

– Alla visste att fånglägren fanns. Men de fattade först med hans
skildring. Så fungerar Nadjas brev från fånglägret också. Efter dem har
Putin inget försvar.

“Masha Gessen.
Ålder: 47.

Det är svårt att förstå den verklighet Masha Gessen beskriver, bilden
av ett Ryssland som har yttrandefrihet och censur, demokrati och
diktatur, på en gång. Hur kan den Kafkaartade rättegången mot Pussy
Riot pågå samtidigt som Madonna står på scen i Moskva och drar ner
jackan över sin nakna rygg som dekorerats med deras namn?
– Men det är inte en tudelad bild längre, säger Masha Gessen allvarligt. Jag tror inte att Madonna kan komma tillbaka till Moska igen. På
två år har Putin förändrat landet fullständigt.
– Vem som helst kan bli gripen och åtalad, menar hon. Det räcker att
ha varit på platsen för en demonstration. Det är en dia- bolisk strategi
som går ut på att det är inte farligt att tillåta att folk lyssnar på BBC
eller Madonna så länge man ibland griper någon för att ha gjort det.
Man sprider rädsla.

Annika Persson “

Familj: Sambo och tre barn i familjen.
Bor: New York.
Yrke: Journalist och författare. Skriver bland annat i The Guardian
och Vanity Fair.
Aktuell: Med boken om Pussy Riot ”Ord kan krossa
betong” (Brombergs) och som redaktör för antologin ”Gay
propaganda. Russian love stories”.
Framtidsplaner: Skriver på en ny bok om bomberna vid Boston
maraton. “

DN 27 mars 2014: Obama på Brysselbesök.

“Samarbete ska minska Europas ryska
energiberoende”
“EU och USA inleder nu ett samarbete för att göra Europa mindre
beroende av rysk olja och gas. En grupp ledd av USA:s utrikesminister John Kerry och EU-kommissionären Catherine Ashton
ska hitta alternativ till rysk energi. “
“Om Ryssland går in i östra Ukraina eller på andra sätt försöker
destabilisera landet råder det enighet mellan USA och EU-länderna om
att införa ekonomiska sanktioner mot Ryssland.
Den bransch som västvärlden främst vill rikta in sig på är den där
Ryssland tjänar sina pengar – energisektorn. Men flera EU-länder,
däribland Tyskland, är beroende av naturgas.
Nu inleder EU och USA ett samarbete för att göra Europa mindre
sårbart om gaskranen från Ryssland stängs av.
En grupp ledd av USA:s utrikesminister John Kerry och EU:s
kommissionär i utrikesfrågor, Catherine Ashton, ska undersöka alternativ till den ryska gasen.
– Hela händelsen har pekat på behovet för Europa att se över hur man
kan diversifiera sina energikällor, sade USA:s president Barack Obama
på en presskonferens i Bryssel i går eftermiddag.
Enligt EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso ska G7ländernas energiministrar träffas redan nästa vecka.
– Europa arbetar mycket medvetet med att minska sitt energiberoende.
Jag upplever att det finns en stor medvetenhet bland europeiska ledare.

Det här har varit en väckarklocka för Europa till att gå framåt när det
gäller energipolitiken, sade han.
EU:s blickar har under längre tid varit riktade mot USA:s stora fyndigheter av skiffergas som på några få år gjort landet självförsörjande på
energi. Ledarna i Europa vill att USA ska lätta på restriktionerna när
det gäller export av flytande naturgas.
I USA har det förts en liknande debatt om att öka exporten och staten
har börjat utfärda exportlicenser för naturgas. Exporten är riktad mot
världsmarknaden och är inte på något sätt öronmärkt för Europa.
– Frågan är om våra energiministrar kan finna vägar så att vi kan
skynda på den här processen, det är något som vi är väldigt engagerade
i. Det skulle vara bra för Europa och det skulle vara bra för USA, sade
Barack Obama.
Att på kort tid ställa om Europas energiförsörjning är omöjligt. Bland
annat måste hamnkapaciteten för att ta emot flytande naturgas öka. I
Ukraina finns exempelvis ingen hamn som klarar det.
Blir det aktuellt med fler sanktioner mot Ryssland kommer därmed
flera europeiska länder med all säkerhet att drabbas ekonomiskt.
– Men hela den här krisen har visat på behovet av att agera nu, med en
känsla av att det brådskar. Det är uppdrag som våra energiministrar
fick efter G7-mötet, sade Obama.
Utöver Ukrainakrisen är förhandlingarna om ett nytt frihandelsavtal
mellan USA och EU den största frågan just nu mellan de två parterna.
Barack Obama tror att frihandelsavtalet kommer att underlätta EU:s
väg bort från rysk gas.
– Så snart vi har ett handelsavtal på plats, kommer det att vara mycket
lättare att utfärda exportlicenser för flytande gas till Europa, sade han.

Barack Obama ägnade en betydande del av presskonferensen och
större delen av dagen i Bryssel åt att betona hur viktig relationen med
Europa är för USA.
– Världen är säkrare och mer rättvis när Europa och USA står starka
tillsammans, sade Barack Obama.
På onsdagen meddelade det statliga gasbolaget Naftogaz i Ukraina att
man höjer gaspriserna i landet med mer än 50 procent från och med
den 1 maj i år, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “
“Fakta. Resrutten
Torsdag 27 mars. Audiens hos påve Franciskus i Vatikanstaten. Möte
med Italiens premiärminister Matteo Renzi. Promenerad, romerska
Colosseum.
Fredag 28 mars. Möte med kung Abdullah i Saudiarabien.
Lördag 29 mars. Träffar amerikansk ambassadpersonal. Hemresa.
Källa: whitehouse.org”

Tyskland bör börja använda kärnkraftverken igen.
DN 27 mars 2014: V-ledaren kritisk.

”Handelsavtal hot mot demokratin”
“Frihandelsavtalet mellan EU och USA kan inskränka svenska
folkets möjligheter att genom demokratiska beslut begränsa
bolagsvinster i välfärden, varnar V-ledaren Jonas Sjöstedt.”
“Avtalet om frihandel och investeringar mellan EU och USA var på
agendan när president Barack Obama i går besökte Bryssel. En av de
mest omstridda delarna är de regler som ska skydda investerare mot
effekterna av statliga beslut.
Vattenfall har använt sådana mekanismer för att stämma tyska staten
efter beslutet om att avveckla kärnkraften.
Tobaksbolaget Philip Morris har riktat liknande krav mot Australien
med anledning av nya regler för cigarrettpaket.
Investerarskyddet är starkt ifrågasatt inom EU-kommissionen och
den tyska regeringen har, enligt Financial Times, tagit ställning mot
investerarskyddet. Nu kräver Jonas Sjöstedt (V) att Sverige ställer sig
på Tysklands sida i frågan.
– Vi begär att regeringen går ut och säger att den stöder Tyskland och
att varje möjlighet för företag att stämma stater för demokratiska
beslut tas bort ur avtalet, säger Sjöstedt.
Han menar att ett investerarskydd direkt kan påverka möjligheterna i
Sverige att reglera de omstridda bolagsvinsterna i välfärden. Sjöstedt
exemplifierar med det amerikanska riskkapitalbolaget KKR, delägare i
skandalomsusade Carema (numera Vardaga).
– Om vi skulle ta bort vinsterna i välfärden skulle de kunna stämma
oss. Det är helt orimligt att ett amerikanskt riskkapitalbolag ska kunna
överpröva demokratiska beslut i Sverige, säger Sjöstedt.

Handelsminister Ewa Björling (M) uppger att hon inte har fått någon
officiell bekräftelse på Tysklands position i frågan och vill därför inte
kommentera den.
– Kommissionen och jag har varit tydliga med att frihandelsavtalet inte
ska underminera demokratiska beslut eller urholka vår
miljölagstiftning. Vi måste hitta en balans mellan skydd för
investeringar och staters rätt att lagstifta, skriver Ewa Björling i ett
mejlsvar till DN.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se

DN 28 mars 2014: IMF.

“Räddningslån på väg till bankrutt Ukraina”
“Ett räddningspaket från Internationella valutafonden, IMF, ger
konkursfärdiga Ukraina andrum. I förlängningen väntar lån från
EU och andra länder – sammanlagt 27 miljarder dollar på två år.
Men med lånen kommer krav på tuffa reformer. “
“Arsenij Jatsenjuk, Ukrainas regeringschef sedan den förra regimen
föll i februari, har liknat sig själv vid en kamikazepilot och förklarat
sig beredd att bli ”den mest impopuläre premiärministern någonsin”.
Han har då syftat på de tuffa reformer landet måste genomföra för att
få krediter och bistånd från väst. Det handlar bland annat om minskade
subventioner på energi, något som regeringen lovade genomföra i
onsdags. Hushållen kommer att få betala 50 procent mer för sin gas
från och med april.
På torsdagen kom det väntade beskedet från IMF: Ukraina får krediter
på mellan 14 och 18 miljarder dollar (90 till 110 miljarder kronor)
under en tvåårsperiod. Även om löftet är preliminärt och ska bekräftas
av IMF:s styrelse så väntas det i sin tur föra med sig ytterligare lån
från EU, Japan och andra långivare på nästan lika mycket. Den amerikanska kongressen enades i går om att utfärda lånegarantier på motsvarande 6,5 miljarder kronor. Sammanlagt handlar det om 27 miljarder dollar (170 miljarder kronor) på två år.
Pengarna kommer i grevens tid. Ukraina var konkursmässigt redan i
november när upproret mot förre presidenten Viktor Janukovytj inleddes. Läget har förvärrats än mer av fyra månader av oro på Kievs
gator, av Rysslands övertagande av Krim och det överhängande krigshotet.
I dag är landets valutareserv nästan tömd och kommersiella långivare
kräver skyhöga räntor då kreditvärderingsinstituten ger Ukraina sämsta
möjliga betyg – CCC. Valutan hryvnja har sjunkit mest i världen mot

dollarn i år, med nästan 25 procent, vilket återspeglas i svindyra importvaror. Regeringen förutspår att ekonomin krymper med tre procent
under 2014, men många ekonomer tycker att den siffran är överoptimistisk.
Ovanpå allt elände kommer åtgärder som Ryssland sätter in mot en
regering i Kiev som Moskva inte erkänner. De mångmiljardlån som
ryssarna lovade Janukovytj i december kommer inte att betalas ut.
Priset för rysk naturgas väntas stiga med 80 procent inom någon
månad, och ryska gasjätten Gazprom kräver dessutom flera miljarder
omedelbart för tidigare leveranser.
Även när beskedet om IMF-lånen kom i går valde Jatsenjuk att
fokusera på Ukrainas ekonomiska problem:
– Landet står på gränsen till ekonomisk och finansiell konkurs. De
lagar vi måste klubba igenom är mycket impopulära, mycket svåra.
Det är reformer som borde ha genomförts under de senaste 20 åren.
Bland de krav som IMF och EU ställer finns tuffa åtgärder mot korruptionen, något som alla ukrainska regeringar sedan självständigheten
1991 misslyckats med. I själva verket var korruptionen en av drivkrafterna bakom vinterns uppror i Kiev. För landets nya ledning är det
ett måste att hitta en väg ut ur mutträsket.
Ingmar Nevéus ingmar.neveus@dn.se “
“Så stort är EU:s stöd
EU är beredd att betala ut sitt nödlån till Ukraina på 1 miljard euro så
snart IMF:s styrelse har godkänt sitt avtal med Ukraina.
Ett EU-program för makrofinansiellt stöd till Ukraina på 610
miljoner euro finns redan och lånet på 1 miljard blir ett stöd därutöver,
som måste godkännas av EU:s finansministrar.
EU:s totala planerade stöd till Ukraina uppgår till 11 miljarder euro,
och innehåller då lån från Europeiska investeringsbanken och
Europeiska utvecklingsbanken. “

DN 29 mars 2014: EU.

“Tysk hjälp till brittisk självhjälp”
“ När Frankrikes president senast besökte London fick han en öl på
puben. Tysklands förbundskansler Angela Merkel fick både dricka te
med drottningen och tala inför parlamentet. Att den tyske och den
brittiske finansministern i går skrev en gemensam debattartikel i
Financial Times betyder dock inte nödvändigtvis att EU har ett nytt
radarpar.
Mycket förenar, som betoningen på ökad europeisk konkurrenskraft
genom liberaliseringar på arbetsmarknader och i tjänstesektorn. Dessutom vill de komplettera reformerna med ändringar i EU:s fördrag.
Förhandlingar bör enligt Tyskland starta direkt efter Europaparlamentsvalet i maj.
De tvås syften är dock helt olika. Tyskland är ute efter centraliserad
budgetkontroll i euroländerna, med en ”kommissionär” som agerar
polis mot slarvpellarna. Storbritanniens premiärminister David
Cameron har lovat att omförhandla det egna landets medlemsvillkor så
att Bryssel får mindre att säga till om. 2017 ska folket sedan rösta ja
eller nej till EU.
En av Camerons käpphästar är att euroländerna inte ska kunna köra
över EU-medlemmar som står utanför valutan, och här får han nu
viktigt tyskt stöd. Merkel är ingen större vän av den nyligen framkrystade bankunionen, och har lätt att förstå att Londons City inte vill
ha den som överrock.
Tyskland vill absolut behålla britterna i EU. Merkel och Cameron
delar i stora drag intresset för fria marknader och båda avskyr europeiska smygprotektionister. Ett EU utan Storbritannien skulle också få
en spädare röst mot USA, Kina – och Ryssland.

Men Merkel varken kan eller vill ge Cameron allt han vill ha. Påstådda
välfärdsturister är båda rädda för, men Tyskland ställer inte upp på den
begränsning av arbetskraftens fria rörlighet inom EU som Storbritannien kräver. Medan Cameron hukar för Europahatarna inom
Tories och populisterna i Ukip skulle det aldrig falla Merkel in att
ändra på grunderna för EU-projektet.
Visst kan EU i någon mån gå London till mötes. Men Cameron & Co
behöver också visa att de begriper unionens oundgänglighet – inte
minst för britterna själva. Och Europa måste hålla ihop när den ryska
björnen brummar.
Gunnar Jonsson gunnar.jonsson@dn.se “

DN 29 mars 2014: Ny Natochef. Norske Jens Stoltenberg utsedd:

”Militär styrka krävs för dialog med
Ryssland”
“Norges tidigare statsminister Jens Stoltenberg utsågs i går formellt till ny generalsekreterare för militäralliansen Nato. Han
ställs inför en helt ny säkerhetssituation i Europa, efter Rysslands
annektering av Krimhalvön. “
“Hur ska Jens Stoltenberg – den tidigare statsministern som imponerade världen med att säga att hat måste bemötas med kärlek efter
Anders Behring Breviks attentat – kunna leda en militärallians som
Nato? Frågan har ställts mer eller mindre öppet av många bedömare i
veckan.
Men när utnämningen i går bekräftades var Stoltenberg noga med att
hålla en skarp ton mot framför allt Ryssland.
– Det är lätt att glömma hur viktigt det är med fred och stabilitet när
man lever i ett land som klarat sig undan väpnade konflikter i många
år. Men nu har vi blivit brutalt påminda av Vladimir Putins och den
ryska krigsmaktens agerande om att ett lands suveränitet kan kränkas
med militärmakt – och att gränser kan ritas om med våld, sade Stoltenberg, och lade till:
– En stark militär kapacitet är grundläggande för att ha en stark politisk allians. Det finns ingen motsättning mellan styrka och dialog.
Tvärtom: det är just för att vi har trovärdigt militärt försvar som vi kan
föra en dialog med ett land som Ryssland. Det är den militära styrkan
som ger oss den plattform som vi behöver.
Den 55-årige Stoltenberg efterträder dansken Anders Fogh Rasmussen den 1 oktober.
– Den ryska upprustningen, i synnerhet när det gäller kryssningsmissiler och andra i huvudsak offensiva vapen, är en påminnelse om att vi
är grannar med en stormakt med växande militär kapacitet och operativ förmåga. Det understryker bara vikten av att ha tillräckliga resurser
till försvaret, men också att ha ett effektivt försvar, vilket är minst lika
viktigt, sade Stoltenberg, som varit Arbeiderpartiets ledare sedan 2002

– en post han nu lämnar.
Under sina första år i Arbeiderpartiet tillhörde han ett ungdomsförbund som var kritiskt till Norges medlemskap Nato.
– Jag erkänner att jag när jag var ung aldrig drömde om att bli vald till
generalsekreterare i Nato. Men så är det nu, sade han.
Norges statsminister och Høyreledare Erna Solberg var snabbt ute och
gratulerade Stoltenberg.
– Med honom får Nato en stark och samlande generalsekreterare, säger
hon.
Även Sveriges utrikesminister Carl Bildt verkade nöjd med valet.
– Från svensk utgångspunkt är det klart att det är ett plus att det är en
person som är väl förtrogen med förhållandena även i vår del av
Europa, sade Bildt till TT.
Erik de la Reguera erik@delareguera.se “
“Har varit stats- och finansminister
Jens Stoltenberg tillträder den  1 oktober posten som Natos
generalsekreterare.
Stoltenberg är född 1959 i Oslo. Han är son till den tidigare försvarsoch utrikesministern Thorwald Stoltenberg.
Har varit ledare för socialdemokratiska Arbeiderpartiet (Ap) sedan
2002. Han nådde posten efter en maktkamp med den tidigare parti
ledaren Thorbjørn Jagland.
Stoltenberg, som är utbildad nationalekonom, blev finansminister
1996. Han blev norsk statsminister första gången 2000, men ett
katastrofval året därpå tvingade honom att lämna ifrån sig makten.
Han blev för andra gången statsminister 2005 och var kvar på posten
till i höstas.
Som generalsekreterare för försvarsalliansen Nato efterträder
Stoltenberg danske Anders Fogh Rasmussen.
Nato bildades 1949 och har i dag 28 medlemsländer. “
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Den karriärväxlingen hade Bill Gates däremot inte förutspått.

“Bill Gates: ”Jag vill tacka för Sveriges
generositet”

– Det hade förvånat mig mycket om någon hade sagt det till mig när
jag var 22, säger han när vi träffas i Washington DC en tidig morgon.

“Världens rikaste man ägnar sig numera åt att ge bort sina
pengar. På måndag kommer han till Stockholm, håller ett föredrag
och tackar det svenska folket för landets biståndspolitik. Lördagsmagasinet träffar Bill Gates i Washington. “
“Pengar. Det första man tänker på när man tänker på Bill Gates. Världens rikaste man är tillbaka på toppen av Forbes väletablerade lista
över förmögna människor. Där har han häckat femton av de senaste
tjugo åren.
God för 76 miljarder dollar – mer än 500 miljarder kronor.
Hade han varit en nation och förmögenheten dess BNP hade han hamnat någonstans kring plats 80 av världens drygt 180 länder. Någonstans
kring Kenya.
Pengarna kommer ur Microsoft, grundat 1976, bolaget som spred
persondatorn till var mans skrivbord.
Det blev ungefär som han trodde, har han sagt. Kanske inte exakt i
fråga om annonsutrymmen och skärmstorlekar, men i princip blev det
som han förutsåg.
Han är känd för sin vinnarskalle, inte för sin blygsamhet.
Men datornörden som hoppade av Harvard har fått en andra karriär.
Nu verkar han främst som donator inom ramen för sin stiftelse Bill &
Melinda Gates Foundation, grundad år 2000 och omstöpt 2006 då
vännen Warren Buffett, en annan stenrik amerikan, plötsligt skänkte 30
miljarder dollar på ett bräde.

– När jag var ung visste jag inte särskilt mycket om vad som pågick i
fattiga länder.
Han är 58 och börjar få fåror i ansiktet, har cendréfärgat hår utan
vikar och är iklädd ledig kostym och skjorta. Han är lång och slank
och har glasögon med mörka, neutrala bågar.
Sedan starten har Bill & Melinda Gates Foundation skänkt 28,3 miljarder dollar, framför allt till hälso- och sjukvård och jordbruksprojekt
i utvecklingsländer. Särskilt inom några utvalda områden är givmildheten stor: vaccin, malariabekämpning, utsäde. Med hjälp av stiftelsens bidrag är polio numera utrotat i Indien, där inga nya fall har
rapporterats på tre år. Den förlamande sjukdomen finns kvar i en
handfull länder, men det har främst politiska orsaker (som krig) och
handlar mindre om kapacitet att vaccinera. På vissa håll, som i
Waziristan i norra Pakistan, förekommer skrämselpropaganda mot
vaccinet och medarbetare i projekten har attackerats.
De stora projekten sker i regel i samarbete med andra stora biståndsgivare, som Sverige. Tillsammans med Norge ligger Sverige i den
globala biståndslistans topp med nivåer som snuddar vid en procent av
BNP.
Det uppskattar Bill Gates. På måndag kommer han till Stockholm
bland annat för att tacka svenska väljare för deras generositet. I Stockholm – där Bill Gates tillbringar ett enda dygn – hinner han med möten
med finansminister Anders Borg och biståndsminister Hillevi Engström, en träff med ledande socialdemokrater och en paneldiskussion
på Karolinska institutet.

Världens rikaste man reser mycket från huvudkontoret och hemmet i
Seattle (han har ett eget plan) till utvecklingsländer, givarländer och
stiftelsens lokaler i Washington DC. Här finns också många människor
man kan behöva träffa.
Bill Gates kontor ligger centralt i en flott kåk ett stenkast från stans
största kongresskomplex och i samma område som tusentals andra
organisationer, lobbyister och advokater. Här finns en jätteentré i
blänkande sten med pelare, vakter och skyltar med listor över de
företag som huserar här. Fast stiftelsens namn står inte där. Den är
diskret.
Eftersom jag är tidig väntar jag en stund i stenhallen. Jag byter skor,
tänker att det nog är bra att se prydlig ut. Sedan ser jag när Gates anländer till kontoret med en liten delegation medarbetare, han passerar
mig helt nära men när vi skakar hand en kort stund senare gör han
ingen min av att känna igen mig.
Bill Gates har då sällskap av en vänlig pressperson i skägg och
kostym. Presspersonen, Jonah Goldman, sitter vid en annan vinge av
hästskobordet men säger ingenting.
– Jag kommer till Sverige främst för att tacka de svenska väljarna för
deras generositet. Sverige har varit fantastiskt i fråga om sitt bistånd,
och vi arbetar tillsammans i en rad projekt, säger Bill Gates.
Han är tydlig med sitt budskap:
– Jag hoppas förstås att alla politiska partier kan slå fast vikten av att
upprätthålla den höga biståndsnivån.
Gates säger att den andel av biståndet som missköts – på grund av
korruption eller någon felsatsning – ofta ges oproportionerligt stor
uppmärksamhet. Bistånd, säger Gates, gör en avgörande skillnad i
synnerhet för de fattigaste länderna. Ett barns liv kan räddas med 2 000

dollar. I det årliga brev han ger ut från stiftelsen skriver han att av de
45 länder som i dag räknas som de allra fattigaste bör endast ett tiotal
återstå år 2035. Han påminner om att antalet barn som dör före fem års
ålder har minskat dramatiskt sedan 1960, från 20 till 6 miljoner, och då
har det totala antalet barn ungefär fördubblats på samma tid.
– I Sverige hoppas jag kunna synliggöra en del av de framsteg som
görs. De flesta väljare får aldrig, som jag, chansen att på plats se de här
grejerna (”this stuff”). Men man får aldrig ta givmildheten för given.
Nederländerna, till exempel, hade länge en biståndsnivå på 0,7 procent, men en politisk koalition sänkte den plötsligt till en halv. Jag vet
inte, var det vårt fel? Vi kanske inte hade tackat dem tillräckligt
mycket? Vi hoppas i vart fall att de snart återställer den till 0,7.
Utanför fönstren hänger skyarna tunga av vårregn men mycket lite av
omvärlden märks inne på kontoret. Estetiska fotografier med starka
färger från projekt på olika håll i världen sitter på väggarna, på en
hylla står konstglas i lika stark färgskala. Det finns vatten och hårda
karameller. Få av mötesrummen tycks upptagna.
Bill Gates har alltid jobbat mycket. Som ung tyckte han att ledig tid
var för mesar: Helg? Ärligt talat, varför då? Semester? För veklingar.
Själv tillbringade han ofta nätterna på kontoret, ibland flera i rad, och
ansåg att andra borde göra detsamma.
Tävlingsinstinkten uppmuntrades i familjen Gates. Fadern hette också
William och var advokat, modern Mary kom från en familj av bankirer. Bill var den fjärde Bill i ordningen och har en äldre syster och en
yngre. Familjen bodde i Seattle, en stad som Bill Gates har förblivit
trogen.
Den unge Bill intresserade sig tidigt för datorer och fick tillåtelse att
ägna en del skoltid åt programmering. Pappans planer på att sonen

skulle läsa juridik stannade vid just planer; han började läsa vid Harvard men tillbringade mest tid i datorsalen.

Numera tar Bill Gates också semester. Till mig säger han att han spelar
mycket tennis på fritiden. Och läser. (Reser gör han ju i jobbet.)

Sedan hoppade han av.

Det är inget han nämner, men hans fäbless för bridge är välkänd.

Startade eget med ett par kompisar. Som bekant.

Även om det dröjde innan han på allvar bytte bana från maskinoptimering till fattigdomsbekämpning – han hade hunnit tjäna rätt
mycket när han började skänka bort substantiella summor – var Bill
Gates redan tidigare klar över att han ville ge bort vad han tjänade.

Historien om Microsoft är välkänd. Han byggde upp företaget från
grunden och blev så småningom stormrik.
I trettioårsåldern träffade han Melinda French, givetvis på jobbet. Hon
hade börjat på Microsoft 1987, 23 år gammal, snabbt avancerat och
blivit bekant med högste chefen. När han första gången bjöd ut henne
stod de på Microsofts parkering.
Han hade huvudet fullt av möten och undrade om hon möjligen hade
lust att gå ut, säg på lördag om två veckor? Hon, som aldrig hade mött
någon som hade koll på sin kalender flera veckor framåt, undrade om
han skämtade. Det sa hon inte, utan undrade om han inte kunde ringa
när det närmade sig.
– Men han visade sig ha humor, har Melinda Gates kommenterat den
begynnande kärlekshistorien i den amerikanska public service-radion
NPR. Han ringde nämligen upp redan efter ett par timmar och sa att
visst, de kunde gärna ses samma kväll – men eftersom han måste träffa
en fokusgrupp först och sedan gå på en annan middag, fick det i så fall
bli lite senare.
När de väl åt middag tog han notan.
Melindas katolska mor var inte speciellt glad över att hennes högpresterande dotter dejtade sin stenrike chef, men bröllop blev det så
småningom, på Hawaii, nyårsdagen 1994.
I dag har paret tre barn, 18, 15 och 12 år gamla.

– Tja, jag minns att jag läste en artikel av Warren Buffett, det här var
på åttiotalet, innan jag hade träffat honom, jag måste ha varit i trettioårsåldern. Den handlade om att det faktiskt inte gynnar ens barn om
man ger dem enorma summor pengar, hundra miljoner eller miljarder
dollar, i fråga om deras egen uppfattning om prestation, och om hur
folk kommer att behandla dem. Det är ingen bra idé. Det här var långt
innan jag själv var gift men jag tänkte ”yeah, det verkar vettigt”.
Och så han berättar om en resa till Afrika 1993 som kom att bli avgörande.
– Jag hade fått en glimt av hur det var under mina jobbresor med
Microsoft, till Indien och Sydafrika. Men så reste Melinda och jag till
Afrika, egentligen på ett slags semesterresa. Vi blev överraskade över
vilka tuffa villkor människor levde under och vi ansträngde oss för att
lära oss mer om det och om sjukdomarna de led av. Jag blev förbluffad
över att jag inte kände till hur många barn som dör av diarré, särskilt
den som orsakas av rotavirus. Och jag såg hur lite som gjordes åt det.
Gates har förstås berättat om detta flera hundra gånger tidigare men
när han fortsätter är det ändå med ett ivrigt tonfall:
– Jag tänkte, det här är otroligt – alltså hela idén med forskning och
utveckling handlar om att komma på något magiskt, vad det än gäller.
Processen är i mycket densamma när det handlar om mjukvara. Men

när det gällde de allra fattigaste hände ingenting av det där! Behovet
var så stort. Och att arbeta tillsammans med vetenskapsmän och samordna vad som behövde göras var något jag behärskade sedan Microsoft.

äter sedan en lång middag med Världsbankens chef Jim Yong Kim, de
har en del med varandra att göra, och dagen därpå deltar han bland
annat i ett långt panelsamtal på tankesmedjan American Enterprise
Institute.

Sakta men säkert stod det klart att detta skulle bli hans andra karriär,
även om processen gick stegvis. Han lyfte rumpan från vd-stolen på
Microsoft år 2000 men arbetade heltid på företaget fram till år 2008.
Då lämnade han det för att helt jobba med stiftelseverksamheten, där
hustrun Melinda redan fanns. Sedan februari i år har han även lämnat
över ordförandeklubban men har samtidigt tagit en mer aktiv roll som
”teknologisk rådgivare” åt Microsofts nya vd Satya Nadella. På 40 år
är det bolagets tredje verkställande direktör, efter Gates och hans
efterträdare Steve Ballmer.

Ytterligare ett par dagar senare deltar han och hustrun som särskilt
inbjudna på den stora talarkonferensen TED som i år firar 30 år och
hålls i kanadensiska Vancouver i en specialbyggd, flyttbar teater
konstruerad av 8 000 timmerstockar.

Men det mesta av sin tid lägger Bill Gates på utvecklingsfrågorna och
hur hans pengar bäst kan användas.

Bill Gates har en i grunden ljus framtidssyn. Han anser att vi sällan
haft lika hög innovationsgrad som nu och att Facebook gjorde rätt som
lade vantarna på meddelandetjänsten WhatsApp, men att priset på 19
miljarder dollar för ett bolag utan intäkter var lite högt.

Bill & Melinda Gates Foundation har i dag strax under 1 200 anställda,
flertalet i Seattle. Stiftelsen lägger stora summor framför allt inom ett
femtontal utvalda områden. Den bärande tanken är att försöka hjälpa
de allra fattigaste till ett drägligt liv. Därför hamnar de större investeringarna inom hälsovård och jordbruk.
En av stiftelsens första satsningar skedde inom området reproduktiv
hälsa, det vill säga preventivmedel. För Melinda Gates var det ingen
liten fråga: Som troende katolik kom hon från en miljö där synen på
kondomer och p-piller inte är särskilt liberal. Själv drog hon, liksom så
många andra katoliker, emellertid slutsatsen att preventivmedel var av
godo.
Gates flackar. Samma dag vi träffas i DC deltar han ett par timmar
senare i ett seminarium hos tidskriften The Atlantic, hållet i Watergate,
en numera rivningshotad karaktäristisk byggnad i centrala DC. Han

Vid samtliga tillfällen återkommer samma ämnen, med variation bara i
finlir och detaljer. Gates får frågor om biståndets effekter, de positiva
trenderna och de kvarstående problemen för de fattiga. Klimathotet.
Tillståndet för den amerikanska skolan. Teknologi och innovationer.
Microsoft.

Han ser avvägningen mellan säkerhet och integritet som relevant och
komplicerad, men har inte särskilt mycket till övers för Edward
Snowden.
Han säger att han kom att stå Applegrundaren Steve Jobs nära och
hade kontakt med honom kort innan han dog. Han känner igen sig i
Mark Zuckerberg på Facebook (som också hoppade av från Harvard).
I tidskriften Rolling Stone jämför han dem: ”Jag började med
arkitektur, med kod; Mark med produkter och Steve med estetik.”
Han ser utrymme för skattehöjningar av de mest välbärgade i USA.
Bill Gates påminner om den svenska professorn i internationell hälsa,
Hans Rosling, som blivit världsberömd genom sina förhäxande
föreläsningar där han redovisar glad statistik över hur mycket bättre

världen trots allt blivit (Hans Rosling är för övrigt Gates favorit bland
talare på TED).
De känner också varandra. Rosling berättar för mig att han träffade
Bill Gates första gången på World economic forum i Davos 2006.
Människor flockades kring Gates som flugor kring en sockerbit och
inte förrän Rosling ropade: ”Mr Gates! Jag vill ha något av er – men
inte era pengar!” banade Gates väg genom rummet. Mötet blev inledningen på ett djupt samarbete.
I Stockholm deltar de på måndag i samma seminarium på KI, men
Rosling säger att han kommer att utmana Gates också för att det inte
ska bli för smörigt. Han har bjudit in en panel som kan ställa de rätta
frågorna. Samtalet går under titeln ”The world is getting better” (och
den som inte fått en speciell inbjudan kan följa med i realtid på ki.se
eller på Twitter under hashtaggen #stopthemyth).
Till de ”rätta frågorna” hör det som rör de privata donationernas plats i
en värld där många länder känner en ökande press på de offentliga
pengarna. Bill & Melinda Gates Foundation skänker bort ungefär tre
miljarder dollar om året. Det motsvarar ungefär hälften av det svenska
biståndet, och ungefär 10 procent av det amerikanska.
– Så i verkligheten är de privata donationerna väldigt, väldigt små i
jämförelse med det statliga biståndet. Vår stiftelse är den överlägset
största privata biståndsgivaren inom utvecklingsområdet, men vi ligger
i skuggan av givarländerna, betonar Bill Gates.
Det amerikanska biståndet på 30 miljarder dollar om året gör USA till
världens enskilt största biståndsgivare. Summan motsvarar emellertid
bara 0,2 procent av landets BNP, så med relativa mått har USA inte
mycket att skryta med. Det samlade offentliga biståndet uppgår till
runt 140 miljarder dollar.

På den stora arenan fyller de privata pengarna alltså inga stora påsar,
relativt sett. Ändå kan de privata donationerna leda till att länder
drastiskt skär i sina biståndsbudgetar, helt enkelt för att de inte har koll
på siffror och relationer mellan belopp. Till skillnad från politiker har
givarna också fördelen av att kunna strunta i nästa val. Det enda de
behöver bry sig om är sitt eftermäle och sin dödsruna.
Gates hyser en amerikanskt stor tilltro till den fria marknaden och
det kapitalistiska systemet, men han anser inte att privat välgörenhet är
annat än ett komplement till skattefinansierat bistånd. Dock är dess roll
annorlunda: Medan skattepengar bör satsas på mer genomgripande
program kan riktade donationer satsas på mer vågade projekt.
– Vi försöker använda våra resurser på ett katalytiskt sätt – för att
stimulera utvecklingen av nya idéer och ny teknik som andra givare
kan ta in i sina program. Men när det handlar om att administrera stora
utvecklingsprogram på fältet hamnar inga privata givare ens i närheten
av vad som krävs för att möta människors behov, säger Gates och
fortsätter:
– Jag sympatiserar med de regeringar som just nu tvingas till hårda
kompromisser och med folk i givarländer som kämpar för att få det att
gå ihop. Men jag försöker också hjälpa de som ser att de rätt blygsamma biståndsinvesteringar som deras regeringar gör kan få en
fenomenal effekt på miljoner människors liv.
Diskussionen om privat och offentligt finansierad verksamhet pågår
också i USA – New York Times redogjorde i ett stort reportage nyligen
för det bekymmersamma läget för grundforskningen i USA.
I Sverige handlar motsvarande debatt än så länge oftare om kulturpengar, där rika människor vill ha sobra museiflyglar i dyra material
uppkallade efter sig. I USA finns stora privata förmögenheter och en
helt annan tradition av välgörenhet än i Sverige. Bill Gates och Warren

Buffett har dragit i gång en egen studiecirkel för andra dollarmiljardärer. Inom ramen för ”Giving pledge” lovar de som ansluter sig att
skänka bort minst hälften av sin förmögenhet. Organisationen ska
hjälpa dem att göra det på ett klokt sätt, för största möjliga utdelning.
”Giving pledge” grundades år 2009 och har i dag 122 extremt rika
medlemmar. Bland dem finns New Yorks förre borgmästare Michael
Bloomberg, CNN-grundaren Ted Turner och Facebooks Mark Zuckerberg. Vad de lovar i sitt inträdesbrev, ett slags gåvobrev, varierar, både
i summor och i syfte.
– Det handlar om att engagera sig i något man brinner för. Det råder
ingen brist på problem som väntar på en lösning och det finns inga
rätta svar när det handlar om att välja. Förhoppningsvis vill de som
deltar göra det med sin energi, erfarenhet och talang – inte bara med
sina pengar. Ju bättre de begriper vad de skänker pengar till, desto mer
kreativa blir deras lösningar.
Till de obligatoriska råden till ”the pledgers”, löftesgivarna, hör vikten
av utvärdering och uppföljning.
– Fast noggranna mätningar är något som de här personerna insisterar
på i alla aspekter av livet, så vi har heta debatter om sådant som
utvärderingsmetoder.
I konferensrummet i Washington tickar minuterna. Presspersonen
Jonah stirrar ned i sin telefon.
– Jo, vi har kvar några svåra sjukdomar, säger Bill Gates när jag frågar
vad som trots allt skrämmer honom.

som är på gång är inte helt effektivt, och vi behöver en ny generation
vacciner. Därutöver väntar interna utmaningar i flera länder, som i
Sydsudan, som är väldigt våldsamt.
Han säger med fast röst att det alltid är barnen som drabbas värst.
– När ett land blir oroligt är det, utom i extrema fall, sällan våldet som
dödar flest. De flesta som dör gör det eftersom sjukvårdssystemet
brakar samman. Barn får inte sina mediciner och vacciner. Så har skett
i till exempel Demokratiska republiken Kongo. Det är verkliga
utmaningar. Också på vaccinsidan har vi haft motgångar, där vårt folk
som är ute och vaccinerar mot polio har blivit fysiskt attackerade. Det
är ganska häpnadsväckande.
Orden kommer snabbt, tydligt.
Paret Gates har satsat på hygieniska toaletter, kondomer och medicin.
De är medfinansiärer av vaccinprogrammet Gavi och i Global poverty
fund (Sverige deltar i båda). När jag undrar hur miljöfrågorna påverkar
stiftelsens arbete säger han:
– Klimatförändringen drabbar hårdast dem som redan i dag är utsatta, i
tropiska länder, på grund av det omväxlande klimatet där de bor. De
har ofta svårt att lagra mat vilket ger hungersnöd under dåliga år.
Afrikas horn är ett sådant exempel, Somalia, Etiopien – och bristen på
mat skapar i sin tur social oro. Bönderna behöver utsäde som bättre
klarar torka och ger högre avkastning så att de skapar ett överskott
under goda år, spannmål som går att lagra eller sälja.

Han talar nu inte om skräck utan om ”utmaningar”.

De riktigt allvarliga problemen, fortsätter han, ligger ännu flera
decennier framåt i tiden – men investeringarna måste göras nu.

– Vi har en bit kvar innan vi hittar ett vaccin mot hiv. Forskningen går
framåt men det kommer att dröja ännu fem eller kanske tio år. Det är
nedslående. Vi saknar ett vaccin mot tuberkulos och det malariavaccin

– Och parallellt med detta måste vi förstås arbeta för att den rika
världen ska minska sina utsläpp av de växthusgaser som driver
temperaturökningen.

Han är mycket kritisk till avsaknaden av ekonomiska incitament för att
locka folk att ändra sitt beteende, exempelvis i form av koldioxidskatter – ingenting tyder på att någon verklig utsläppsminskning skulle
vara på gång. I ett av sina tal säger han att han är besviken över tillbakagången hos många amerikaner i synen på klimatförändringarna,
där den ekonomiska krisen 2009 fick många människor att enbart se
om sitt eget, hotade hus.
Men medan närmare 80 procent av Bill & Melinda Gates Foundation
läggs på projekt i de fattigaste länderna, läggs resten på satsningar i
USA. För när antalet fattiga i världen faktiskt minskar ökar ojämlikheten i västvärlden, inte minst i USA där de allra rikaste blir allt rikare
och gapet till de fattigaste växer.
– Ja, du har helt rätt och jag är väldigt bekymrad över
inkomstskillnaderna i det här landet. Men fattigdom i USA är något
annat än i Afrika söder om Sahara, som tur är. När man talar om
fattigdom här handlar det ändå om familjer som har tv och en mikrovågsugn. 70 procent har tillgång till internet. En del av de fattiga har
suttit i fängelse, andra lider av psykisk ohälsa eller är drabbade av de
dåliga immigrationslagarna i det här landet. Nej, i dag hjälper vi inte
dem som vi borde. Många har gått i skolor utan att ha fått möjlighet att
utveckla sina talanger. När det handlar om de mest utsatta finns program med matbanker – visst finns det folk som är i riktigt dåligt skick
men låt oss fixa utbildningssystemet, fixa vården för de psykiskt sjuka,
och ”let’s fix the immigration system”.
Han vet givetvis att det inte är så enkelt, i synnerhet inte i ett USA som
är politiskt låst i många frågor.
Stiftelsens USA-del är helt inriktad på utbildning, främst på de
kommunala skolorna, och följer samma princip som satsningarna i
utvecklingsländerna: De läggs där effekten blir som störst.

Gates är en stark förespråkare av de kunskapsstandardiseringar som
nyligen har införts i USA under stora diskussioner. Hittills har kunskapsnivåerna beslutats på delstatlig nivå, vilket lett till stora
skillnader.
Samma kunskapskrav i alla skolor är, enligt Gates, en fråga om jämlikhet.
– Utbildning borde vara en utjämnande faktor, men i USA är kvaliteten
på skolorna väldigt ojämn. I och med att de fattigaste eleverna ofta går
i de sämsta skolorna förvärrar de ofta ojämlikheten i stället för att
minska den.
Pengarna läggs främst på att ge lärare verktyg och stöd att utföra sitt
arbete – Gates ser dem som nyckeln till all undervisning.
Nu viftar Jonah och säger att tiden snart är slut. Gates verkar inte
ledsen för det. Han betonar åter sin tacksamhet gentemot de svenska
väljarna, å hela stiftelsens vägnar.
Han är världens mest beundrade datornörd, rankad som en av förra
seklets mest inflytelserika personer, en av de absolut rikaste. Hans
Rosling säger att det är nästan smärtsamt för en ”skatteälskande person
som jag” att möta en amerikansk miljardär som vill ge så mycket
pengar. Men när jag ber honom beskriva Bill Gates blir han plötsligt
helt tyst i telefonen. Sedan säger han bara: ”Klok.”
Han menar att de delar samma mål och att den som på allvar börjat
arbeta med fattigdomsbekämpning har svårt att göra något annat: ”Det
är intellektuellt mycket utmanande.” Hans Rosling säger att Bill Gates
använder sig av hans faktamaterial och grafik på stiftelsens sajt och
berättar att han en gång sagt att det är förvånansvärt svårt att göra av
med pengar. På ett sätt går det till på samma sätt som att tjäna dem:
Man arbetar hårt, får allt fler under sig och till slut handlar det mest om
att säga ”ja” eller ”nej” till olika saker. Skillnaden mot att dra in

pengar är att ett företags resultat är tydligt mätbart dag för dag, vecka
för vecka, kvartal för kvartal.
Det är ofta betydligt svårare att mäta biståndets effekter. En del av dem
märks inte på många år.
Innan han försvinner – efter att ha tagit mig i hand, men ignorerat
fotografen – säger Bill Gates att hans barn följer med på resor när de
kan och har skollov.
– Vår yngsta dotter följde med Melinda till en gård i Tanzania förra
månaden och i fjol hängde vår äldsta med till Etiopien. Och hela
familjen åkte till Zimbabwe.
Han ler.
Den där artikeln av Warren Buffett från någon gång på åttiotalet har
han heller inte glömt (den publicerades i tidskriften Fortune i
september 1986 och finns på nätet).
– Våra barn har en budget, en framförhandlad månadspeng som ska
räcka till kläder, presenter och annat som de vill ha. Det är rimligt.
Fast böcker går utanför – böcker får de köpa hur många som helst.
Nu lär barnen knappast gå lottlösa i slutändan ändå.
Warren Buffett, som har fortsatt stor betydelse för Gates, bestämde sig
när hans hustru gick bort för att skänka bort 80 procent av sina 58,2
miljarder dollar. Bill och Melinda har höjt den nivån till 90 procent
(kanske genom ett visst mått av tävlingsinstinkt). Det ger barn och
andra arvingar runt 7,8 miljarder dollar att leva på. Det torde räcka en
bit.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

“De 25 rikaste i Världen
1 Bill Gates, 58 år, USA:
76 miljarder dollar
2 Carlos Slim Helu med familj, 74 år, Mexiko: 72
3 Amancio Ortega, 77 år, Spanien: 64
4 Warren Buffett, 83 år, USA: 58,2
5 Larry Ellison, 69 år, USA: 48
6 Charles Koch, 78 år, USA: 40
6 David Koch, 73 år, USA: 40
8 Sheldon Adelson, 80 år, USA: 38
9 Christy Walton med familj, 59 år, USA: 36,7
10 Jim Walton, 66 år, USA: 34,7
11 Liliane Bettencourt med familj, 91 år, Frankrike: 34,5
12 Stefan Persson, 66 år, Sverige: 34,4
13 Alice Walton, 64 år, USA: 34,3
14 S. Robson Walton, 70 år, USA: 34,2
15 Bernard Arnault med familj, 65 år, Frankrike: 33,5
16 Michael Bloomberg, 72 år, USA: 33
17 Larry Page, 40 år, USA: 32,3
18 Jeff Bezos, 50 år, USA: 32
19 Sergey Brin, 40 år, USA: 31,8
20 Li Ka-shing, 85 år, Hong-kong: 31
21 Mark Zuckerberg, 29 år, USA: 28,5
22 Michele Ferrero med familj, 88 år, Italien: 26,5
23 Karl Albrecht, 94 år, Tyskland: 25
23 Aliko Dangote, 56 år, Nigeria: 25
25 Carl Icahn, 78 år, USA: 24,5
Källa: Forbes

Så mycket ger Gates.
Privata donationer är små i jämförelse med statliga bistånd. Paret
Gates bidrag är dock långt från obetydligt.
3 miljarder dollar skänker Bill & Melinda Gates Foundation varje år.
5,6 miljarder dollar är Sveriges årliga bistånd. Det motsvarar nästan
en procent av landets BNP.
30 miljarder dollar är USA:s årliga bistånd. Det motsvarar 0,2 procent
av landets BNP.
140 miljarder dollar är det samlade offentliga biståndet i världen per år
Läs mer:
6,78 kronor är en dollar värd. Bill Gates förmögenhet på 76 miljarder
dollar motsvarar alltså drygt 515 miljarder kronor.
Läs mer:
Namn William Henry Gates.
Född Den 28 oktober 1955 i Seattle, USA som mellanbarnet (två
systrar).
Föräldrar Fadern är pensionerad advokat. Modern, som avled 1994,
var affärskvinna.
Familj Gift med Melinda French sedan 1994. Paret Gates har tre barn,
födda 1996, 1999 och 2002.
Yrke Teknisk rådgivare i Microsoft. Ordförande för Bill & Melinda
Gates Foundation tillsammans med hustrun Melinda. Vd för
investmentbolaget Cascade. Ägare och styrelseordförande i
bildföretaget Corbis.
Bor I sitt hus ”Xanadu 2.0” i Seattle. Det högteknologiska huset har
fått sitt namn från filmen ”Citizen Kane”, tog sju år att bygga och
kostade 430 miljoner kronor.
Aktuell Besöker i veckan Sverige för att tala bistånd med ledande
politiker och föreläsa tillsammans med Hans Rosling på Karolinska
Institutet.

Bill Gates väg till framgång
Starten
Den unge Bill Gates visar tidigt intresse för datorer och skapar sitt eget
första mjukvaruprogram som 13-åring.
1976 registreras namnet Microsoft hos myndigheterna i New Mexico.
Bakom bolaget står Bill Gates och hans gamla kompis Paul Allen. Till
en början verkar det inom ramen för det större bolaget Mits, men blir
snart självständigt.
Gates struntar snart i Harvard och ägnar sig helt åt Microsoft och åt att
utveckla persondatorn.
Världsherraväldet
Operativsystemet MS DOS licensieras till IBM 1981.
1985 lanseras operativsystemet Microsoft Windows. Under kommande
år utvecklas och kompletteras produktfloran enormt.
1986 passerar Bill Gates förmögenhet en miljard dollar.
Microsoft Corporation får en fullständigt dominerande position och
anklagas i flera domstolstvister för att utnyttja sin monopolställning.
Gates attityd och metoder beskrivs av många som dubbelspelande och
giriga.
Övergången
2000 lämnar Gates över vd-stolen till Steve Ballmer. I februari 2014
tas den över av Satya Nadella, född i Indien 1967. Han började arbeta
på Microsoft 1992.
Gates lämnar samtidigt som den nya vd:n utses ordförandeklubban. I
stället går han in som teknologisk rådgivare inom produktutveckling,
där konkurrensen är hård inte minst med företag som Apple och
Google, som kommit att leda utvecklingen på plattformar andra än
datorn.
Stiftelsen
En första filantropisk stiftelse grundas av Bill Gates 1994, men döps

och stöps om och 1999-2000 grundas Bill & Melinda Gates
Foundation. Den blir världens största privata donator för bistånd riktat
till de fattigaste i världen.
Stiftelsens kapital är drygt 40 miljarder dollar. Drygt 20 procent av
pengarna satsas i USA, främst inom utbildning. Hittills har stiftelsen
delat ut 28,3 miljarder dollar, vilket motsvarar drygt 180 miljarder
svenska kronor.
Utmärkelserna
Bill Gates finns med på en rad välkända listor. Han har toppat Forbes
lista över världens rikaste personer under större delen av de senaste
decennierna.
Han fanns med på Time Magazines lista över 1900- talets mest
betydelsefulla personer och hör till världens mest beundrade.
Han innehar en rad hedersdoktorat (bland annat vid Kungliga tekniska
högskolan i Stockholm), och bjuds in att tala vid toppmöten av olika
slag över hela världen.
Läs mer:
”Great to see men in Scandinavia saying ’no thanks’ to panel
discussions without women: http://gates.ly/1jhCuqg #TackaNej”
På Twitter hyllar Melinda Gates (@melindagates)
Rättviseförmedlingens upprop mot helmanliga paneler.
Måndag 31 mars
Bill Gates besöker Stockholm och deltar i ett seminarium på
Karolinska institutet.
Följ i realtid
Bill Gates samtal går att följa på ki.se eller på Twitter under
hashtaggen #stopthemyth
Läs mer:
Årets personer 2005, enligt Time Magazine: Bill Gates, Bono och
Melinda Gates. “

DN 29 mars 2014: Världens största fakta. Rosling förklarar

“Fyra av fem barn får vaccin”
“Lyckosam kamp mot dödliga infektioner. “
“Dödliga infektioner har varit ett av människans värsta gissel. För
drygt 200 år sedan bevisade den brittiske läkaren Edward Jenner att
man kan mobilisera kroppens immunförsvar med vad som senare kom
att kallas vaccination. Det var inledningen till en meningsfull kamp
mot några av de värsta smittorna: smittkoppor, stelkramp, polio,
difteri, mässling.
Det dröjde länge innan den fattiga majoriteten i Latinamerika, Asien
och Afrika fick ta rättmätig del av dessa framsteg.
Efter massvaccinationskampanjer förklarade FN smittkoppor utrotat
1980. De senaste decennierna har miljarder barn skyddats mot lidande
och död genom att vacciner blivit en del av regelbunden barnhälsovård.
Bara sedan år 2000 har en miljard barn vaccinerats mot mässling. För
trettio år sedan dödade mässling 2,6 miljoner människor årligen. I dag
är siffran nere i 100 000. Dödsfallen i stelkramp hos nyfödda har tack
vare vaccinering gått ned med 93 procent sedan slutet av 1980-talet.
En stor majoritet av världens barn har i dag även skydd mot polio,
difteri och kikhosta.
De allra senaste vaccinerna skyddar barn mot diarréer och
lunginflammation, två andra stora dödsorsaker.
Anders Bolling anders.bolling@dn.se “
“Läs mer: Världens största fakta är ett samarbete mellan Lördagsmagasinet och Hans Roslings organisation Gapminder. “

http://www.dagensnyheter.se/Global/Rosling_Vaccination1.jpg
Mot mässlingen

	


	


Länk till Hans Roslings Gapminder på svenska:

	


	


	


	


Gapminder World Basic – Svenska

Statstisk årsbok för Sverige 2014
och regeringens verksamheter
inlagt i 22 politikområden.

* Först i varje politikområde kommer årsbokens förteckning över
delavsnitt. På varje politikområde finns länkar till SCB som man
kan klicka på och direkt få årsbokens fullständiga texter.
* Efter det kommer hänvisningar till:
Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22
politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första
12 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf och
Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22
politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista
10 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
Sidorna som hänvisas till anger rubriker till avsnitt som finns med
i fulltext i de två sammanställningarna, som alltså ger en mycket
fyllig redovisning av regeringens verksamheter den 27 november
2013.
* De därefter följande länkarna till departement och statsråd är
tagna från regeringen.se den 24-25 mars 2014.

Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22
politikområden den 27 november 2013. Första delen med de första
12 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
Sidnummer är sidnummer i den första delen:

	


Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22
politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista
10 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
Sidnummer är sidnummer i den andra delen:
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Introduktion
Innehållsförteckningar till alla politikområden
Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar
för följande politikområden:

43	


	


Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
(Hem- och konsumentminister. Energiminister)
Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst. (Barn- och
äldreminister)

106	


Utbildning. (Utbildningsminister)

	

124	


Utrikes- och världspolitik. (Utrikesminister och FN-minister
och Världsplaneringsminister )
Europapolitik. (EU-minister och Europaplaneringsminister)

129	

	


IT. Information, Konst, kultur, idrott.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)

177	

	


Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister.
Justitieminister, del )

185	


Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

302	


Försvar. (Försvarsminister)

349	

368	


Klimat och klimatstörningar. (Miljöminister)
Transporter. ( Infrastrukturminister)

241	

	

280	


Näringar. (Näringsminister)	

	

Handel. (Handelsminister)

Planering av fysiska miljöer. (Plan- och 	

 byggminister.)
Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)

Migration. Integration. (Integrationsminister.
Migrationsminister)

395	

404	


345	
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Polisen. Brott. Kriminalvård. (Justitieminister, del)

458	


Bistånd. ( Biståndsminister)
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Introduktion
Innehållsförteckningar till alla politikområden
Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar
för följande politikområden:
Ledning. (Statsminister)
Planering av och information om regeringspolitiken.
(Planeringsminister. 	

 Informationssekreterare.
Gruppsekreterare. Partisekreterare )

484-573Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.
	

(Socialminister)
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444-594 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.
	

(Finansminister. Finansmarknadsminister. 	

 Skatteminister.
	

Socialförsäkringsminister)

De 22 politikområdena.
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Ledning. (Statsminister)
Statsrådsberedningen
Fredrik Reinfeldt Statsminister

189	

	

	

	

 	

	


Planering av och information om regeringspolitiken.
(Planeringsminister. Informationssekreterare.
Gruppsekreterare. Partisekreterare)
Om Regeringskansliet
Förvaltningsavdelningen

194	

	

	

	


Utrikes- och världspolitik. (Utrikesminister och ev. FNminister och Världsplaneringsminister )
Utrikesdepartementet
Carl Bildt Utrikesminister
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Europapolitik. (EU-minister och ev. Europaplaneringsminister)
Birgitta Ohlsson EU-minister del
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Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister. Justitieminister, del )
Justitiedepartementet
Beatrice Ask Justitieminister del
Birgitta Ohlsson EU-minister del
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister del
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Försvar. (Försvarsminister)
Försvarsdepartementet
Karin Enström Försvarsminister

216	

	


Klimat och klimatpolitik. (Miljöminister)
Lena Ek Miljöminister del
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Transporter. (Infrastrukturminister)
Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister
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Planering av fysiska miljöer. (Plan- och byggminister.)
Miljödepartementet
Lena Ek Miljöminister del
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Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)
Landsbygdsdepartementet
Eskil Erlandsson Landsbygdsminister

230	

	


Bistånd. ( Biståndsminister)
Hillevi Engström Biståndsminister

232	

	

	

	


Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.
(Socialminister)
Socialdepartementet
Göran Hägglund Socialminister
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Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
(Hem- och konsumentminister. Energiminister)
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister del
Anna-Karin Hatt It- och energiminister del
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Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst. (Barn- och
äldreminister)
Maria Larsson Barn- och äldreminister

250	
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Utbildning. (Utbildningsminister)
Utbildningsdepartementet
Jan Björklund Utbildningsminister, vice statsminister
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IT. Information, Konst, kultur, idrott. (IT-minister. Kulturoch idrottsminister)
Kulturdepartementet
Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister
Anna-Karin Hatt It- och energiminister del
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister del

270	

	

	

	


Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
Arbetsmarknadsdepartementet
Elisabeth Svantesson Arbetsmarknadsminister
Maria Arnholm Jämställdhets- och biträdande
utbildningsminister
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Näringar. (Näringsminister)	

Näringsdepartementet	

Annie Lööf Närings- och regionminister 	
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Handel. (Handelsminister)
Ewa Björling Handels- och nordisk samarbetsminister
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister del
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Migration. Integration. (Integrationsminister.Migrationsminister)
Tobias Billström Migrationsminister
Erik Ullenhag Integrationsminister
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Polisen. Brott. Kriminalvård. (Justitieminister, del)
Beatrice Ask Justitieminister del
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Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.
(Finansminister. Finansmarknadsminister. Skatteminister.
Socialförsäkringsminister)
Finansdepartementet
Anders Borg Finansminister
Peter Norman Finansmarknadsminister
Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister

Ledning
(Statsminister)

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

	


Ledning.

	


(Statsminister)
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Ansvarsområden	

Organisation
Om Regeringskansliet
Krisberedskap
Regeringens politik
Regeringen tar ansvar för jobb och trygghet
Ansvar för hela Sverige
Stärka arbetslinjen och öka Sveriges konkurrenskraft
Sverige ska hålla ihop och människor ska känna sig trygga

	


Regeringen och departementen 27 november 2013

	


Statsråden 27 november 2013

Statsrådsberedningen
Om Statsrådsberedningen
Ansvarsområden
Organisation
Myndigheter
Arbetet i EU
Kontaktinformation
Fredrik Reinfeldt Statsminister
CV
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Debattartiklar
Intervjuer och reportage
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Webbutsändningar
Statssekreterare
Birgitta Ohlsson EU-minister
Se Europapolitik
Är även demokratiminister. Se området för demokrati
Statsrådsberedningen. Myndigheter od
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för
myndigheternas verksamhet. Men den bestämmer inte hur
myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika
ärenden. Till Statsrådsberedningen hör nedanstående

myndigheter.
	

 	

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

 	

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

 	

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

 	

Arbetsområde: Harpsundsnämnden har hand om driften
av jord- och skogsbruket vid statsministerns
representationsbostad Harpsund.
Statsrådsberedningen (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2004
Uppdaterad 10 augusti 2010

Planering av och information om
regeringspolitiken.	

(Planeringsminister. Informationssekreterare. Gruppsekreterare.
Partisekreterare )

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf :

	


Planering av politik och information.

	


(Planeringsminister. Informationssekreterare.
Gruppsekreterare. Partisekreterare )

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Källor till planering av och information om regeringspolitiken
Regeringspartierna och deras ungdomsförbund o d.
Oppositionspartiern och deras ungdomsförbund o d
Regeringspartiernas riksdagsgrupper
Oppositionspartiernas riksdagsgrupper
Riksdagens utskott
Sveriges kommuner och landsting
Statliga myndigheter och utredningar o d
Forskning och forskningsorganisationer
Bibliotek och arkiv
Fackföreningar
Branschorganisationer
Intresseorganisationer
Ideela organisationer
Radio, TV och Internet
Tidningar och tidskrifter
Reklam och propaganda
Nöjesliv, fritidsliv
Mellanfolkliga organisationer
FN Förenta nationerna
EU Europeiska unionen
Mänskliga rättigheter i världens länder och deras styrelseskick.
O s v.
Regeringens verksamheter
Sveriges kommuner och landsting
Sveriges kommuner och landsting Ämnena fördelade på
politikområden
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Skatteutskottet
	

Socialförsäkringsutskottet
	

Socialutskottet
	

Trafikutskottet
	

Utbildningsutskottet
	

Utrikesutskottet
	

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
	

EU-nämnden
Dokument & lagar
	

Lagar
	

Förslag
	

Utskotten och EU-nämnden
	

Frågor och anmälningar
	

Utredningar
	

Kammaren
	

EU
Så funkar riksdagen
	

Demokrati
	

Riksdagen i samhället
	

Riksdagens uppgifter
	

Talmannen
	

Så arbetar ledamöterna
	

Så arbetar utskotten
	

Så arbetar EU-nämnden
	

Så arbetar partierna
	

Internationellt arbete
	

Förvaltningen

	

	

	

 	

	

 	

	

 	


	

	


Riksdagens myndigheter och nämnder
	

Riksdagens ombudsmän, JO www.jo.se
	

	

Riksrevisionen www.riksrevisionen.se
	

	

Riksbanken www.riksbank.se
	

	

Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän
	

	

och riksrevisorerna
	

 	

	

	

Partibidragsnämnden
	

 	

	

	

Riksdagens ansvarsnämnd
	

 	

	

	

Riksdagens arvodesnämnd
	

 	

	

	

Riksdagens överklagandenämnd
	

 	

	

	

Statsrådsarvodesnämnden
	

 	

	

	

Valprövningsnämnden
	

 	

	

	

Utrikesnämnden Mer om utrikespolitiken
	

 	

	

	

Krigsdelegationen
	

	

Ordbok
	

	

Frågor & svar
Moderaterna	

 	

Moderaterna
Folkpartiet	

 	

Folkpartiet
Centerpartiet	

 	

Centerpartiet
Kristdemokraterna	

 Kristdemokraterna
Socialdemokraterna 	

 Socialdemokraterna
Vänsterpartiet	

	

Vänsterpartiet
Miljöpartiet	

 	

Miljöpartiet	

 	

Sverigedemokraterna	

 Sverigedemokraterna
Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om
arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar.

Sven Wimnell 3 april 2014:
Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt
i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d
och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
(Del av http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdfmed bara Statistisk
årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter )
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning
och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf
Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna
förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras
innehåll. http://wimnell.com/omr40zf.pdf

Om Regeringskansliet - övergripande
information om myndigheten
Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor,
mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även
del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt
arkivets service till myndigheter.
Om Regeringskansliet
Regeringskansliets ekonomi
Regeringskansliets anställda
Statsministern och statsråden
Sagerska och Harpsund
Regeringskansliets årsbok
Upphandlingarr
Följ regeringens och Regeringskansliets arbete
Regeringskansliets arkiv
Regeringskansliets kommunikationsverksamhet
Miljöledning i Regeringskansliet
Bidrag till föreningar, stiftelser etc.
EU-språkvården
Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att hjälpa
regeringen att styra riket och förverkliga sin politik. Regeringen avgör
inriktningen för Regeringskansliets arbete och vilka frågor som ska
prioriteras, vilket innebär att det är en politiskt styrd organisation.
Regeringskansliet består av Statsrådsberedningen, de olika
fackdepartementen och Förvaltningsavdelningen. Fackdepartementen
ansvarar för sina respektive sakfrågor, Förvaltningsavdelningen för

departementsövergripande resursfrågor och Statsrådsberedningen
samordnar och leder arbetet. Hur många fackdepartement det finns
avgörs av varje regering och kan därför skifta över tid. Idag finns det
elva fackdepartement.
Regeringskansliets anslag ingår i statsbudgeten och beslutas av
riksdagen varje år. Anslaget för 2014 är drygt 6 843 miljoner kronor.
Statsministern är chef för myndigheten
Statsministern är chef för Regeringskansliet. Andra myndigheter leds
vanligtvis av en generaldirektör som har utsetts av regeringen.
I ledningen för varje departement ingår ett eller flera statsråd, varav ett
är departementschef. De statsråd som inte är departementschefer är
ansvariga för sakfrågor inom departementets verksamhetsområde.
Närmast under departementschefen finns vanligtvis tre typer av
chefstjänstemän: statssekreterare, expeditionschef och rättschef.
I Regeringskansliet finns en förvaltningschef som ansvarar för
gemensamma administrativa frågor. Förvaltningschefen är också chef
för Förvaltningsavdelningen.
Majoriteten av de anställda är tjänstemän
Av Regeringskansliets omkring 4 600 anställda är cirka 200 personer
politiskt rekryterade. All annan personal har kvar sina anställningar
inom Regeringskansliet oavsett vilken regering som sitter vid makten.
Tjänstemännen i Regeringskansliet arbetar med att utreda olika frågor
och ta fram underlag inför regeringens beslut. Arbetet sker ofta i
samarbete mellan olika berörda departement. Att styra myndigheterna,
bland annat genom att skriva och följa upp de årliga regleringsbreven,
och att förbereda internationella möten och företräda Sverige inom till
exempel EU är andra arbetsuppgifter.
Utlandsmyndigheterna

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

 	

Kontakt och besök
	

 	

Jobba hos oss
	

 	

Regeringskansliets årsbok
	

 	

Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
	

 	

Rosenbad och Regeringskansliets historia
Externa länkar
Regeringskansliets kommunikationsenhet (e-post till registrator)
Publicerad 1 april 2004
Uppdaterad 15 januari 2014
Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs
och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.

Utrikes- och världpolitik.
Globaliseringen.
(Utrikesminister och ev. FN-minister och Världsplaneringsminister )

Internationella översikter Statistisk årsbok 2014 Statistiska
centralbyrån:

26 – Internationella översikter
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_28_A01BR1401.pdf
26.1 Världens befolkningstillväxt
26.2 Befolkningsförändringar – tillbakablick och prognos
26.3 Folkmängd, folktäthet, areal m.m. i världsdelar och
områden
26.4 Världens största städer
26.5 Beräknad folkmängd i världsdelar och områden 1950–2050
26.6 Areal, folkmängd och folktäthet i olika länder
26.7 Befolkningen efter kön och ålder
26.8 Levande födda barn efter moderns ålder samt
fruktsamhetstal
26.9 Återstående medellivslängd vid
födelsen 2013
26.10 Landareal och odlad areal 2011
26.11 Skörd 2012, 1 000 ton
26.12 Vissa viktiga varor efter de 10 största producentländerna
26.13 Produktion av elektrisk energi, GWh, 2010

26.14 Förbrukning av elektrisk energi, kWh per invånare

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

26.15 Kärnkraftsreaktorer i världen den 31 december 2012

	


26.16 Import och export av vissa varor, 1 000 ton
26.17 De 35 största handelsflottorna den 1 januari 2012
26.18 Arbetslösa, 1 000-tal
26.19 Konsumentprisindex (2005=100)
26.20 BNP per invånare i löpande priser, US dollar
26.21 BNP-utveckling i fasta priser, procent från föregående år

	


Utrikes- och världpolitik.
Globaliseringen.

	


(Utrikesminister, FN-minister och Världsplaneringsminister )

	

	

	

	

	

	

	

	

 	


Utrikesdepartementet
Ansvarsområden
Det här är Utrikesdepartementet
Ambassader och konsulat
Utrikesdeklarationen
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
FN:s råd för mänskliga rättigheter
UD:s rapport om Mänskliga rättigheter

	


Carl Bildt Utrikesminister
Ansvarsområden
Utrikes- och säkerhetspolitik
Sveriges säkerhetspolitik
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik
Nedrustning och ickespridning
Internationella sanktioner
Budget och mål: UD
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Folkrätt
Mänskliga rättigheter
Friheten på nätet
Utvidgningen
Den fortsatta utvidgningen
Utvidgningarna 2004 och 2007

26.22 Militärutgifter.
26.23 Valutakurser, värdet av en USD uttryckt i resp. lands
valutaenhet

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Milstolpar i EU:s utvidgning
Vägen till EU-medlemskap
Hjälp till svenskar utomlands
Frågor och svar om resan
Vad kan du få hjälp med?
Vem kan få hjälp?
Var kan du få hjälp?
Pass och ID-kort
Behöver jag visum?
EU-samarbete om konsulära frågor och vid kris
Krisberedskap

Utrikesdepartementet
Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga
regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s
uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska
utrikespolitiken.
Ansvarsområden
Ambassader och konsulat
UD:s reseinformation
UD avråder från resor
Utrikes- och säkerhetspolitik
Bistånd och utveckling
Handelspolitik
Främjandepolitik
Mänskliga rättigheter
Länder och regioner
Utrikesdepartementet
Kontaktinformation
UD i sociala medier
Ansvarsområden
Det här är Utrikesdepartementet
Diplomatprogrammet
Utrikesdeklarationen
Arbetet i EU
Vanliga frågor och svar
Nyhetsartiklar
	

Carl Bildt Utrikesminister
Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelanden
Uttalanden

Tal
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Intervjuer och reportage
Kabinettssekreterare
Webbutsändningar
Hillevi Engström Biståndsminister
Se biståndspolitik
Ewa Björling Handels- och nordisk samarbetsminister
Se handelspolitik
Utrikesdepartementet. Myndigheter od
Utrikesdepartementets (UD:s) verksamhetsområde hör myndigheter
som svarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna
för myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur
myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i olika ärenden.
	

 	

Exportkreditnämnden, EKN
Exportkreditnämnden har som uppgift att främja export av svenska
varor och tjänster genom att utfärda garantier.
Box 3064
103 61 Stockholm
Tel: 08-788 00 00
Fax: 08-411 81 49
	

 	

Folke Bernadotteakademin
Folke Bernadotteakademin verkar inom området internationell
konflikt- och krishantering och svenskt deltagande i freds- och
katastrofinsatser. Dess grunduppgift är att förbereda, utbilda och
samträna personal som ska medverka i internationella katastrof-,
krishanterings- och fredsinsatser.

872 64 Sandöverken
Tel: 0612-823 00
Fax: 0612-823 99
	

 	

Inspektionen för strategiska produkter, ISP
Inspektionen för strategiska produkter kontrollerar Sveriges export av
vapen och produkter som kan användas såväl i civil verksamhet som
för försvarsändamål. ISP övervakar också bestämmelserna i FN:s
konvention om förbud mot kemiska vapen.
Box 70252
107 22 Stockholm
Tel: 08-406 31 00
Fax: 08-20 31 00
	

 	

Kommerskollegium
Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet för utrikeshandel
och handelspolitik och arbetar för en öppen handel, både inom och
utanför EU.
Box 6803
113 86 Stockholm
Tel: 08-690 48 00
Fax: 08-30 67 59
	

 	

Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska Afrikainstitutets uppgift är att främja och bedriva
vetenskaplig forskning om Afrika samt främja samarbete och
kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare.
Box 1703
751 47 Uppsala
Tel: 018-56 22 00
Fax: 018-56 22 90
	

 	

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är central myndighet
för teknisk kontroll och fungerar bland annat som ackrediteringsorgan
för laboratorier, certifieringsorgan och miljökontrollanter.
Box 878
501 15 Borås

Tel: 033-17 77 00
Fax: 033-10 13 92
	

 	

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
Sida är central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala
utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i
Central- och Östeuropa för att främja säkerhet, demokrati och en
hållbar utveckling.
105 25 Stockholm
Tel: 08-698 50 00
Fax: 08-20 88 64
	

 	

Svenska institutet, SI
Svenska institutet ska sprida kunskap om Sverige i utlandet och svara
för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och
samhällsliv i övrigt.
Box 7434
103 91 Stockholm
Tel: 08-453 78 00
Fax: 08-20 72 48
Relaterat
	

 	

Så styrs statliga myndigheter
Externa länkar
	

 	

Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverket
Utrikesdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 9 april 2004
Uppdaterad 21 februari 2013

Europapolitik.
(EU-minister och ev. 	

Europaplaneringsminister)

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	

	


Europapolitik.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Birgitta Ohlsson EU-minister
Ansvarsområden	

EU
Större frågor i EU-arbetet 2013
Regeringens arbete i ministerrådet
EU-toppmöten - Europeiska rådet
Politikområden i EU-arbetet
Månadens EU-profil
Länkar till mer EU-information
Östersjöstrategin
Vad är EU:s Östersjöstrategi? - frågor och svar
Finansiering
Östersjöstrategin	

Genomförandet och samordning på EU-nivå
Makroregionala strategier - nytt arbetssätt inom EU
Intervjuer och reportage
Europa 2020 - EU:s gemensamma tillväxt- och
sysselsättningsstrategi
Från utrikesdepartementet:Arbetet i EU

	

	

	

	

	

	


Tobias Billström. Migrationsminister
Ansvarsområde
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet. Se “Så
fungerar radsarbetet” som finns under Beatrice Ask.

(EU-minister och Europaplaneringsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Beatrice Ask. Justitieminister
En europeisk e-juridikportal
Europadomstolen
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Internationellt rättsligt samarbete
Så fungerar rådsarbetet
Så fungerar rådet för allmänna frågor
Så fungerar rådet för ekonomiska och finansiella frågor
Så fungerar rådet för jordbruk och fiske
Så fungerar rådet för konkurrenskraft
Så fungerar miljörådet
Så fungerar rådet för rättsliga och inrikes frågor
Så fungerar rådet för sysselsättning och socialpolitik, hälsooch sjukvård samt konsumentfrågor
Så fungerar rådet för transport, telekommunikation och
energi
Så fungerar rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott
Så fungerar rådet för utrikesfrågor
Om Coreper - de ständiga representanternas kommitté
Om KUSP - Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik
Om arbetsgrupper och kommittéer
Om ministerrådet
Öppenheten inom EU
Föreslagna ändringar i öppenhetsförordningen - regeringens
ståndpunkt
Frågor och svar om tillgången till handlingar i EU enligt
nuvarande regler

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se

	


EU och internationellt	


EU-representationen
EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel.
Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje
i EU-politiken.
EU-representationen
Om EU-representationen
Ambassadörens krönika
Expertens krönika
Har inte undermenyer
Arbeta som nationell expert
Besök EU-representationen
EU-kalendarium
EU-representationens pressinformation
EU-representationen i sociala medier
Kontaktinformation
Lediga tjänster
Länkar till mer EU-information
Veckobrevet från Bryssel

Birgitta Ohlsson EU-minister
Statsrådsberedningen
Ansvarsområden
CV - Birgitta Ohlsson
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Uttalanden
Intervjuer och reportage
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström
Arbetet i EU
Myndigheter o d se Statsrådsberedningen under
politikområdet för ledning

Demokratiproblem, juridik.
(Demokratiminister. Justitieminister, del )

Befolkning Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

4 - Befolkning
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_06_A01BR1401.pdf
4.1 Befolkning
4.2 Befolkningstäthet – antal invånare per kvadratkilometer
2012
4.3 Flyttningar inom landet
4.4 Sveriges framtida befolkning
4.5 Försörjningskvoten
4.6 Ålderspyramider, femårs åldersklasser för åren 1750 och
2012
4.7 Utvandrare och invandrare
4.8 Födda 1905–2012
4.9 Spädbarnsdödligheten per 1 000 levande födda 1751/55–
2006/2010
4.10 Folkmängd den 31 december efter kön
4.11 Antal tätorter och småorter samt folkmängd 2010, länsvis
4.12 Areal och folkmängd i tätorter den 31 december 2010,
länsvis

4.13 Folkmängd i de största tätorterna den 31 december 2005
och 2010
4.14 Areal utanför tätort och folkmängd utanför tätort den 31
december 2005 och 2010, länsvis
4.15 Folkmängd i länen den 31 december enligt indelningen den
1 januari året efter redovisat år
4.16 Folkmängd efter kommungrupp och kön den 31 december
enligt indelningen den 1 januari året efter redovisat år
4.17 Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2012
enligt indelningen den 1 januari 2013 samt kommunernas
rangordning efter folkmängd

4.26 Döda och dödfödda
4.27 Återstående medellivslängd för perioden 2008–2012
28 Återstående medellivslängd vid födelsen, länsvis
4.29 Folkmängdens förändringar 1751–2012
4.30 Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2012
enligt indelningen den 1 januari 2012
4.31 Befolkning efter födelseland
4.32 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda
föräldrar efter ursprungsland och kön i hela riket den 31
december 2012

4.18 Folkmängd i de största kommunerna den 31 december
enligt indelningen den 1 januari 2013

4.33 Invandrare och utvandrare, länsvis och efter kommungrupp

4.19 Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser
den 31 december 2012

4.34 Invandrare och utvandrare efter medborgarskapsland

4.20 Beräknad folkmängd i tusental till och med år 2060

4.35 Utländska medborgare som erhållit svenskt
medborgarskap

4.21 Antal hushåll i Sverige enligt olika beräkningsmetoder
4.22 Antal hushåll efter antal boende och antal barn den 1
november 1990 och den 31 december 2000 och 2011
4.23 Namnärenden
4.24 Skilsmässor efter makarnas medianålder, äktenskapets
medianvaraktighet och barnantal
4.25 Födda barn, summerad fruktsamhet

24 – Demokrati

24.12 Riksdagens arbete

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_26_A01BR1401.pdf

24.13 Landstingsfullmäktigval 2010, röstberättigade, röstande
och mandat efter partier och landsting

24.1 Demokrati

24.14 Landstingsfullmäktigval, röstberättigade, röstande och
mandat efter partier

24.2 Valdeltagandet i riksdagsvalen bland samtliga väljare och
bland unga förstagångsväljare fr.o.m. valåret 1970, procent

24.15 Landstingsfullmäktigval 2010, giltiga valsedlar efter partier
och landsting, procentuell fördelning

24.3 Riksdagens sammansättning efter kön valåren 1929–2010,
procent

24.16 Kommunfullmäktigval, röstberättigade, röstande och
giltiga valsedlar efter partier, procentuell
fördelning

24.4 Riksdagsvalet 2010, röstberättigade, röstande och mandat
efter partier och valkrets
24.5 Riksdagsvalet 2010, giltiga valsedlar efter partier och
valkrets, procentuell fördelning
24.6 Riksdagsvalet 2010, partival inom olika befolkningsgrupper
24.7 Riksdagsval, ledamöter efter partier
24.8 Antal nominerade och valda kandidater 2010 efter
födelseland, kön och typ av val
24.9 Valda efter parti, kön och ålder i riksdagsvalet 2010,
procentuell fördelning efter parti, kön och ålder
24.10 Riksdagsvalen 2006 och 2010, partival och valdeltagande
24.11 Riksdagsvalen 2006 och 2010, jämförelse av
valdeltagandet inom olika gruppeelections

24.17 Folkomröstningar
24.18 Valet till Europaparlamentet 2009, röstberättigade,
röstande och giltiga valsedlar efter partier och län, procentuell
fördelning
24.19 Valet till Europaparlamentet 2009, mandat efter
partigrupper och medlemsländer

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Demokratiproblem, juridik.
(Demokratiminister. Justitieminister, del )

Birgitta Ohlsson. Även demokratiminister.
Ansvarsområde
Demokratipolitik
Mål och budget för demokratipolitiken 2014
Val och valdeltagande
Valmyndigheten
Val 2014
Valdeltagandeinsatser
Stärka demokratin
Medborgarinitiativet - en ny möjlighet för medborgare att
påverka på EU-nivå
Medborgardialog
En digital agenda för Sverige
Demokratiforskning och statistik
Internationellt demokratiarbete
Avslutade demokratiprojekt
Värna demokratin
Handlingsplan för att värna demokratin
Åtgärder i Handlingsplanen för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism
1. Stärka medvetenheten om de demokratiska värderingarna
2. Öka kunskapen om våldsbejakande extremism
3. Stärka strukturerna för samverkan
4. Förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande
extremistgrupper och stödja avhopp från sådana grupper
5. Motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade 	

våldet
6. Fördjupa det internationella samarbetet
Europeiskt projekt om förebyggande och motverkande av
radikalisering och våldsbejakande extremism
Tidigare forskning

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Avslutade projekt för att värna demokratin
Beatrice Ask. Justitieminister
Ansvarsområden
Bekämpning av terrorism
Nationell strategi för att möta hotet från terrorismen
EU:s arbete för bekämpande av terrorism
Brottmålsärenden
Abolition
Förordnande av domstol	

Ingripande mot svenskt fartyg
Nåd i brottmål
Omvandling av fängelse på livstid
Särskild utlänningskontroll
Utlandsdömda
Utvisning på grund av brott
Åtalstillstånd
Internationellt rättsligt samarbete
Delgivning
Rättslig hjälp i brottmål
Rättslig hjälp i civila mål och ärenden
Telefonförhör
Utlämning för brott
Europeisk arresteringsorder
Överförande av straffverkställighet
Upplysning om innehållet i utländsk rätt
Överförande av lagföring för brott
Rättshjälp
Rättsliga nätverk och samarbetsorgan
Internationella tribunaler och domstolar
Lagar, konventioner m.m.
Lagstiftning
Allmän ordning och säkerhet
Familjerätt
Fastighetsrätt
Förmögenhetsrätt

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Grundlagarna
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål
(datalagringsdirektivet)
Personuppgiftslagen
Regelförenkling på Justitiedepartementet
Straffrätt
Transporträtt
Upphovsrätt, patenträtt och annan immaterialrätt
Offentlighetsprincipen
Offentlighets- och sekretesslagen
Sekretessprövning
Lag och rätt Lagstiftning
Rättsväsendet ( Ingår i politikområdet för brott)
Bekämpning av terrorism	

Brottmålsärenden
Följande ingår i området för EU:
En europeisk e-juridikportal
Europadomstolen
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Så fungerar rådsarbetet
Öppenheten inom EU

	

	

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
Mål och prioriteringar för statlig förvaltning
Insatser
Så fungerar det
Statlig förvaltning i Sverige

	

	

	

	

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Demokrati
Juridik
Ledarskap
Ledning och styrning
Konkurrens och valfrihet
Statistik	

Öppna jämförelser

Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat
lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården,
migration och asyl.
Ansvarsområden
Bekämpning av terrorism
Brottmålsärenden
Demokratipolitik
Europadomstolen
Internationellt rättsligt samarbete
Konsumentpolitik
Lagstiftning
Migrations- och asylpolitik
Offentlighetsprincipen
Regelförenkling
Rättsliga och inrikes frågor i EU
Rättsväsendet
Beatrice Ask Justitieminister
Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare
Intervjuer och reportage
Beatrice Asks nyhetsbrev
Tobias Billström Migrationsminister Se migrationspolitik

Justitiedepartementet. Myndigheter od
Ansvarsområden
Organisation
Budget för 2014
Kommittéer
Myndigheter
Arbetet i EU
Frågor och svar
Kalendarium
Kontaktinformation
Till Justitiedepartements verksamhetsområde hör ett antal myndigheter, nämnder och bolag som ansvarar för den löpande verksamheten
inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål, riktlinjer och
fördelningen av resurserna för myndigheternas verksamhet, men
bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska
besluta i olika ärenden.
	

 	

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

 	

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

 	

Brottsoffermyndigheten (BrOM)
Box 470, 901 09 Umeå
Telefon 090 - 70 82 00
Prövar ärenden om brottsskadeersättning och fördelar medel ur

brottsofferfonden.
	

 	

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

 	

Domarnämnden
Box 2330, 103 18 Stockholm
Telefon 08 - 561 669 50
Lämnar förslag till regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie
domare eller hyresråd.
	

 	

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

 	

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

 	

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

 	

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

	

 	

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

 	

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

 	

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

 	

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

 	

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

	

 	

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

 	

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

 	

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

 	

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

 	

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

 	

Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL)
581 94 Linköping Telefon 010 - 562 80 00
SKL:s huvuduppgift är att som opartiskt expertorgan utföra
undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter.

	

 	

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

 	

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

 	

Säkerhetspolisen
Box 12312, 102 28 Stockholm Telefon 010 - 568 70 00
Arbetar med att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet,
bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen.
	

 	

Valmyndigheten
Box 12191, 102 25 Stockholm
Telefon 08 - 635 69 00
Har till uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar.
	

 	

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

 	

Myndigheter inom rättsväsendet
	

 	

Mer om myndigheter
	

 	

Mer om bolag med statligt ägande
Externa länkar
	

 	

Regleringsbrev för departementets myndigheter på
Ekonomistyrningsverkets webbplats
Publicerad 30 mars 2004 Uppdaterad 10 april 2013

Kommittéer och utredningar
Vid behandling av viktiga aktuella frågor kan regeringen välja att
tillsätta en utredning, en kommitté.
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag
kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.
Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté belyser en
fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen lämnar. Direktiven
talar om vilken fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas
och när utredningen ska vara färdig.
När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).
Justitiedepartementets kommittéer och utredningar
Information om Justitiedepartementets kommittéer och utredningar
finner du på webbplatsen för Statens offentliga utredningar (SOU).
	

 ▪	

 Pågående utredningar
	

 ▪	

 Avslutade utredningar
Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller
det departement som kommittén hör till. Ring till Regeringskansliet,
telefon växel 08-405 10 00.
Relaterat
	

 	

Mer om statens offentliga utredningar och kommittéer
Externa länkar Statens offentliga utredningar (SOU)
Justitiedepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 5 april 2004 Uppdaterad 3 april 2013

Birgitta Ohlsson EU-minister
Är även demokratiminister. Statsrådsberedningen

Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Ansvarsområden
CV - Birgitta Ohlsson
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Uttalanden
Intervjuer och reportage
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare Oscar Wåglund Söderström

Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare

Myndigheter o d se Statsrådsberedningen i området för ledning.

Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för bl a :

Socialdepartementet

	

 	

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.
Myndigheter o d se Socialdepartementet i området för sjukvård o d

Försvar
(Försvarsminister )

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Försvar.

(Försvarsminister)
Karin Enström. Försvarsminister
Ansvarsområden
Försvarsberedningen
Försvarsdepartementet ansvarar för två huvudsakliga
politikområden: Försvar och samhällets krisberedskap.
Organisation
Budget och mål	

Myndigheter
Nämnder, delegationer och stiftelser
Försvarsdepartementets utredningar
Regelförenkling på Försvarsdepartementet
Militära försvaret
Mål och uppgifter
Insatsorganisation - försvarsgrenar
Grundläggande militär utbildning
Försvaret och de unga
Den svenska veteransoldatpolitiken
Försvarsindustri och materiel
Forskning
Sveriges säkerhetspolitik
Internationell verksamhet
Medverkan i internationella organisationer
Civil-militär samverkan i fredsfrämjande insatser
Vad är en försvarsattaché?
Stöd till säkerhetssektorreform, SSR
Tillträdesärenden
Fredsfrämjande insatser. Somalia. Mali
Sveriges militära insats i Afghanistan. Avslutade insatser
Nordiskt samarbete
Kvinnor i konfliktområden
Europas försvarspolitik
EU:s militära kommitté
Den europeiska försvarsbyrån, EDA
EU:s stridsgrupper	

Folkrätt: krigets lagar 	

Underrättelsefrågor

Försvarsdepartementet
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen
och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap
mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i
fred.
Ansvarsområden
Försvar, skydd och säkerhet
Försvarsdepartementet
Försvarsberedningen
Ansvarsområden
Organisation
Budget och mål
Myndigheter
Nämnder, delegationer och stiftelser
Kalendarium
Reportage
Utredningar
Kontaktinformation
Regelförenkling för företag
Karin Enström Försvarsminister
Debattartiklar
Tal
CV
Statssekreterare Carl von der Esch
Försvarsdepartementet. Myndigheter od
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas

verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Nedan finns
Försvarsdepartementet myndigheter.
	

 	

Försvarets materielverk (FMV)
Försvarets materielverk har till uppgift är att styra utformningen och
upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till
insatsförsvaret.
	

 	

Besöksadress: Banérgatan 62
Postadress: 115 88 Stockholm
Telefon 08-782 40 00, Fax 08-677 57 99
	

 	

Försvarets radioanstalt (FRA)
FRA bedriver signalspaning mot utrikes företeelser på uppdrag av
regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten. FRA:s
underrättelser är ett stöd för regeringen i dess utrikes-, säkerhets- och
försvarspolitiska arbete.
	

 	

FRA har även i uppdrag att stödja statliga myndigheter och
statligt ägda bolag med teknisk informationssäkerhet.
	

 	

Besöksadress: Rörbyvägen (Lovön), 178 93 Drottningholm
Postadress: Box 301, 161 26 Bromma
Telefon 08-471 46 00, Fax 08-471 48 53
	

 	

Försvarsexportmyndigheten (FXM)
Försvarsexportmyndigheten främjar export av såväl stora och
komplexa materielsystem som mindre system och delkomponenter där
det är av försvars- och säkerhetspolitiskt intresse. Det innebär ett stöd
till både större försvarsindustriföretag och små- och medelstora
företag, utifrån ett regionalt perspektiv.
	

 	

Myndigheten ska också främja export av militär teknologi för
civila tillämpningar, säkerhetsteknologier, samt företräda svenska
staten vid förhandlingar och avtal mellan länder. Verksamheten bedrivs
inom ramen för den statliga exportkontrollen.
	

 	

Besöksadress: Östermalmsgatan 87
Box 56081, 102 17 Stockholm
Telefon vxl: 08-587 13 300

	

 	

Försvarsmakten (FM)
Försvarsmaktens uppgift är att:
- försvara Sverige och främja vår säkerhet genom insatser på vårt eget
territorium, i närområdet och utanför närområdet,
	

 	

- upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet
och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och
nationella intressen i områden utanför detta och
	

 	

- med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället
och andra myndigheter vid behov.
	

 	

Besöksadress: Lidingövägen 24
Postadress: 107 85 Stockholm
Telefon 08-788 75 00, Fax 08-788 71 78
	

 	

Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden.
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen
om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol.
	

 	

Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 KISTA
Tel:08-55504500
	

 	

Kustbevakningen (KBV)
Kustbevakningen utövar övervakning, tillsyn och kontroll vad gäller
säkerhet, fiske och miljö runt hela Sveriges kust. Kustbevakningen har
ett väl utvecklat samarbete såväl nationellt som internationellt.
	

 	

Besöksadress:Stumholmen.
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Telefon 0455-35 34 00, Fax 0455-105 21
	

 	

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB ansvarar för frågor om samhällets säkerhet när det gäller skydd
mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder
före, under och efter en olycka eller en kris. Uppdraget spänner över
hela hot- och riskskalan, från vardagens olyckor till stora katastrofer.

	

 	

Myndigheten har en viktig samordnande roll över
sektorsgränser och ansvarsområden.
Samordningsrollen utgår från ansvarsprincipen - MSB tar inte över
andra aktörers ansvar.
	

 	

MSB bedriver verksamhet både i Stockholm, Karlstad och
Kristinehamn samt på två skolor, belägna i Sandö och Revinge.
	

 	

Myndighetens ledning är placerad i Stockholm.
Telefon växel: 0771-240 240
Faxnummer: 010-240 56 00
E-post: registrator@msbmyndigheten.se
	

 	

Postadress
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 KARLSTAD
	

 	

Rekryteringsmyndigheten
Rekryteringsmyndigheten (tidigare Totalförsvarets pliktverk)
genomför på uppdrag av Försvarsmakten urvalstester av dem som sökt
till Försvarsmaktens utbildningar. Vi kan också utföra andra uppdrag
för Försvarsmaktens räkning.
	

 	

Inom vårt sakområde kan vi också göra urvalstester åt andra
myndigheter, kommuner, landsting och enskilda. Vi testar bland annat
polisaspiranter, personal till Kriminalvården, tullen och Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
	

 	

Besöksadress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Postadress: 651 80 Karlstad
Telefon 054-14 65 00, Fax 054-14 65 09
	

 	

Statens haverikommission (SHK)
Statens haverikommission har till uppgift att undersöka olyckor i syfte
att säkerheten ska förbättras. Haverikommissionen utreder dels
flygolyckor, sjöolyckor och olyckor med spårbunden trafik, dels andra
allvarliga olyckor. Även olyckor i militär verksamhet undersöks.
	

 	

Besöksadress: Teknologgatan 8 C
Postadress: Box 12538, 102 29 Stockholm
Telefon 08-508 862 00,

	

 	

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
(SIUN)
SIUN kommer likt FUN att vara kontrollmyndighet och ska
kontrollera de myndigheter som bedriver
försvarsunderrättelseverksamhet. Nytt är att SIUN ska se till att
försvarsunderrättelsedomstolens beslut verkställs samt att SIUN på
begäran av enskilda ska utreda om något otillbörligt skett i samband
med signalspaning.
	

 	

BOX 1140, 164 22 Kista
Besöksadress: Gullfossgatan 12 Kista
Telefon vxl: 08-555 04 550
	

 	

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med forskning, metod- och
teknikutveckling samt utredningar för totalförsvaret.
	

 	

Besöksadress: Gullfossgatan 6, Kista
Postadress: 164 90 Stockholm
Telefon 08-555 030 00, Fax 08-555 031 00
Relaterat
	

 	

Så styrs statliga myndigheter
Externa länkar
	

 	

Statsliggaren (på ESV:s webbplats) - innehåller
myndigheternas regleringsbrev

Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00

Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 17 februari 2004
Uppdaterad 23 maj 2013

Totalförsvarets folkrättsråd
Rådet ska följa utvecklingen inom den internationella humanitära
rätten.

Nämnder, delegationer och stiftelser
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt
Delegationen har till uppgift att granska olika typer av vapenprojekt ur
en folkrättslig synvinkel. Delegationen, som leds av
Försvarsdepartementet, består av högst åtta ledamöter från
Utrikesdepartementet, Försvarsmakten, Totalförsvarets
forskningsinstitut och Försvarets materielverk.

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Granskar förslag till försvarsuppfinningar.
c/o Patent- och registreringsverket. Postadress: Box 5055
104 42 Stockholm
Tfn: 08-782 25 00
Rikshemvärnsrådet (RiksHvr)
Rådet verkar för att medel anskaffas för utgifter som inte kan bekostas
av statsmedel och yttrar sig i frågor som hänskjuter till
rikshemvärnstinget eller till nämnden.
Lidingövägen 28. Postadress: 107 85 Stockholm
Tfn: 08-788 75 00
Riksvärderingsnämnden
Bestämmelser om Riksvärderingsnämndens uppgifter finns i
förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och
förfogandeförordningen (1978:558).
Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00

Försvarsdepartementet. Postadress: 103 33 Stockholm
Tfn: 08-405 10 00
Försvarsunderrättelsedomstolen
Försvarsunderrättelsedomstolen har ersatt Signalspaningsnämnden.
Domstolen ska pröva frågor om tillstånd till signalspaning enligt lagen

om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och i övrigt verka
enligt lagen om försvarsunderrättelsedomstol. Regeringen har idag
Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 3 mars 2004
Uppdaterad 21 januari 2014
Försvarsdepartementets utredningar
Strategi och mål för hantering och överföring av information i e
Utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning
Utredning om förbättrad beslutsprocess för materie
Utredning helikoptersamverkan mellan Försvarsmakten och Polisen
Luftförsvaret efter 2040
Utvidgad frivillig försvarsverksamhet
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver därför en särskilt grundlig genomgång innan en proposition
kan tas fram och lämnas till riksdagen för beslut. I sådana
sammanhang kan regeringen tillsätta en särskild utredare eller en
kommitté som ska utreda frågan.
Kommittédirektivet styr utredningsarbetet
I samband med att regeringen tillsätter en offentlig utredning lämnar
den ett så kallat kommittédirektiv till utredaren eller ordföranden i
kommittén. Kommittédirektiv innehåller riktlinjer för
utredningsarbetet och publiceras fortlöpande i Regeringskansliets
rättsdatabaser.
Information om aktuella utredningar och kommittéer
Alla pågående utredningar har ett nummer baserat på det år då
kommittén tillsattes och av vilket departement - till exempel Fö

2007:07. Normalt arbetar ungefär 200 utredningar samtidigt.
Information om aktuella utredningar finns på webbplatsen för Statens
offentliga utredningar. Frågor om en pågående utredning besvaras av
ansvarig kommitté eller det departement som kommittén hör till.
På Statens offentliga utredningars webbplats finns även länkar till
avslutade utredningars webbplatser.
Relaterat
	

 	

Statens offentliga utredningar och kommittéer
Externa länkar
	

 	

Pågående utredningar
	

 	

Avslutade utredningar
Försvarsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2008
Uppdaterad 26 augusti 2013

Klimat och klimatpolitik
(Miljöminister)

Väder Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

2 – Väder
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_04_A01BR1401.pdf
2.1 Väder
2.2 Rekord i väder
2.3 Blixt och dunder
2.4 Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860–2012,
avvikelse från normalvärdet för perioden 1961–1990
2.5 Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren,
medeltemperatur
2.6 Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna juni,
juli och augusti)
2.7 Nederbörd i mm
2.8 Nederbörd i mm, maxvärde
2.9 Temperatur, maximi- och minimivärden
2.10 Medeltemperatur
2.11 Kalla och varma dagar samt dagar med nederbörd på
platser runt om i landet

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
	

	


Klimat och klimatpolitik

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Lena Ek. Miljöminister
Ansvarsområden
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Havs- och vattenmiljö
Hållbar utveckling
Kemikalier ( Ingår i området för sjukvård o d)
Klimat
Kretslopp och avfall (Ingår i området för hushållsverksamheter)
Miljöforskning och miljöövervakning
Miljölagstiftning
Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljöteknik
Strålskydd och kärnsäkerhet ( Ingår i området för hushållsverksamheter)
Sveriges miljömål

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Klimat och energi
Miljö och hälsoskydd

(Miljöminister)

Lena Ek Miljöminister
Miljödepartementet
Debattartiklar
Pressmeddelanden
Uttalanden
Tal
Interpellationssvar och svar i riksdagen
CV - Lena Ek
Statssekreterare
Myndigheter o d se Mijödepartementet i området för fysisk planering
av fysiska miljöer

Transporter.

Transporter och kommunikationer Statistisk årsbok 2014
Statistiska centralbyrån:

(Infrastrukturminister)

10 – Transporter och kommunikationer
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_12_A01BR1401.pdf
10.1 Motorfordon på väg Motor vehicles on the road
10.2 Dödade och svårt skadade i vägtrafikolyckor
10.3 Vägnätet
10.4 Det statliga järnvägsnätet
10.5 Flygplatser
10.6 De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd
2012
10.7 Statens kostnader för drift och vägbyggande, miljoner
kronor
10.8 Statsvägar och statsbidragsvägar den 1 januari
10.9 Vägar och gator den 1 januari
10.10 Registrerade fordon i trafik den 31 december, 1 000-tal
10.11 Personbilar och motorcyklar i trafik efter ägarkategori och
ägarens kön den 31 december
10.12 Nyregistrerade motorfordon under 2012 efter fabrikat

10.13 Registrerade motorfordon i trafik efter årsmodell den 31
december

10.26 Hanterad godsmängd i svenska hamnar

10.14 Lastbilstransporter med svenska fordon ...

10.27 De största svenska hamnarna efter antal passagerare
2012

10.15 Antal personer per förarbehörighet uppdelat efter ålder
och kön den 31 december 2012

10.28 Lotsningar och säkerhetsanstalter för sjöfarten samt
sjöräddning den 31 december

10.16 Dödade och skadade personer i vägtrafikolyckor efter
ålder och trafikantgrupp

10.29 Trafiken på svenska flygplatser med linjefart och
chartertrafik

10.17 Vägtrafikolyckor med dödade eller skadade personer efter
hastighetsbegränsning

10.30 Ankommande och avresande passagerare i inrikes
linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser

10.18 Vägtrafikolyckor

10.31 Ankommande och avresande passagerare i utrikes
linjefart och chartertrafik på svenska flygplatser

10.19 Bantrafik, samtliga tågoperatörer och infrastrukturförvaltare, trafikerad banlängd och rullande materiel den 31
december
10.20 Bantrafik, samtliga tågoperatörer, trafik- och
transportarbete .
10.21 Olyckshändelser och självmordshändelser vid järnväg,
spårväg och tunnelbana .
10.22 Svenska rederinäringens nettoomsättning, miljoner kronor
10.23 Svenska handelsflottan, fartyg efter huvudsaklig fart 4
10.24 Inklarerade fartyg i direkt utrikes fart efter nationalitet
10.25 Fartyg i direkt fart mellan Sverige och utlandet

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

	

	


Transporter.

(Infrastrukturminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Catharina Elmsäter-Svärd. Infrastrukturminister
Ansvarsområden
Transporter och infrastruktur
De transportpolitiska målen
Transporter och infrastruktur i statens budget
Transporter och infrastruktur i statens budget
Så planerar vi infrastrukturen
Våra trafikslag
Järnväg
Vägtrafik
Flyget minskar avstånden
Sjöfart
Sjöfartens internationella regelverk
Konkurrenskraftig sjöfart
En miljövänlig sjöfart
En säker sjöfart
Godstrafik
Kollektivtrafik
Trafiksäkerheten i fokus
EU och internationellt
Logistikforum
Utredningar, förslag och remisser
Tågtrafik på vintern - frågor och svar

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Transporter och infrastruktur

Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister
Näringsdepartementet

Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelande
Debattartiklar
Statssekreterare Ingela Bendrot
Myndighete od se Näringsdepartementeti politikområdet för näringar

Planering av fysiska miljöer.

Geografiska uppgifter Statistisk årsbok 2014 Statistiska
centralbyrån:

(Plan- och byggminister.)

1 – Geografiska uppgifter
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_03_A01BR1401.pdf
1.1 Berg, sjöar, vattendrag och öar i Sverige
1.2 Geografiska uppgifter
1.3 Öar i Sverige
1.4 Kust och stränder i Sverige
1.5 Land- och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 januari 2013,
km2
1.6 Kust och stränder, länsvis, km
1.7 Samtliga öar i hav och insjöar efter storleksklass, länsvis

Miljö Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

3 – Miljö
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_05_A01BR1401.pdf

3.13 Akut hotade ryggradsdjur
3.14 De 20 vanligast förekommande ämnena med avseende på
antal produkter 2011
3.15 Bekämpningsmedel efter olika användningsområden .

3.1 Användning av naturresurser – markanvändning
3.2 Användning av naturresurser – skyddad natur
3.3 Skyddad natur per kommun, procent av kommunareal
3.4 Miljöpåverkan
3.5 Miljöräkenskaper och trender
3.6 Markanvändningen omkring 2010, hektar
3.7 Bebyggd mark och tillhörande mark 2010, hektar
3.8 Nationalparker, areal och år för beslut om inrättande som
nationalpark 2012-12-31

3.16 Jordbrukets användning av kväve och fosfor från mineral
(handels)- och stallgödsel
3.17 Utsläpp och vattenmängder från tillståndspliktiga
kommunala reningsverk 2010, efter storleksklass
3.18 Genomsnittliga halter av näringsämnen, metaller och
organiska miljögifter i slam från kommunala reningsverk
2010. Medelvärden för storleksklasser, vägda med producerade
TSmängder
3.19 Utsläpp till luft av koldioxid (CO2), metan (CH4) och
dikväveoxid (N2O)
3.20 Återvinning – krav och nivåer för varugrupper där
producentansvar införts

3.9 Naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden, länsvis. 2012-12-31

3.21 Uppkomst av avfall i olika sektorer 2010, 1 000 ton

3.10 Vattenanvändning per användarkategori
och län 2010, 1 000 m3

3.22 Miljöräkenskaper, miljöpåverkan och ekonomiska data för
branscher, offentliga myndigheter och hushåll 2010

3.11 Oljeutsläpp i svenska farvatten

3.23 Utsläpp av växthusgaser, ton CO2- ekvivalenter

3.12 Översikt över antal rödlistade arter i olika kategorier inom
de olika organismgrupperna

3.24 Miljöskatter i Sverige, löpande priser, miljoner kronor
3.25 Utdömda miljösanktionsavgifter, antal
ärenden och belopp i kronor

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

Planering av fysiska miljöer.
	


(Plan- och byggminister.)

	

	

	

	

	

	

	


Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Ansvarsområden
Boende och byggande (Delar om använding och förvaltning av
bostäder ingår i området för hushållsverksamheter)
Statlig förvaltning ( Ingår i området för demokrati od)
Offentlig upphandling (Ingår i området för handel)
Trossamfund (Till området för kultur)

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Planering och byggande
Bredband och elektronisk infrastruktur
Geografisk information och lantmäteri
Webb-tv Tillväxt och samhällsbyggnad
Regional utveckling
Offentliga fastigheter

	

	

	

	

	

	


Miljödepartementet
Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.
Ansvarsområden
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Hav och vatten
Hållbar utveckling
Kemikalier
Klimat
Kretslopp och avfall
Miljöforskning och miljöövervakning
Miljölagstiftning
Miljösamarbete i internationella organisationer
Miljöteknik
Strålskydd och kärnsäkerhet
Sveriges miljömål
Miljödepartementet
Ansvarsområden
Frågor och svar
Organisation
Arbete och praktik
Budget
Myndigheter
Kontaktinformation
Remisser
Aktuellt från Miljödepartementet
	

 	

Lena Ek Miljöminister
Debattartiklar
Pressmeddelanden

Uttalanden
Tal
Interpellationssvar och svar i riksdagen
CV - Lena Ek
Statssekreterare
Se även på omådet för klimat
Miljödepartementet. Myndigheter od
Till Miljödepartementets verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter och affärsverk. Det är myndigheterna som svarar för den
löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer
mål, riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
	

 	

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

 	

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

 	

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

	

 	

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

 	

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

 	

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

 	

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

 	

Myndigheter
Miljödepartementet (e-post till Miljödepartementet)
Publicerad 20 april 2004
Uppdaterad 11 juli 2011

Landsbygdspolitik.

Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok 2014 Statistiska
centralbyrån:

(Landsbygdsminister)

5 – Jordbruk, skogsbruk och fiske
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_07_A01BR1401.pdf
5.1 Jordbruk
5.2 Skogsbruk
5.3 Saltsjöfisket
5.4 Kor, svin och får i juni 1960–2012
5.5 Fällda älgar 1925–2012
5.6 Saltsjöfisket, fångst, landad vikt 1925–2012
5.7 Saltsjöfisket, yrkesfiskare 1925–2012
5.8 Skogsmarksareal efter ägarklass,2011
5.9 Årlig bruttoavverkning 1965–2012
5.10 Export och import av skogsindustriprodukter 2012 efter
produkt, miljarder kronor
5.11 Jordbruksföretag efter företagens storlek
5.12 Jordbruksföretag efter driftsinriktning i jordbruket
5.13 Åkermarkens användning, hektar
5.14 Totalskörd i ton

5.15 Ekologisk odling, totalskörd i ton

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

Landsbygdspolitik.

5.16 Hektarskörd av spannmål och potatis, kg per hektar
5.17 Ekologisk odling, hektarskörd av spannmål, potatis och
ärter, kg per hektar
5.18 Jordbruksföretag med nötkreatur, svin, får och höns
5.19 Husdjur
5.20 Renar vid samebyar
5.21 Animalieproduktion, 1 000 ton .
5.22 Odling av trädgårdsväxter
5.23 Frilandsareal i hektar för olikamträdgårdsväxter
5.24 Antal djur som använts i försök enligt Europarådskonventionen (ETS 123) och EG:s direktiv(86/609/EEG) i Sverige7
5.25 Under tillåten jakttid fällda älgar, länsvis
5.26 Total produktiv skogsmarksareal och areal skyddad
skogsmark enligt svenska definitioner 2011
5.27 Produktiv skogsmarksareal efter län, landsdelar och ägare
2008–2011, 1 000 hektar. Exkl. fridlyst produktivskogsmark8
5.28 Saltsjöfisket, avkastning, landad vikt
5.29 Vattenbruk, produktion av matfisk, musslor och kräftor, hel
färskvikt, ton
5.30 Saltsjöfisket, fiskare och båtar

	


(Landsbygdsminister) (f d Jordbruksministern)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Ansvarsområden
Bioenergi
Bioenergi - en förnybar resurs
Djur
Djurskyddskontroll
Hund och katt
Foder
Frågor och svar om översynen av djurskyddet
Frågor och svar om förslaget om förbud mot tidelag
Frågor och svar om slakt
Frågor och svar om djurskydd
Ekologisk produktion och konsumtion
GMO
Regelförenkling på Landsbygdsdepartementet
Fiske
Den gemensamma fiskeripolitiken
Fritidsfisket
Ett hållbart fiske
Program för fiskerinäringen
Nationell strategisk plan för fiskerinäringen 2007-2013
Intervjuer och reportage
Frågor och svar om fiske
Internationellt samarbete
FAO
Jakt och viltvård
Jordbruk

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Livsmedel (Ingår i området för hushållaverksamheter)
Landsbygd, natur och miljö
Regeringens arbete med landsbygdsstrategin
Landsbygdsforum - om ungas liv och arbete på
landsbygden
Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013
Åtgärder för jordbruket i norra Sverige
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Jakt och viltvård
Sverige - det nya matlandet (Till området för
hushållsverksamheter)
Naturresurser och Miljö
Rennäring
Samer - Samepolitik
Skogsbruk
Skogsriket
Jämställdhetsstrategi för en konkurrenskraftig
skogsnäring
Skogens användning
Seminarium om EU:s nya timmerförordning
Skogsrikets fyra grenar
Skogsriketambassadörerna
Goda exempel i trä
Utbildning och forskning

Landsbygdsdepartementet
Landsbygdsdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller
jordbruk, skogsbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd,
livsmedel samt jakt och viltvård.
Ansvarsområden
Bioenergi från jord- och skogsbruket
Djur
Ekologisk produktion och konsumtion
Fiske
Utbildning och forskning
Internationellt samarbete
Jakt och viltvård
Jordbruk
Livsmedel
Landsbygdspolitik
Naturresurser och miljö
Rennäring
Samer - samepolitik
Skogsbruk
Landsbygdsdepartementet
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Kommittéer
Myndigheter
Arbetet i EU
Remisser och remissvar
Kontaktinformation
	

Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Ansvarsområden
CV

Intervjuer och reportage
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare
Myndigheter inom Landsbygdsdepartementet
	

 	

Jordbruksverket
Jordbruksverket (SJV) är förvaltningsmyndighet på det
jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller
jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling.
SJV är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.
	

 	

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård prövar bland annat
frågor om disciplinansvar för djurhälsopersonal samt återkallelse av
legitimation.
	

 	

Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) arbetar för en god djurhälsa
genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma
sjukdomar hos djur.
	

 	

Centrala djurförsöksetiska nämnden
Centrala djurförsöksetiska nämnden prövar överklaganden av beslut
som fattats av en regional djurförsöksetisk nämnd och utför
utvärderingar i efterhand av djurförsök.
	

 	

Livsmedelsverket
Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor som
gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift att i
konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet,
redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

	

 	

Sametinget
Sametinget är ett samiskt folkvalt organ som ska tillvarata samiska
intressen och är samtidigt en statlig förvaltningsmyndighet. Den
grundläggande uppgiften är att verka för en levande samisk kultur.
	

 	

Styrelsen för samefonden
Fondens medel används för att främja rennäring, samisk kultur och
samiska organisationer. Webbplats saknas, för att komma i kontakt
hänvisas till Landsbygdsdepartementet.
	

 	

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ansvarar för kunskapsuppbyggnad
och kompetensförsörjning inom biologiska naturresurser och biologisk
produktion.
	

 	

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är förvaltningsmyndighet för frågor som rör
skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets skogar ska
vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning
samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Myndigheten arbetar också
med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv.
Relaterat
	

 	

Myndigheter
Externa länkar
	

 	

Sök bland regleringsbrev på ESV:s webbplats
Landsbygdsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 21 april 2004
Uppdaterad 26 april 2013
Kommittéer
Vid behandling av viktiga aktuella frågor kan regeringen välja att
tillsätta en utredning, en kommitté.
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag

kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.
Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté belyser en
fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen lämnar. Direktiven
talar om vilken fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas
och när utredningen ska vara färdig.
När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).
För avslutade kommittéer, se Regeringskansliets rättsdatabaser - länk
finns till höger.
Landsbygdsdepartementets kommittéer
Information om Landsbygdsdepartementets kommittéer finner du
under externa länkar - "Kommittéer, Landsbygdsdepartementet".
Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller
det departement som kommittén hör till. Ring till Regeringskansliet,
telefon växel 08-405 10 00.
Ansvarigt statsråd
	

 ▪	

 Eskil Erlandsson
Ansvarigt departement
	

 ▪	

 Landsbygdsdepartementet
Relaterat
	

 	

Läs mer om utredningar och kommittéer
Externa länkar
	

 	

Kommittéer, Landsbygdsdepartementet
	

 	

Alla departements kommittéer: Statens offentliga utredningar

Landsbygdsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 26 april 2004
Uppdaterad 27 juni 2013

Bistånd.
(Biståndsminister)

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

	


Bistånd.

	


(Biståndsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hillevi Engström Biståndsminister
Ansvarsområden
Bistånd och utveckling
Vad vill Sverige med biståndet?
Post 2015 - Global utveckling
Vart går biståndet?
Vilka är resultaten i biståndet?
Överblick över biståndet
Frågor och svar om bistånd
Frågor och svar om biståndsbudgeten 2013
Nytt sätt att arbeta i sviktande stater
Från utrikesdepartementet: Bistånd och utveckling
Politik för global utveckling
Humanitärt bistånd
Länder och regioner
Budget och mål: Internationellt bistånd 2012
Afrika
Antarktis
Asien och Oceanien
Europa
Mellanöstern och Nordafrika

Hillevi Engström Biståndsminister
Utrikesdepartementet
Ansvarsområden
CV
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Pressmeddelanden
Tal
Statssekreterare
Myndigheter od se Utrikesdepartementet i politikområdet för utrikesoch världspolitik

Sjuk- och hälsovård, kemikalier,
räddningdtjänst.
(Socialminister)

Hälso- och sjukvård Statistisk årsbok 2014 Statistiska
centralbyrån:

20 – Hälso- och sjukvård
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_22_A01BR1401.pdf
20.1 Ohälsa och sjukdom
20.2 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 9 som
brukar/brukat alkohol
20.3 Skolelevers drogvanor, andelen elever i årskurs 2 i
gymnasieskolan som brukar/brukat alkohol
20.4 Andelen dagligrökare efter kön och ålder, procent
20.5 Andelen överviktiga i åldern 16 år och äldre efter kön,
procent
20.6 Hälsotillstånd och sjuklighet i åldern 16 år och äldre efter
kön och ålder 2012, procent
20.7 Överviktiga samt därav feta efter kön i åldern 16 år och
äldre, procent
20.8 Hälso- och sjukvårdens verksamhet
20.9 Hälso- och sjukvårdspersonal inom landsting och
primärkommuner den 1 november
20.10 Genomsnittligt disponibla vårdplatser efter huvudman och
huvudgrupp 2012

20.11 De i Sverige vanligaste anmälningspliktiga infektionssjukdomarna, antal rapporterade fall
20.12 Apotekens försäljning av läkemedel mot recept, exklusive
dosdispenserade läkemedel
20.13 Apotekens totalförsäljning av läkemedel, kronor
20.14 Utförda aborter
20.15 Självmord
20.16 Döda efter dödsorsak och ålder, män .
20.17 Döda efter dödsorsak och ålder, kvinnor
20.18 Döda på grund av olyckshändelse

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

	

	


Sjuk- och hälsovård, kemikalier,
räddningdtjänst.

	


(Socialminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Göran Hägglund. Socialminister
Ansvarsområden
Folkhälsa
Mål och prioriteringar för folkhälsa
Insatser inom folkhälsa
Så fungerar det
Folkhälsa i Sverige
Folkhälsofrågor i EU
Folkhälsofrågor i övriga världen
Alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor i EU
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor i övriga
världen
Smittsamma sjukdomar i Sverige
Smittsamma sjukdomsfrågor i EU	

Hälso- och sjukvård
Mål och prioriteringar för hälso- och sjukvård
Insatser inom hälso- och sjukvård
Budget för hälso- och sjukvård 2014
Tillgänglighet och valfrihet
Regeringen presenterar strategi för ökad jämlikhet i vården
Regeringen satsar för att minska skador i vården
Patientmaktsutredningen lämnar slutbetänkande
Utveckling och kvalitet
E-hälsa

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Framtidens vård och omsorg
Myndighetsöversyn
Svensk delegation på Världshälsoförsamlingens möte
Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting inom hälso- och sjukvården
Psykisk ohälsa - PRIO
Inspirationsdag för bättre cancervård
Regeringen tillsätter utredning om donations- och
transplantationsfrågor
Kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet avskaffas
De mest sjuka äldre
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan
tillstånd
Läkemedel och apotek
Tandvård: Effekterna av tandvårdsstödets första och andra steg
ska utvärderas
Dialog om hälso- och sjukvård
Insatser 2006-2010
Så fungerar det
Hälso- och sjukvård i Sverige
Hälso- och sjukvårdsfrågor i EU
Hälso- och sjukvårdsfrågor i övriga världen
Läkemedel i Sverige
Läkemedelsfrågor i EU
Nationell eHälsa i EU
Psykiatri i Sverige
Tandvård i Sverige
Tandvårdsfrågor i EU

	

	


Lena Ek. Miljöminister	

Kemikalier ( Ingår i området för sjukvård o d)

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
Begravningsverksamhet (Ingår i området för sjukvård o d)

	

	


Beatrice Ask. Justitieminister
Rättsmedicin (Ingår i området för sjukvård)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Karin Enström. Försvarsminister
Skydd och säkerhet. (Ingår i område för sjukvård o d)
Krisberedskap
Vem gör vad?
Den nationella krishanteringsförmågan
Hur fungerar Regeringskansliets krishantering?
Den regionala krishanteringsförmågan
Kommunal krishantering
En strategi för Sveriges säkerhet
Svenskt krisstöd till utlandet
Informationssäkerhet
Skydd mot olyckor
Krisberedskapsarbete i EU
Transport av farligt gods
Förebyggande åtgärder mot allvarliga kemikalieolyckor
Utsläpp till sjöss
Skogsbränder
Räddningstjänst
Fyrverkerier

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Hälsa och vård
Trygghet och säkerhet

Socialdepartementet

Göran Hägglund Socialminister

Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd,
ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande
av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter, bostadsfrågor,
statlig förvaltning, länsstyrelser, kommuner och landsting samt
trossamfund.

Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare

Ansvarsområden
Barnets rättigheter
Boende och byggande
Folkhälsa
Funktionshinder
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Hälso- och sjukvård
Individ- och familjeomsorg
Offentlig upphandling
Pensioner
Sjukförsäkring
Socialförsäkring
Socialtjänst
Statlig förvaltning
Trossamfund
Äldreomsorg
Socialdepartementet
Kontaktinformation
Remisser att svara på
Organisation
Utredningar, kommittéer och råd
Myndigheter
Bolag med statligt ägande
Stiftelser
EU-samarbete
Internationellt samarbete

Maria Larsson Barn- och äldreminister
Se området för bar och äldre m m
Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för:	

	

 Boende och byggande
Boende och byggande omfattar både frågor som rör hur
bostadsmarknaden fungerar och frågor som rör samhällsplanering och
byggande. I området ingår även lantmäteriverksamhet.
Se området för hushåll
	

 	

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. Se området för demokrati och juridik.
	

 	

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.

Se området för handel
	

 	

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.
Se området för kultur
Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Se området för pengar
Socialdepartementet. Myndigheter od
Myndigheter och nämnder under Socialdepartementet
Till Socialdepartementets verksamhet hör 57 myndigheter och
nämnder, varav 21 länsstyrelser, som ansvarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål,
riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men
bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller besluta i
olika ärenden.
	

 	

Alkoholsortimentsnämnden
Alkoholsortimentsnämnden prövar vissa beslut som fattas av
Systembolaget. Nämnden ska garantera att Systembolagets
detaljhandelsmonopol tillämpas i enlighet med vad som gäller om
icke-diskriminerande behandling i EU-rätten.
	

 	

Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga
myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra
arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

	

 	

Arvsfondsdelegationen
Allmänna arvsfonden ärver de personer som inte efterlämnar make
eller närmare släktingar än kusiner, såvida inte de avlidna har skrivit
ett testamente som utesluter arvsfonden från arv. Arvsfonden stödjer
ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som
vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar
och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
	

 	

Barnombudsmannen (BO)
Barnombudsmannen företräder barns och ungas rättigheter och
intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen.
	

 	

Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering,
stadsutveckling, byggande och boende. Verket är central myndighet
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och
vattenområden, för fysisk planering, byggande och förvaltning av
bebyggelsen och för boende- och bostadsfinansieringsfrågor.
	

 	

eHälsomyndigheten
eHälsomyndigheten arbetar med utvecklingen av nationell e-hälsa för
att bidra till en bättre vård, omsorg och hälsa. Verksamheten är inriktad
på att skapa delaktighet för invånare samt ge stöd till yrkesverksamma
och beslutsfattare.
	

 	

Ersättningsnämnden
Ersättningsnämnden tar emot ansökningar om ersättning från personer
som under sin barndom (under perioden 1920-1980) utsatts för
allvarliga övergrepp eller försummelser i samhällsvården. Nämnden
prövar, gör bedömningar och beslutar om vilka som ska beviljas
ersättning.
	

 	

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor.
Myndigheten verkar för en god folkhälsa genom att bygga upp och
förmedla kunskap till hälso- och sjukvården och andra aktörer på
smittskydds- och folkhälsoområdet.

	

 	

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd finansierar forskning
för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Myndigheten finansierar
både grundforskning och behovsstyrd forskning.
	

 	

Fortifikationsverket
Fortifikationsverket äger och förvaltar Sveriges försvarsfastigheter.
Fortifikationsverkets uppdrag är att se till att Försvarsmakten har väl
fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet.
	

 	

Försäkringskassan
Försäkringskassan administrerar de delar av socialförsäkringen som
ger ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp eller för
barnfamiljer.
	

 	

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är en domstolsliknande
myndighet som prövar så kallade behörighetsfrågor avseende
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
	

 	

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)
Myndigheten ska genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning
stärka rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet
och skapa ökad tilltro hos medborgarna.
	

 	

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över hälso- och
sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). IVO ansvarar också för
tillståndsprövning inom dessa områden.
	

 	

Lantmäteriet
Lantmäteriet kartlägger landet, sätter gränserna och säkrar ägandet av
fastigheter. Myndigheten ger information om Sveriges geografi och
fastigheter.
	

 	

Läkemedelsverket (LV)
Läkemedelsverket ansvarar för godkännande och kontroll av
läkemedel, naturläkemedel och utövar tillsyn över medicintekniska
produkter. Myndigheten ska se till att den enskilde patienten, hälso-

och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva
produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt.
	

 	

Länsstyrelserna
Sverige är indelat i 21 län som alla har en länsstyrelse och en
landshövding. Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en
servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar.
Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade
nationella målen genomförs.
	

 	

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam)
Myndigheten för handikappolitisk samordning arbetar med att
samordna funktionshinderspolitiken i Sverige. Myndigheten ska
skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt
oavsett funktionsförmåga.
	

 	

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har i uppdrag att
skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i
Sverige. Myndigheten arbetar för att adoptioner sker i enlighet med lag
och principen om barnets bästa.
	

 	

Myndigheten för vårdanalys
Myndigheten för vårdanalys utvärderar och analyserar såväl offentligt
som privat finansierad hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, samt
vissa delar av socialtjänsten utifrån patienters och medborgares
perspektiv. Den redovisar verksamheternas kvalitet och effektivitet
samt utvärderar effekter av reformer och satsningar som regeringen
gör.
	

 	

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST)
Nämnden för statligt stöd till trossamfund ger stöd till trossamfund
verksamma i Sverige. En central uppgift är att fördela statens
ekonomiska bidrag till de statsbidragsberättigade trossamfunden.
	

 	

Offentliga sektorns särskilda nämnd
Offentliga sektorns särskilda nämnd ska, på begäran av
förhandlingspart, i sitt utlåtande ange huruvida den anser att ett

kollektivavtal i något visst ämne skulle kränka den politiska
demokratin.
	

 	

Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den
allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell
information om pensionen.
	

 	

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor är en myndighet som prövar
överklaganden av beslut om ersättning för arbetsskada.
	

 	

Socialstyrelsen
Socialstyrelsens uppdrag är att värna hälsa, välfärd och allas lika
tillgång till god vård och omsorg. Verksamheten rör socialtjänst, hälsooch sjukvård samt smittskydd.
	

 	

Statens ansvarsnämnd
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande,
avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt
anställda i högre befattningar.
	

 	

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Statens beredning för medicinsk utvärdering granskar de metoder som
används inom sjukvården och gör objektiva utvärderingar av deras
kostnader, risker och nytta.
	

 	

Statens fastighetsverk (SFV)
Statens fastighetsverk har till uppdrag att bevara och utveckla statligt
ägda kulturhistoriska fastigheter som till exempel utrikesfastigheter, de
kungliga slotten, regeringsbyggnaderna, gamla fästen, monument samt
vissa älvsträckor och markområden.
	

 	

Statens geotekniska institut (SGI)
Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och
förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska
råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling
till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett
särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

	

 	

Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse bedriver individuellt anpassad tvångsvård
och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och
vuxna med missbruksproblem. Uppdraget är att ge dem som vårdas
bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och
kriminalitet.
	

 	

Statens servicecenter
Statens servicecenter samordnar myndigheternas administration
genom att erbjuda administrativa stödtjänster åt andra statliga
myndigheter. Myndigheten erbjuder bastjänster inom områdena
löneadministration, ekonomiadministration och e-handel.
	

 	

Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnds uppgift är att pröva
frågor om undantag från reglerna om grupplivförsäkring enligt avtal
om statlig tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och utöva arbetsgivarens
befogenheter enligt vissa statliga pensionsbestämmelser. Nämndens
kansli har sitt säte hos Statens tjänstepensionsverk.
	

 	

Statens tjänstepensionsverk (SPV)
Statens tjänstepensionsverk ansvarar för att administrera den statliga
tjänstepensionen för anställda, pensionärer och arbetsgivare. I
uppdraget ingår att räkna ut pensionspremier samt att leverera
prognoser och statistik till regeringen.
	

 	

Statens va-nämnd
Statens va-nämnd handlägger handlägger tvister om vatten och avlopp
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Nämnden är första
instans för mål från hela landet.
	

 	

Statens överklagandenämnd
Statens överklagandenämnd är en myndighet som prövar
överklaganden av statliga myndigheters anställningsbeslut. Nämnden
prövar också vissa beslut om militär utbildning inom Försvarsmakten
och utbildning i skydd mot olyckor.

	

 	

Statskontoret
Statskontorets uppgift är att se till att regeringen och departementen
får beslutsunderlag som är relevanta, konkreta och användbara så att
de kan användas för omprövning och effektivisering av den statliga
verksamheten. Statskontoret arbetar också med mer generella frågor
om statsförvaltningens organisering, styrning och
kompetensförsörjning.
	

 	

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har till uppgift att pröva om
ett läkemedel, en förbrukningsartikel eller en tandvårdsbehandling ska
subventioneras av samhället. Myndigheten bidrar också till god service
och tillgänglighet på apotek.
Relaterat
	

 	

Myndigheter
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006
Uppdaterad 7 januari 2014

	

 	

Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)
Statens Bostadsomvandling AB ska medverka till att
bostadshyresmarknaden kommer i balans på orter med minskande
befolkning. Det sker genom att förvärva, äga, förvalta, utveckla eller
avveckla fastigheter som övertas från kommunala bostadsföretag eller
kommuner.
	

 	

Swedesurvey Aktiebolag
Swedesurvey Aktiebolag exporterar svenskt kunnande inom
lantmäteriområdet, med fokus på fastighetssystem, geografisk
information och fastighetsinformation samt geografisk
informationsteknik.
	

 	

Systembolaget Aktiebolag
Systembolaget Aktiebolag har ensamrätt i Sverige på att sälja
alkoholhaltiga drycker i detaljhandelsledet.
Syftet är att minska de alkoholrelaterade problemen genom att alkohol
säljs utan att styras av vinstintresse.
Relaterat
	

 	

Företag med statligt ägande
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006 Uppdaterad 2 januari 2014

Bolag med statligt ägande under Socialdepartementet

Stiftelser under Socialdepartementet

Till Socialdepartementets verksamhetsområde hör fem bolag med
statligt ägande.

Till Socialdepartementets verksamhetsområde hör fyra stiftelser och
en ideell förening.

	

 	

Apotekens Service Aktiebolag i likvidation
Apotekens Service Aktiebolags uppgifter har förts över till Ehälsomyndigheten. Bolaget befinner sig i likvidation.
	

 	

Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)
Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL) har till huvudsaklig
uppgift att tillverka och tillhandahålla extemporeläkemedel och
lagerberedningar, det vill säga läkemedel som är anpassade till en
enskild patient, klinik, djur eller djurbesättning eller tillverkas i små
serier.

	

Hjälpmedelsinstitutet (HI)
Hjälpmedelsinstitutet, som är en ideell förening, är ett nationellt
kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för
människor med funktionsnedsättning.
	

 	

Provinsialläkarstiftelsen
Provinsialläkarstiftelsens uppgift är att verka för provinsialläkarnas,
det vill säga distriktsläkarnas, förkovran i yrket. Detta sker genom att

stiftelsen arrangerar kurser med varierande innehåll för medlemmar i
Svenska Distriktläkarföreningen.
	

 	

Stiftelsen för vård och allergiforskning
Stiftelsen för vård- och allergiforskning (Vårdalstiftelsen) har till
ändamål att främja forskning och forskarutbildning på vårdområdet
samt forskning och forskarutbildning med inriktning på allergier och
annan överkänslighet.
	

 	

Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug
Monitoring
Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug
Monitoring kallas också Uppsala Monitoring Centre (UMC).
Organisationen är en oberoende stiftelse som arbetar internationellt för
patientsäkerhet och en säker och effektiv användning av läkemedel.
Stiftelsen tillhandahåller diverse tjänster och är involverad i
vetenskaplig forskning. Verksamheterna grundar sig på en
överenskommelse mellan Världshälsoorganisationen och Sverige.
	

 	

Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen hanterar det statliga trygghetsavtalet. Stiftelsens
ändamål är att stödja och hjälpa arbetstagare inom den statliga sektorn
som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller
arbetslösa. Stiftelsen ger också stöd och hjälp till arbetstagare som vid
omlokalisering inte väljer att följa med till ny ort.
Socialdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 13 januari 2006
Uppdaterad 8 januari 2014

Utredningar, kommittéer och råd under Socialdepartementet
ANDT-rådet
Nationellt råd för innovation och kvalitet i off.

Pensionärskommitténr
Rehabiliteringsrådet
Statens medicinsk-etiska råd
Välfärdsutvecklingsrådet
Värdegrundsdelegationen
Vid behandling av viktiga aktuella frågor kan regeringen välja att
tillsätta en utredning, en kommitté. Regeringen tillsätter ibland även
råd som ska ge regeringen stöd i frågor inom ett visst område.
Om Socialdepartementets råd kan du läsa på de särskilda sidorna om
dem.
Information om Socialdepartementets kommittéer når du via den
externa länken "Socialdepartementets kommittéer på Statens offentliga
utredningars webbplats".

Hushållet. Mat, boende, energi,
konsumtion, ekonomi. 	

(Hem- och konsumentminister. Energiminister)

Boende, byggande och bebyggelse Statistisk årsbok 2014
Statistiska centralbyrån:

8 – Boende, byggande och bebyggelse
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_10_A01BR1401.pdf
8.1 Bostadsbeståndet och dess förändringar .
8.2 Boende, byggande och bebyggelse
8.3 Lägenheter i färdigställda hus 1950–2012
8.4 Lägenheter i färdigställda hus, andel i flerbostadshus 1950–
2012
8.5 Andel lägenheter om 1 rum och kök i färdigställda hus
1950–2012
8.6 Lägenheter fördelade på flerbostadshus och småhus .
8.7 Lägenheter i färdigställda hus efter ägarkategori,
upplåtelseform, lägenhetstyp m.m.
8.8 Byggnads- och produktionskostnader för bostadshus
8.9 Förändring i månadshyra per lägenhet efter region och
lägenhetstyp, procent
8.10 Genomsnittlig årshyra och hyra per m2 efter lägenhetstyp,
kronor
8.11 Lägenheter i flerbostadshus samt antal outhyrda resp.
därav till uthyrning lediga lägenheter den 1 september 2011

Energi Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

7 – Energi

7.11 Fördelning av samtliga kunder efter avtalstyp den 1 januari,
procent

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_09_A01BR1401.pdf

7.12 Byten av elleverantör (elhandelsföretag) samt beräknad
bytesvolym

7.1 Energi

7.13 Elektrisk energi, produktion och förbrukning

7.2 Vindkraft

7.14 Vattenkraft, utbyggd den 31 december

7.3 Elektrisk energi, produktion, GWh, 1936–2012

7.15 Kärnkraftverkens energitillgänglighet och produktion

7.4 Energipriser den 1 januari 2000–2013 för olika typkunder,
tillsvidareprisavtal resp. rörligt prisavtal, öre per kWh

7.16 Använda uppvärmningssätt för permanentbebodda småhus
(inkl. småhus på lantbruksfastighet) 2

7.5 Tillverknings- och utvinningsindustrin, förbrukning av
elenergi 1936–2011

7.17 Uppskattad total energianvändning för uppvärmning och
varmvatten i bostäder och lokaler, TWh

7.6 Tillverknings- och utvinningsindustri, användning av
bränslen och elektrisk energi efter bränsleslag
7.7 Tillverknings- och utvinningsindustri, förbrukning av elektrisk
energi efter näringsgren
7.8 Genomsnittligt elenergipris vidtillsvidarepris för olika
hushållskunder den 1 januari, öre/kWh
7.9 Genomsnittligt elenergipris vid rörligt pris för olika
hushållskunder den 1 januari, öre/kWh
7.10 Genomsnittliga nättjänstpriser för olika hushållskunder den
1 januari, öre/kWh

Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2014 Statistiska
centralbyrån:

13 – Hushållens ekonomi

13.11 Disponibel inkomst per konsumtionsenhet (k.e.) för
individer 20– år efter hushållstyp, medianvärden per k.e. i 2011
års priser, tkr

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_15_A01BR1401.pdf

13.12 Hushållens utgifter (HUT) per utgiftsområde och år,
procent

13.1 Hushållens inkomster

13.13 Nettoförmögenhet, medianvärde i 2007 års priser efter
kön och ålder, tkr

13.2 Hushållens tillgångar och skulder
13.3 Hushållens utgifter
13.4 Sammanräknad förvärvsinkomst 2011, antal personer efter
kön, ålder och inkomstklass
13.5 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i löpande
priser efter kön och ålder, tkr .
13.6 Sammanräknad förvärvsinkomst, medianvärden i 2011 års
priser efter kön och ålder, tkr13.7 Sammanräknad förvärvsinkomst, medelvärden efter kön, län och kommun 2011, tkr
13.8 Arbetsinkomst efter kön och ålder för helårs- och
heltidsanställda personer utan inkomst från näringsverksamhet,
medianvärden i 2011 års priser, tkr
13.9 Slutliga skattens andel av summa förvärvs- och
kapitalinkomst
13.10 Inkomststruktur för samtliga hushåll, medelvärden i 2011
års priser

Priser och konsumtion Statistisk årsbok 2014 Statistiska
centralbyrån:

14 – Priser och konsumtion
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_16_A01BR1401.pdf

14.12 Byggnadsprisindex för bostadshus (med avdrag för
bidrag) inkl. mervärdesskatt (1968=100)
14.13 Fastighetsprisindex för småhus (1990=100 för länsindex,
1981=100 för övriga regioner)

14.1 Priser och konsumtion

14.14 Kostens sammansättning och näringsvärde per person
och dag

14.2 Fastighetspriser

14.15 Konsumtion av livsmedel m.m. .

14.3 Konsumtionen av livsmedel

14.16 Konsumtion av livsmedel m.m., kg respektive liter per
capita

14.4 Levnadskostnadsindex (juli 1914=100)
14.5 Kronans värde över tiden med hänsyn till
konsumentprisernas utveckling
14.6 Konsumentprisindex, 12-månadersförändringar,
procent (Inflationstakten)
14.7 Konsumentprisindex (totalindex), månadstal (1980=100),
fastställda tal och beräknade årsmedeltal
14.8 Konsumentprisindex enligt COICOP och nettoprisindex
14.9 Prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring
14.10 Producentprisindex (2005=100) .
14.11 Tjänsteprisindex, producentprisindex
för tjänster (2005=100)

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	


Hushållet. Mat, boende, energi,
konsumtion, ekonomi.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
*Matlagning. Måltider, servering, restauranger.
*Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
*El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
*Användning av inventarier o d.	

 	

	

*Personlig hygien o d, klädvård (utom tvätt o d).
*Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
*Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
*Personvård: barn, hemsjukvård o d : Se
“Omsorg och barn och äldre o d.”

	

	


Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
Livsmedel (Ingår i området för hushållaverksamheter)
Sverige - det nya matlandet (Ingår i området för hushållsverksamheter)

	

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
Boende och byggande (Delar om använding och förvaltning av
bostäder ingår i området för hushållsverksamheter)

	

	

	

	


Anna-Karin Hatt. It- och energiminister
Energi
Energipolitik
Energipolitiken i statens budget

	

	


(Hem- och konsumentminister. Energiminister)

	

	

	

	

	

	


Energieffektivisering
Förnybar energi
Kärnkraft
Energimarknader och infrastruktur
Samordningsråd smarta elnät
Internationellt energisamarbete

	

	

	

	


Lena Ek. Miljöminister
Strålskydd och kärnsäkerhet ( Ingår i området för hushållsverksamheter)
Kretslopp och avfall (Ingår i området för hushållsverksamheter)

	

	

	

	

	

	


Birgitta Ohlsson. Även konsumentminister.
Konsumentpolitik
Mål och budget för konsumentpolitiken 2014
Trygga konsumenter på finansmarknaden
Vart kan konsumenten vända sig?
Överskuldsättning - en gemensam nordisk utmaning

	

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Bostadsmarknad
Avfall och kemikalier
Vatten

Stefan Attefall Civil- och bostadsminister

Anna-Karin Hatt It- och energiminister
Näringsdepartementet

Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare
Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för bl a:
	

 	

Boende och byggande
Boende och byggande omfattar både frågor som rör hur
bostadsmarknaden fungerar och frågor som rör samhällsplanering och
byggande. I området ingår även lantmäteriverksamhet.
Se området för hushåll
Myndigheter o d se Socialdepartementet i området för sjukvård o d

Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelande
Debattartiklar
Tal
Statssekreterare Daniel Johansson
Myndigheter od se Näringsdepartementet i området för näringar

Barn- och äldreomsorg. Välfärd.
Socialtjänst
(Barn- och äldreminister)

Socialtjänst Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

19 – Socialtjänst
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_21_A01BR1401.pdf
19.1 Socialtjänst
19.2 Fler äldre bor kvar hemma
19.3 Andel personer med beviljad hemtjänst i åldersgruppen 65
år och äldre per kommun, oktober 2012, procent
19.4 Ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) 1990–2012
19.5 Nyblivna adopterade, av en eller två adoptivföräldrar, efter
födelseland
19.6 Faderskap
19.7 Heldygnsinsatser för barn och unga
19.8 Vissa insatser för vuxna missbrukare under året
19.9 Antal beslut om insatser enligt lag om vård av missbrukare
i vissa fall (LVM)
19.10 Antal personer med beslut om insatser enligt lag om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM) någon gång under året, efter
kön och ålder
19.11 Vistelse i institutionsvård, intagna den 1 november

19.12 Antal äldre personer och personer med funktionsnedsättning i särskilda boendeformer enligt socialtjänstlagen den 1
oktober 2012 efter ålder och kön, länsvis
19.13 Färdtjänst den 31 december
19.14 Ekonomiskt bistånd (f.d. socialbidrag) och introduktionsersättning

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf	


	

	


Barn- och äldreomsorg. Välfärd.
Socialtjänst (Barn- o äldreminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Maria Larsson. Barn- och äldreminister
Ansvarsområden
Barnets rättigheter
Mål och prioriteringar för barnets rättigheter
Insatser inom barnets rättigheter
Så fungerar det
Folkhälsa (Ingår iområdet för sjukvård o d)
Funktionshinder
Mål och prioriteringar för folkhälsa (Ingår iområdet för
sjukvård o d)
Insatser inom funktionshinder
Så fungerar det
Individ- och familjeomsorg
Mål och prioriteringar för individ- och familjeomsorg
Insatser inom individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorg i Sverige
Socialtjänst
Mål och prioriteringar för socialtjänst
Så fungerar det
Socialtjänst i Sverige
Socialtjänstfrågor i EU
Äldreomsorg
Mål och prioriteringar för äldreomsorg
Insatser inom äldreomsorg
Äldreomsorg i Sverige
Äldrefrågor i EU
Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Social omsorg och stöd

Maria Larsson Barn- och äldreminister
Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare
Mynigheter o d se Socialdepartementet i området för sjukvård o d

Utbildning. Forskning.

Utbildning och forskning Statistisk årsbok 2014 Statistiska
centralbyrån:

(Utbildningsminister)

22 – Utbildning och forskning
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_24_A01BR1401.pdf
22.1 Utbildning – utbildningsnivå

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning
och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

22.2 Utbildningsnivå för befolkningen 25–64 år 1990–2012
22.3 Andel elever i grundskolan med annat modersmål än
svenska 1978/79–2012/13

Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

22.4 Övergångsfrekvens till högskolan inom tre år för avgångna
elever från gymnasieskolans linjer/program1989/90–2008/09

Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar.

22.6 Befolkning, 25–64 år, efter utbildningsinriktning/-nivå samt
kön 2012

Sven Wimnell 3 april 2014:
Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt
i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d
och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39j.pdf
(Del av http.//wimnell.com/omr36-39i.pdf med bara Statistisk årsbok
för Sverige 2014 och regeringens verksamheter )

22.8 Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och förskoleklass

22.5 Befolkning, 16 år och äldre, efter utbildningsnivå, kön och
ålder 2012

22.7 Total utbildningskostnad i löpande priser, mnkr, och andel
av BNP

22.9 Elever i förskoleklass efter kön, huvudman och
modersmål .
22.10 Elever och skolor i grundskolan .
22.11 Elever i särskolan
22.12 Elever i specialskolan

22.13 Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2011/12 och har
behörighet till nationellt program

22.26 Doktorandnybörjare efter forskningsämnesområde och
kön

22.14 Elever i grundskolan med annat modersmål än svenska

22.27 Doktorander under hösten efter forskningsämnesområde
och kön

22.15 Svenskundervisning för invandrare efter modersmål,
födelseland, ålder,utbildning och kön .
22.16 Svenska elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskola
i svenska utlandsskolor

22.28 Doktorander under hösten efter universitet/högskola och
kön
22.29 Doktorsexamina efter forskningsämnesområde och kön.

22.17 Sökande och antagna till gymnasieskolan, höstterminen
2012 .
22.18 Elever i gymnasieskolan årskurs 1 och 2, den 15 oktober
2012
22.19 Elever i gymnasieskolan årskurs 3, den 15 oktober 2012

22.30 Tjänstgörande och tjänstlediga lärare 22.31 Utgifter för
forskning och utveckling (FoU) efter utförande sektor, miljoner
kronor, löpande priser

22.20 Elever som slutfört gymnasieskolan under läsåret .

22.33 Utgifter för forskning och utveckling (FoU) på utförande
sektor och finansieringskällor 2011, miljoner kronor

22.21 Elever med slutbetyg från gymnasieskolan och andel med
grundläggande behörighet till universitet och högskolor samt
genomsnittlig betygspoäng, läsåret 2011/2012

22.32 Utgifter för forskning och utveckling (FoU) efter utförande
sektor, miljoner kronor, 2011 års priser

22.34 Företagens utgifter för egen utförd FoU efter näringsgren
2011, mnkr, löpande priser

22.22 Elever vid folkhögskolor
22.23 Elever i kommunal vuxenutbildning under kalenderåren

22.35 Företagens utgifter, årsverken, personer och personer
med forskarexamen efter företagsstorlek, 2011

22.24 Högskolenybörjare, nybörjare vid viss högskola,
registrerade studenter, examina och examinerade personer
läsåret

22.36 Universitets- och högskolesektorns forskning och
utveckling (FoU)2011, personaldata, FoU-årsverken

2011/2012 per universitet/högskola och kön .

22.37 Universitets- och högskolesektorns forskning och
utveckling (FoU) 2011, intäkter, miljoner kronor

22.25 Examina efter inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN), examen och kön

22.38 Statliga anslag för forskning och utveckling (FoU)
fördelade på ändamål, miljoner kronor i löpande priser

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	


Utbildning. Forskning.

	


(Utbildningsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Jan Björklund. Utbildningsminister, vice statsminister
Ansvarsområden
Utbildning och forskning
Förskoleklassen
Fritidshem
Grundskola
Gymnasieskola
Universitet och högskola
Forskning

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Maria Arnholm. Jämställdhets- och biträdande
utbildningsminister
Ansvarsområden
Fritidshem
Folkbildning
Förskola
Jämställdhet
Politik för det civila samhället
Studiefinansiering
Ungdomspolitik
Vuxenutbildning

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Skola och förskola
Forskning och innovation

Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och
högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning,
jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.
Ansvarsområden
Forskning
Förskola
Förskoleklassen
Grundskola
Gymnasieskola
Jämställdhet
Politik för det civila samhället
Skolbarnsomsorg
Studiefinansiering
Ungdomspolitik
Universitet och högskola
Vuxenutbildning och folkbildning
Utbildningsdepartementet
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Kommittéer
Myndigheter
Remisser
Arbetet i EU
Frågor och svar
Kalendarium
Kontaktinformation

Jan BjörklundUtbildningsminister, vice statsminister

statsförvaltningen.

Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Webbutsändningar
Interpellationsfrågor och svar i riksdagen
Reportage
Statssekreterare Bertil Östberg och Peter Honeth

Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.

Maria Arnholm Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister
Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Webbutsändningar
Reportage
Statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton
Se även området för jobb
Utbildningsdepartementet. Myndigheter od
Myndigheter inom forskningsområdet
Myndighet inom ungdomspolitiska området
Myndigheter inom utbildningsområdet
Myndigheter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde
Till Utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör en mängd
myndigheter som ansvarar för den löpande verksamheten inom

Myndigheter inom forskningsområdet
	

 	

Etikprövningsnämndernas webbplats
Organisationen för etikprövning av forskning som avser människor
består av totalt sju nämnder. Etikprövningen sker vid sex regionala
etikprövningsnämnder med placering i Göteborg, Linköping, Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala. Beslut från en regional
etikprövningsnämnd kan överklagas till Centrala
etikprövningsnämnden som även avgör överlämnade ärenden vid
oenighet inom en regional etikprövningsnämnd. Centrala
etikprövningsnämnden har tillsynsansvar över etikprövningslagens
efterlevnad.
	

 	

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

 	

Kungliga bibliotekets webbplats
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
Huvuduppgiften är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla
svenskt tryckt och audiovisuellt material. KB samordnar de svenska
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbiliotek,
främst inom humaniora och samhällsvetenskap.
	

 	

Polarforskningssekretariatets webbplats
Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna
svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera

forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra
expeditioner i Arktis och Antarktis.
	

 	

Rymdstyrelsen
Rymdstyrelsen ansvarar för all statligt finansierad nationell och
internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och
utveckling. Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt
rymdsamarbete. Det svenska rymdprogrammet genomförs till största
delen i internationellt samarbete, främst inom ramen för europeiska
rymdorganet ESA, samt genom bilateralt samarbete.
	

 	

Universitetskanslerämbetets webbplats (universitet och
högskolor)
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista
med länkar till dessa finns på Universitetskanslerämbetets webbplats.
	

 	

Vetenskapsrådets webbplats
Vetenskapsrådet stödjer grundläggande forskning av högsta
vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden, och den
huvudsakliga uppgiften är att fördela medel till forskning i konkurrens.
Vetenskapsrådet ansvarar också för forskningsstrategiska frågor,
analys, forskningsinformation och forskningskommunikation.
Relaterat Så styrs statliga myndigheter
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 3 januari 2005Uppdaterad 28 maj 2013

Myndighet inom ungdomspolitiska området
	

 	

Ungdomsstyrelsen
Ungdomsstyrelsen har ett övergripande ansvar för att de nationella
ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer.
Detta genomförs bland annat genom att myndigheten tar fram och
förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor. Myndigheten ansvarar
också för att göra uppföljningar av statliga insatser för ungdomar och
att utveckla ungdomsperspektivet i statliga myndigheter. Kommuner är
en viktig målgrupp då myndigheten ska verka för att kommunerna
utvecklar en ungdomspolitik och stödja utvecklingen av denna.
Sedan 2012 har myndigheten även fått i uppdrag att stödja regeringen i
arbetet med frågor som rör det civila samhället. Uppdraget innebär att
Ungdomsstyrelsen ska ta fram och förmedla kunskap om det civila
samhällets villkor, sammansättning och utveckling. Ungdomsstyrelsen
fungerar även som ett stöd i dialogen mellan regeringen och det civila
samhällets organisationer inom politiken för det civila samhället.
	

 	

För övrigt fördelar Ungdomsstyrelsen bidrag till bland annat
ungdomsorganisationer, organisationer bildade på etnisk grund,
kvinnoorganisationer och organisationer som samlar hbt-personer.
Myndigheten fördelar också bidrag för internationellt
ungdomssamarbete och till projekt som handlar om bland annat arbete
och utbildning, demokrati och inflytandefrågor, diskriminering och
jämställdhet samt rasism och extremism.
Relaterat
	

 	

Politik för det civila samhället
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 11 januari 2011
Uppdaterad 4 juni 2013

Myndigheter inom utbildningsområdet
Den 1 januari 2013 blev de tre myndigheterna Högskoleverket, Verket
för högskoleservice och Internationella programkontoret för
utbildningsområdet två, Universitetskanslersämbetet och Universitetsoch högskolerådet.
	

 	

Centrala studiestödsnämndens webbplats
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar och betalar ut studiestöd
till studerande på olika utbildningsnivåer och hanterar återbetalningen
av studielån. CSN administrerar även hemutrustningslånet till
utländska medborgare.
	

 	

Högskolans avskiljandenämnds webbplats
Högskolans avskiljandenämnd (HAN) prövar ärenden om att avskilja
studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett
universitet eller en högskola. Avskiljandenämndens beslut kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
	

 	

Kungl. bibliotekets webbplats
Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. Huvuduppgiften
är att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla svenskt tryckt och
audiovisuellt material. KB samordnar de svenska
forskningsbibliotekens arbete. KB är också ett forskningsbibliotek,
främst inom humaniora och samhällsvetenskap.
	

 	

Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats
Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som ska
ingå i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till
utbildningsanordnarna Vid myndigheten finns en tillsynsenhet som
granskar och kontrollerar utbildningars kvalitet. Myndigheten ansvarar
också för att analysera arbetsmarknadens behov av
yrkeshögskoleutbildningar och redovisa de studerandes prestationer
och sysselsättning efter slutförda studier. Slutligen samordnar och och
stödjer myndigheten en nationell struktur för validering och är den
nationella samordningspunkten för EQF - den europeiska
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.

	

 	

Sameskolstyrelsens webbplats
Sameskolstyrelsens uppgift är att ge samiska barn en utbildning med
samisk inriktning och att bidra till att bevara och utveckla det samiska
språket och den samiska kulturen. Utbildningen bedrivs vid
sameskolor samt i integrerad samisk undervisning i kommunal
grundskola. Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna och därtill
hörande verksamhet. Sameskolstyrelsen ska även främja och utveckla
läromedel för samisk undervisning och bistå vid uppsökande
verksamhet bland samer samt informera om sameskolan och samisk
undervisning i det offentliga skolväsendet.
	

 	

Skolinspektionens webbplats
Statens skolinspektion ansvarar för kvalitetsgranskning av
skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt
tillsyn över det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna
anordnande förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen med mera.
Skolinspektionen ansvarar vidare för så kallad tillståndsprövning av
fristående skolor. Det innebär att myndigheten beslutar om
godkännande av och rätt till bidrag för fristående skolor, samt om
återkallande av sådant godkännande och sådan rätt till bidrag.
Dessutom är Skolinspektionen värdmyndighet för Skolväsendets
överklagandenämnd och vid Skolinspektionen finns också barn- och
elevombudet.
	

 	

Statens skolverks webbplats
Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga
skolväsendet och för den av det allmänna anordnande
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Myndighetens
verksamhet ska främja att alla barn, elever och vuxenstuderande får
tillgång till en likvärdig utbildning av god kvalitet, samt bidra till goda
förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade
kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande. Skolverket ska bidra
till måluppfyllelsen inom utbildningsområdet genom att svara för
uppföljning, utvärdering och utveckling av skolväsendet,

förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen
samt för vissa styrdokument.
	

 	

Skolväsendets överklagandenämnds webbplats
Skolväsendets överklagandenämnd har till uppgift att överpröva vissa
beslut av skolhuvudmännen som bedöms vara särskilt viktiga för
enskilda elever. Vilka beslut som får överklagas hos nämnden anges i
skollagen (2010:800). Genom sin sammansättning av ledamöter har
nämnden en särskild sakkunskap på skolområdet. Nämndens beslut
med anledning av ett överklagande dit går inte att överklaga.
	

 	

Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens samlade
stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten har i uppgift att ge
specialpedagogiskt stöd till huvudmän inom skolväsendet, främja
tillgången till anpassade läromedel och fördela statsbidrag till vissa
utbildningsanordnare. Dessutom är myndigheten huvudman för den
statliga specialskolan för elever med vissa funktionsnedsättningar.
	

 	

Universitetskanslersämbetet
Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) har tre huvuduppgifter: att
bedriva kvalitetssäkring och juridisk tillsyn samt att ansvara för
statistik och uppföljning på högskoleområdet.
	

 	

Den kvalitetsutvärdering av universitets- och
högskoleutbildningar som bedrivits inom Högskoleverket fortsätter
inom UK-ämbetet. Det gäller även arbetet med
examenstillståndsprövningar och utvärdering av kurser som inte kan
ingå i en examen samt internationell samverkan.
	

 	

Ett annat av UK-ämbetets huvuduppdrag är att utöva tillsyn
över universitet och högskolor i Sverige. Uppdraget har tidigare skötts
av Högskoleverket. Inom myndigheten ligger även kanslistödet för
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) och Högskolans
avskiljandenämnd (HAN).
	

 	

UK-ämbetet ska svara för den officiella statistiken för
högskoleväsendet, uppföljning och insamling av data inom
högskoleområdet samt omvärldsanalys - tre uppdrag som fram till nu
skötts av Högskoleverket. Ett av de huvudsakliga uppdragen inom

UK-ämbetets uppföljningsansvar blir att följa upp effektiviteten i
högskolans resursutnyttjande.
	

 	

Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för uppgifter i fråga
om service, samordning, främjande och utvecklande verksamhet samt
internationellt samarbete och mobilitet inom utbildningsområdet.
	

 	

Myndighetens uppgifter omfattar ansvar för antagningsregler
och antagning till högskolan, högskoleprovet och information om
högskolestudier samt bedömning av utländsk utbildning på gymnasial
och eftergymnasial nivå. Myndigheten är det svenska programkontoret
för de EU-program och internationella program inom
utbildningsområdet som regeringen beslutat om och ansvarar för
information om och stöd för internationellt samarbete och utbyten
inom hela utbildningsområdet. Myndigheten ansvarar även för nordisk
och europeisk utbytestjänstgöring för statstjänstemän samt utbildning
inför EU:s uttagningsprov. Dessutom ansvarar myndigheten för
statistik uppföljning och analys inom sitt område.
	

 	

Universitets- och högskolerådet arbetar vidare med att
motverka diskriminering, främja lika rättigheter och möjligheter samt
främja breddad rekrytering till högskolan.
	

 	

Universitet och högskolor på Universitetskanslersämbetets
webbplats
Det finns 34 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver
finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar
som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng. En lista
med länkar till dessa finns på Universitetskanslersämbetets webbplats.
	

 	

Överklagandenämnden för högskolans webbplats
Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) är en myndighet som har
till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom
högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.
Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, vilket innebär
att det inte går att överklaga ÖNH:s beslut.

	

 	

Överklagandenämnden för studiestöds webbplats
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva
överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om studiestöd.
Relaterat
	

 	

Så styrs statliga myndigheter
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 14 april 2004
Uppdaterad 31 maj 2013
Kommittéer under Utbildningsdepartmentets ansvarsområden
När regeringen behöver fördjupa sig i en fråga kan en kommitté, ofta
kallad utredning, eller en särskild utredare tillsättas. Dessa får i
uppdrag att utreda vissa frågor under en bestämd tid.
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag
kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.
Som riktlinjer för utredningarnas arbete beslutar regeringen om
kommittédirektiv. Direktiven beskriver uppdraget: talar om vilken
fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas och när
utredningen ska vara färdig. Kommittédirektiven registreras
fortlöpande i Riksdagens databas Dokument. Utredningarna är
fristående myndigheter.
När en utredning är klar publiceras resultatet av arbetet i en eller flera
rapporter (betänkanden) i serien Statens offentliga utredningar (SOU).
Betänkandena ligger ibland till grund för arbetet med en proposition.
En aktuell förteckning över pågående utredningar finns på Statens
offentliga utredningars webbplats.

Utbildningsdepartementets kommittéer
Information om Utbildningsdepartementets kommittéer finner du via
länken här på sidan - Kommittéerna är sorterade efter det år då de
tillsattes.
Med start från år 2007 publiseras departementets nya kommittédirektiv
under publikationer här på webbplatsen. Använd gärna sökfunktionen
för att hitta önskat direktiv.
Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller
det departement som kommittén hör till. Läs om kommittéerna på
Statens offentliga utredningars webbplats eller kontakta
Regeringskansliet, telefon växel 08-405 10 00.
Kommittédirektiv
	

 ▪	

 Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U
2012:01) 20 mars 2014
	

 ▪	

 Grundskoleutredning 14 mars 2014
	

 ▪	

 Ett stärkt och självständigt civilsamhälle 13 mars 2014
	

 ▪	

 Alla kommittédirektiv
Relaterat
	

 	

Utredningar och kommittéer
Externa länkar
	

 	

Riksdagens webbplats
	

 	

Läs mer om Utbildningsdepartementets kommittéer på Statens
offentliga utredningars webbplats
Utbildningsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 14 april 2004
Uppdaterad 17 mars 2014

IT. Information, Konst, kultur,
idrott.
(IT-minister. 	

 Kultur-	

och idrottsminister)

Informations- och kommunikationsteknik Statistisk årsbok 2014
Statistiska centralbyrån:

11 – Informations-och kommunikationsteknik
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_13_A01BR1401.pdf

Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning
och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf
Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar.
Sven Wimnell 3 april 2014:
Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt
i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d
och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39j.pdf
(Del av http.//wimnell.com/omr36-39i.pdf med bara Statistisk årsbok
för Sverige 2014 och regeringens verksamheter )

11.1 Företagens användning av it .
11.2 Privatpersoners användning av datorer och internet
11.3 Tillgång till dator i hemmet
11.4 Mobila teletjänster – några förändringar över tiden
11.5 Andel personer i åldern 16–74 år som använt internet efter
kön, procent
11.6 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som använt
internet under första kvartalet 2012
11.7 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som, under
perioden april 2011 – mars 2012, hämtat information från
myndigheters, kommuners eller landstings hemsidor för privat
bruk
11.8 Andel och antal personer i åldern 16–74 år som under
första kvartalet 2012 använt internet för privat bruk för att
chatta, blogga, göra inlägg på sociala nätverkssajter/
diskussionsforum eller använt snabbmeddelanden

11.9 Omsättning, förädlingsvärde och bruttoinvesteringar i itsektorn 2011

Kultur och fritid Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån;

11.10 Företagens utgifter för inköp avdata-, och mjukvara
2012, miljoner kronor

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_25_A01BR1401.pdf

11.11 Företagens utgifter för leasing och hyra av data- och
telekommunikationsutrustning 2012, miljoner kronor

23.1 Musikbranschen

11.12 It-specialister i it-sektorn efter bransch och kön 2011

23 – Kultur och fritid

23.2 Bokläsning
23.3 Idrottsföreningar tillhörande visst specialförbund 1985–
2012
23.4 Folkbibliotek, bio och studiecirklar – trender
23.5 Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om
minst en vecka 2012,procent
23.6 Primärkommunala nettokostnader för kulturverksamhet,
mnkr
23.7 Landstingskommunala driftkostnader för kulturverksamhet,
löpande priser
23.8 Forskningsbibliotek, bestånd och tillväxt 2012
23.9 Forskningsbibliotek, utlåning, personal och kostnader 2012
23.10 Folkbibliotek
23.11 Studiecirklar
23.12 Studieförbundens kulturprogram

23.13 Museer 2012

Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån;

23.14 Bokproduktion, översikt .

25 – Medelsvensson och topplistor

23.15 Bokproduktion per deweyklassning
23.16 Dagstidningar
23.17 Tidskrifter
23.18 Genomsnittligt antal betalda TVavgifter under året
23.19 Biografer, biografbesökare och filmer
23.21 Antal idrottsföreningar och utövade idrotter
23.22 Idrottsföreningar efter specialidrottsförbund den 1 januari
23.23 Personer 16 år och äldre som gjort en semesterresa om
minst en vecka, haft tillgång till fritidshus samt varken gjort
någon semesterresa eller haft tillgång till fritidshus 2012,
procent
23.24 Personer 16 år och äldre som ägnat sig åt bokläsning och
lyssnat på talböcker 2012, procent
23.25 Personer 16 år och äldre som under de senaste 12
månaderna 2012 strövat i skog och mark, procent

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_27_A01BR1401.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_27_A01BR1401.pdf
25.1 Medelsvensson
25.2 Populära namn
25.3 Födda 2012 efter månad och veckodag
25.4 Flicknamn år 2012
25.5 Pojknamn år 2012
25.6 Kvinnonamn 2012
25.7 Mansnamn 2012
25.8 Efternamn 2012
25.9 Medelålder för förstagångsföräldrar
25.10 Andel hushåll med hund eller katt 2012
25.11 Vanligaste namnen som gavs till hund och katt 2012
25.12 De 20 största yrkena för kvinnor. Anställda 16–64 år efter
antal, 2011

25.13 De 20 största yrkena för män. Anställda 16–64 år efter
antal, 2011
25.14 Yrken med högst medelålder för kvinnor. Anställda 16–64
år, 2011
25.15 Yrken med högst medelålder för män. Anställda 16–64 år,
2011
25.16 Yrken med högst genomsnittlig månadslön 2012
25.17 Yrken med lägst genomsnittlig månadslön 2012
25.18 Högst och lägst skattesats 2013 samt högst och lägst
skatteunderlag enligt 2012 års taxering

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
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Anna-Karin Hatt. It- och energiminister
Ansvarsområden
Informationssamhället
Informationssamhället i statens budget
Digitala agendan
E-förvaltningen
Sverige ska ha bredband i världsklass
Telekom
Postmarknaden
Internet
Säker kommunikation
Internationell IT-politik
Utredningar, förslag och remisser

	


Lena Adelsohn Liljeroth. Kultur- och idrottsminister
Ansvarsområden
Kultur
Aktuella satsningar inom kulturområdet
Barn- och ungdomskultur
Bildkonst, arkitektur, form och design
Det civila samhället inom kulturområdet
Forskning inom kulturområdet
Funktionshindersperspektivet inom kulturområdet
Internationellt samarbete
Jämställdheten ska öka inom kulturen
Kultur och hälsa
Kulturmiljö
Litteraturen, läsandet och språket
Museer och utställningar

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Teater, dans och musik
Medier
Radio och tv
Radio- och tv-lagen
Myndigheten för radio och tv
Radio och TV i allmänhetens tjänst
Kriminalisering av privat olovlig hantering av
avkodningsutrustning
Frågor och svar om övergång till digitalradio
Dagspress
Presstöd
Taltidningsstöd
Film
Digitalisering av biografer
Filmavtalet
Stöd till unga kvinnors filmskapande
Stärka och skydda barn och unga mot skadlig mediepåverkan
Internationellt samarbete inom medieområdet
Idrott
Aktuella satsningar inom idrottsområdet
Idrottslyftet - en satsning på svensk idrott
Arbete mot dopning
Barnidrott
Barnidrott
Elitsatsning
Supporterkultur
Internationellt samarbete inom idrottsområdet
Internationella idrottsevenemang

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister
Trossamfund (Ingår i området för kultur o d)

	

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
eSamhället
Kultur och fritid

Anna-Karin Hatt It- och energiminister
Näringsdepartementet
Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelande
Debattartiklar
Tal
Statssekreterare Daniel Johansson
Myndigheter od se Näringsdepartementet i området för näringar

Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och idrottsfrågor.
Ansvarsområden
Kultur
Medier
Idrott
Kulturdepartementet
Ansvarsområden
Organisation
Budget
Kultur-, medie- och idrottspolitik
Kommittéer och utredningar
Myndigheter och bolag, stiftelser m.fl.
Remisser och remissvar
Arbetet i EU
Regelförenklingsarbetet
Artiklar och reportage
Vanliga frågor och svar
Kalendarium
Kontaktinformation
Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister
Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Intervjuer och reportage
Interpellationsfrågor och svar i riksdagen
Statssekreterare

Kulturdepartementet. Myndigheter od
Myndigheter inom kulturområdet
Myndigheter inom medieområdet
Bolag
Stiftelser, institutioner m.fl.
Regleringsbrev
Myndigheter och bolag, stiftelser med flera inom
Kulturdepartementets verksamhetsområde
Till Kulturdepartementets verksamhetsområde hör en mängd
myndigheter, bolag och stiftelser.
Myndigheter
Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som ska tillämpa de lagar och
utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.
Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för
myndigheternas verksamhet, men bestämmer inte hur myndigheterna
ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Det
grundläggande dokumentet för regeringens styrning av myndigheter
utgörs av myndighetens instruktion. Regleringsbrevet utgör ett
komplement till instruktionen.
Bolag
Staten äger och förvaltar bolag inom en rad olika
verksamhetsområden. Regeringens övergripande mål för förvaltningen
är att skapa värde och att uttryckta samhällsintressen infrias. Som
statligt bolag brukar räknas bolag där aktiemajoriteten innehas av
staten. Regeringen utfärdar årligen regeringsbeslut i form av
riktlinjebeslut eller bidrags-/anslagsvillkor för bolagen som hör till
Kulturdepartementet.

Stiftelse
En stiftelse uppkommer genom att en eller flera stiftare avskiljer viss
egendom att självständigt förvaltas för något visst ändamål. Med
statlig stiftelse brukar avses en sådan stiftelse som har bildats av
staten. Regeringen har även i uppdrag att utse styrelseledamöter i ett
antal stiftelser. Regeringen utfärdar årligen regeringsbeslut i form av
riktlinjebeslut eller bidrags-/anslagsvillkor för stiftelserna som hör till
Kulturdepartementet.
Relaterat
	

 	

Myndigheter
	

 	

Bolag med statligt ägande
Externa länkar
	

 	

Instruktion - Regeringskansliets rättsdatabaser
	

 	

Regleringsbrev - Statsliggaren på Ekonomistyrningsverkets
	

 	

webbplats
Kulturdepartementet (e-post till Kulturdepartementet)
Publicerad 15 december 2006
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Myndigheter inom kulturområdet
	

 	

Forum för levande historias webbplats
Forum för levande historia är en myndighet som har ett nationellt
uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga
rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forum för levande
historias mål är att stärka människors vilja att verka för allas lika värde
och rättigheter.
	

 	

Institutet för språk och folkminnens webbplats
Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva
språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna
kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i

internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten
finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
	

 	

Konstnärsnämndens webbplats
Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete,
utveckling och internationella kontakter. Konstnärsnämnden fördelar
statliga stipendier och bidrag till enskilda konstnärer inom bild-, form-,
musik-, dans-, teater- och filmområdena. Nämnden ska hålla sig
underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.
	

 	

Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museets webbplats
Myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen
Hallwylska museets mål är att förvalta vårt kulturarv. Museerna ska
utifrån sina samlingar utveckla och förmedla kunskap om och
upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på
samhällsutvecklingen. Livrustkammarens samlingar belyser
statschefens och kungahusets roll genom århundradena. Skokloster slottet med omgivningarna, interiörer och föremål speglar hur en
högadlig miljö gestaltades från mitten av 1600-talet och tre
århundraden framåt. Hallwylska museets samlingar visar ett förmöget
hem, en familjs och deras tjänstefolks liv och villkor vid sekelskiftet
1900.
	

 	

Moderna museets webbplats
Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida
konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell
förnyelse, göra samlingarna tillgänglig för en så stor publik som
möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet.
	

 	

Myndigheten för kulturanalys webbplats
Myndigheten för kulturanalys har till uppgift att, med utgångspunkt i
de nationella kulturpolitiska målen, utvärdera, analysera och redovisa
effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. I
uppgiften ingår att analysera utvecklingen både inom detta område och
inom andra samhällsområden som har betydelse för kulturlivet.

	

 	

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddes
webbplats
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde ska främja
konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska
särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med
den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för
konstnärlig och kulturell förnyelse.
	

 	

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

 	

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

 	

Riksantikvarieämbetets webbplats
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är en central förvaltningsmyndighet för
frågor om kulturarv och kulturmiljö. Myndigheten har det
övergripande ansvaret att i samverkan med länsstyrelser, länsmuseer,
kommuner och allmänhet verka för att kulturarvet bevaras, används
och utvecklas.
	

 	

Riksarkivets webbplats
Riksarkivet är förvaltningsmyndighet för arkivfrågor. Riksarkivets
huvuduppgifter är att främja en god arkivhantering samt att bevara,
vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial. Riksarkivet skall
också sköta heraldiska frågor och verka för att bestämmelser om
Sveriges flagga iakttas. Landsarkiven tar emot lokala och regionala
statliga myndigheters handlingar. Det finns landsarkiv i Göteborg,
Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund.

Stadsarkivet i Stockholm och Värmlandsarkiv i Karlstad fullgör
uppgifter som landsarkiv.
	

 	

Riksutställningars webbplats
Riksutställningar arbetar med vandringsutställningar samt utvecklar
utställningsmediet konstnärligt, pedagogiskt och tekniskt.
	

 	

Statens centrum för arkitektur och designs webbplats
Statens centrum för arkitektur och design (f.d. Arkitekturmuseet) 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.
	

 	

Statens försvarshistoriska museers webbplats
Statens försvarshistoriska museers (SFHM) uppdrag är att främja
kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets
roll i samhällsutvecklingen. De två museer som hör till myndigheten är
Armémuseum i Stockholm och Flygvapenmuseum i Linköping.
	

 	

Statens historiska museers webbplats
Statens historiska museer (SHMM) har till uppgift att bevara och
förmedla kulturarvet samt ge perspektiv på samhällsutvecklingen och
samtiden. De tre museer som hör till myndigheten är Historiska
museet, Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum och
Tumba bruksmuseum. Historiska museets samlingar består av
arkeologiska föremål från Sverige och svensk kyrkokonst.

	

 	

Statens konstråds webbplats
Statens konstråd (SK) har som uppgift att förse de byggnader som
innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst. SK gör även
insatser i gemensamma miljöer som inte är statliga samt informerar
om den offentliga konsten i samhället.
	

 	

Statens kulturråds webbplats
Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central förvaltningsmyndighet
inom kulturområdet. Kulturrådet handhar frågor som rör teater, dans,
musik, litteratur, kulturtidskrifter, folkbibliotek, konst, museer,
utställningsverksamhet, kulturforskning med mera. Kulturrådet
fördelar statligt stöd inom kulturområdet, ger regeringen underlag för
kulturpolitiska beslut och informerar om kultur och kulturpolitik.
	

 	

Statens maritima museers webbplats
Statens maritima museer (SMM) är central myndighet för statens
museer med sjöhistorisk inriktning. SMM har till uppgift att bevara
och främja brukandet av samt bygga upp kunskaperna om det
maritima kulturarvet. I SMM ingår de tre museerna Vasamuseet,
Sjöhistoriska museet i Stockholm och Marinmuseum i Karlskrona.
	

 	

Statens museer för världskulturs webbplats
Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och
levandegöra världens kulturer. Myndigheten ska främja
närvetenskaplig kunskapsbildning och publik verksamhet i nya former
utifrån etnografiska, arkeologiska, konstnärliga, konstvetenskapliga
samt andra samhälleliga och historiska perspektiv. Statens museer för
världskultur består av fem delar, fyra museer samt myndighetens
ledning och administration. De fyra museerna är Etnografiska museet,
Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt
Världskulturmuseet i Göteborg. Myndighetens ledning och
administration är också placerade i Göteborg.
	

 	

Statens musikverks webbplats
Statens musikverk ska främja ett varierat musikaliskt utbud i hela
landet som är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet.
Myndigheten ska också understödja utvecklingen av ett professionellt
musikliv. Det innebär att myndigheten ska vara en resurs för

musiklivet genom att ta till vara initiativ från musiklivet, koordinera
och stödja samverkansprojekt av nationellt intresse samt vara en
nationell part vid internationellt samarbete. Statens musikverk ska
även dokumentera, främja, bygga upp kunskap om och tillgängliggöra
teaterns, dansens och musikens kulturarv.
	

 	

Sveriges författarfonds webbplats
Sveriges författarfond handhar den statliga ersättningen till
upphovsmän till litterära verk för utnyttjandet av deras verk genom
bibliotek. Medlen används dels till statistiskt beräknade författar- och
översättarpenningar, dels till stipendier med mera.
Relaterat
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Myndigheter inom medieområdet
	

 	

Myndigheten för radio och tv:s webbplats
Myndigheten för radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och
registrering, utövar tillsyn över tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv
och ljudradiosändningar samt beslutar i frågor om utgivningsbevis.
Granskningsnämnden för radio och tv är ett särskilt beslutsorgan inom
myndigheten som prövar om innehållet i radio- och tv-program följer
de regler som finns för sändningarna.
	

 	

Presstödsnämndens webbplats
Presstödsnämnden ska bland annat pröva ansökningar om statligt stöd
till dagstidningar. Presstödet består av driftsstöd och distributionsstöd.
	

 	

Statens medieråds webbplats
Statens medieråds uppdrag är att skydda barn och unga från skadlig
mediepåverkan och stärka dem som medvetna medieanvändare.
Statens medieråd ska också besluta om åldersgränser för film som är
avsedd att visas offentligt för barn under 15 år.

	

 	

Myndigheten för tillgängliga mediers webbplats
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska i samverkan med
landets bibliotek arbeta för att personer med funktionsnedsättning får
tillgång till litteratur. MTM har ett specifikt uppdrag att framställa och
låna ut talböcker och punktskriftsböcker, och inom sitt
verksamhetsområde lämna information och råd till bibliotek och
organisationer. MTM ska också tillhandahålla punktskriftsböcker för
försäljning samt ha en central utskrivningstjänst för dövblinda på
punktskrift. Inom myndigheten finns taltidningsnämnden, som har till
uppgift att förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar genom att
lämna statligt stöd för utgivning av taltidningar. Taltidningsnämnden
är ett särskilt beslutsorgan inom MTM.
Relaterat
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Bolag inom Kulturdepartementets områden
	

 	

Bolag inom kulturområdet
	

 	

Kungliga Dramatiska Teatern AB
	

 	

Kungliga Operan AB
	

 	

Voksenåsen A/S
	

 	

Bolag inom medieområdet
	

 	

Sveriges Radio AB
	

 	

Sveriges Television AB
	

 	

Sveriges Utbildningsradio AB
Relaterat
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Visa ordförklaringar
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Stiftelser m.fl. inom Kulturdepartementets områden
	

 	

Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)
Hornsgatan 103, 117 28 Stockholm
Tfn: 08-54 55 33 80, Fax 08-54 55 33 98, E-post: bus@bus.se
	

 	

Bildmuseet
Gammlia. Postadress: Umeå universitet, 901 87 Umeå
Tfn: 090-786 50 00, Fax: 090-786 77 33, E-post:
info@bildmuseet.umu.se
	

 	

Judiska Museet i Stockholm
Hälsingegatan 2. Postadress: Box 6299, 102 34 Stockholm
Tfn: 08-557 735 60, Fax: 08-31 84 04, E-post: info@judiskamuseet.se
	

 	

Kungliga Akademien för de fria konsterna
Fredsgatan 12. Postadress: Box 16317, 103 26 Stockholm
Tfn: 08-23 29 45, Fax: 08-790 59 24
	

 	

Kungliga Musikaliska Akademien
Blasieholmstorg 8,111 48 Stockholm
Tfn: 08-407 18 00, E-post: adm@musakad.se
	

 	

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Villagatan 3. Postadress: Box 5622, 114 86 Stockholm
Tel. 08-440 42 80. Fax 08-440 42 90, E-post: kansli@vitterhetsakad.se
	

 	

Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och
Kommunikationsforskning)
Postadress: Göteborgs universitet, Box 713, 405 30 Göteborg
Tfn: 031-786 00 00, Fax: 031-786 46 55 E-post: info@nordicom.gu.se
	

 	

Riksförbundet Sveriges museer
Postadress: Riksförbundet Sveriges museer, Kyrkogatan 16 A, 371 32
Karlskrona Tfn: 0708-11 60 40

	

 	

Riksteatern
Hallundavägen 30, 145 83 Norsborg
Tfn: 531 991 00, Fax: 08-531 830 12, E-post: info@riksteatern.se
	

 	

Röhsska museet för konsthanverk och design
Vasagatan 37-39. Postadress: Box 53178, 400 15 Göteborg
Tfn: 031-61 38 50, Fax: 031-18 46 92, E-post:
info.designmuseum@kultur.goteborg.se
	

 	

Stiftelsen Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseum
Kykogatan 3. Postadress: Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tfn: 0971-170 70, Fax: 0971-120 57. E-post: info@ajtte.com
	

 	

Stiftelsen Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Elektronvägen 2, 141 49 Huddinge
Tfn: 08-412 39 00, Fax: 08-412 39 90, E-post: info@arbark.se
	

 	

Stiftelsen Arbetets museum
Laxholmen, 602 21 Norrköping
Tfn: 011-18 98 00, Fax: 011-18 22 90: E-post:
info@arbetetsmuseum.se
	

 	

Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Herserudsv.32. Postadress: Carl Milles väg 2, 181 34 Lidingö, Tfn:
08-446 75 90, Fax: 08-767 09 02, E-post: info@millesgarden.se
	

 	

Stiftelsen Dansens Hus
Barnhusgatan 14. Postadress: Wallingatan 21, 111 24 Stockholm
Tfn: 08-508 990 00, Fax: 508 990 10, E-post: kansli@dansenshus.se
	

 	

Stiftelsen Dansmuseifonden/Dansmuseet
Gustav Adolfs torg 22-24, 111 52 Stockholm
Tfn: 441 76 50, E-post: info@dansmuseet.se
	

 	

Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Kvarnholmsvägen 56, Gäddviken, Nacka. Postadress Box 15417, 104
65 Stockholm
Tfn: 08-556 931 11, Fax: 08-556 931 01, E-post:
sverigesteatermuseum@dtm.se

	

 	

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum
för lättläst
Långholmsgatan 27-29. Postadress: Box 9145, 102 72 Stockholm
Tfn: 08-640 70 90, Fax: 08-642 76 00, E-post: info@lattlast.se
	

 	

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Arent Grapegatan 20, 981 32 Kiruna
Tfn: 073-829 91 45, E-post: info@sfmv.se
	

 	

Stiftelsen Längmanska kulturfondens nämnd
c/o Margaretha Falk, Box 5073, 102 42 Stockholm
Tfn 08-611 87 15, E-post: info@langmanska.se
	

 	

Stiftelsen Nordiska museet
Djurgårdsvägen 6-16. Postadress: 27820, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-519 546 00, Fax: 08-519 545 80, E-post:
nordiska@nordiskamuseet.se
	

 	

Stiftelsen Skansen
Djurgårdsslätten 49-51. Postadress: Box 27807, 115 93 Stockholm
Tfn: 08-442 80 00, E-post: info@skansen.se
	

 	

Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Filmhuset, Borgvägen 1-5. Postadress: Box 27126, 102 52 Stockholm
Tfn: 08-665 11 00, Fax: 08-661 18 20, E-post: registrator@sfi.se
	

 	

Stiftelsen Tekniska museet
Museivägen 7, Norra Djurgården. Postadress: Box 27842, 115 93
Stockholm
Tfn: 08-450 56 00, Fax: 08-450 56 01, E-post:
info@tekniskamuseet.se
	

 	

Stiftelsen Thielska galleriet
Sjötullsbacken 8, 115 25 Stockholm
Tfn: 08-662 58 84, E-post: info@thielska-galleriet.se
	

 	

Strindbergsmuseet
Drottninggatan 85, 111 60 Stockholm
Tfn: 08-411 53 54, Fax: 08-411 01 41, E-post:
fornamn@strindbergsmuseet.se

	

 	

Sveriges författarfond
Klara Norra Kyrkogata 29. Postadress: Box 1106, 111 81 Stockholm
Tfn: 08-440 45 50, Fax: 08-440 45 65, E-post: svff@svff.se
	

 	

Zornsamlingarna
Vasagatan 36. Postadress: Box 32, 792 21 Mora
Tfn: 0250-59 23 10, Fax: 0250-184 60, E-post: info@zorn.se
	

 	

August Abrahamsons stiftelse, Nääs
Nääs slott, 448 92 Floda
Tfn: 0302-318 39, Fax 0302-304 44, E-post: info@naas.se
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Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet
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Ansvarsområden
CV
Statssekreterare
Civil- och bostadsminister Stefan Atterfalls ansvarar för bla :
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.
Myndigheter o d se Socialdepartementet i området för sjukvård o d

Jobb.

(Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

Arbetsmarknad Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

12 – Arbetsmarknad
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_14_A01BR1401.pdf
12.1 Löner
12.2 Arbetsmarknad
12.3 Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden
12.4 Personer berörda av varsel om uppsägning 1991–2012
12.5 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än 10
dagars varaktighet 1992–2012
12.6 Andelar arbetslösa september 2012 – augusti 2013 bland
ungdomar (15–24 år) och totalt (15–74 år), säsongrensade data
12.7 Befolkning efter arbetskraftstillhörighet, 1 000-tal
12.8 Inrikes och utrikes födda, jämförelse. Befolkningen 15–74
år efter arbetskraftstillhörighet och kön 2012

Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar.

12.9 Befolkningen 15–74 år efter arbetskraftstillhörighet samt
efter kön och utbildningsnivå 2012
12.10 Sysselsatta efter näringsgren (SNI 2007), 1 000-tal
12.11 Sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden,
överenskommen arbetstid per vecka, kön och ålder 2012

12.12 Anställda (exkl. tjänstlediga) inom offentlig sektor, 1 000tal

12.22 Personer berörda av varsel om uppsägning inom olika
näringsgrenar (SNI 2007)

12.13 Anställda efter sektor, länsvis, 1:a kvartalet 2013

12.23 Arbetsförmedling, nyanmälda lediga platser med mer än
10 dagars varaktighet

12.14 Arbetsmiljö för sysselsatta 2011 fördelade efter kön och
ålder, procent

12.24 Arbetsförmedlingen, utgifter, miljoner kronor

12.15 Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och
arbetssjukdomar. Arbetstagare och egenföretagare

12.25 Arbetslöshetskassor, medlemsantal och förmåner den 31
december .

12.16 Andel deltagare i befolkningen 25–64 år i formell eller
icke-formell utbildning, icke-formell utbildning samt
personalutbildning fördelat på kön, ålder, utbildningsnivå och
huvudsaklig sysselsättning, procent

12.26 Arbetslöshetskassor, verksamhet
12.27 Svenskt Näringsliv/Arbetsgivarförbund och
Branschföreningar, anslutna arbetsgivarförbund och
branschföreningar den 25 september 2013

12.17 Andel av befolkningen i ålder 25–64 år med arbete som
huvudsaklig sysselsättning som deltagit i personalutbildning
2012 fördelat på näringsgren, procent.

12.28 Vissa fackliga organisationer, anslutna medlemmar den
31 december 2012

12.18 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI
2007) i november 2011, länsvis, enligt indelningen den 1 januari
2012

12.29 Arbetsinställelser, lovliga och olovliga, inom olika
näringsgrenar (SNI 92)

12.19 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren (SNI
2007) i kombination med kön och yrkesställning i november
2011
12.20 Förvärvsarbetande anställda i åldern 16–64 år efter yrke
(SSYK 96) i kombination med kön 2011
12.21 Totalt antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid) i genomsnitt
per vecka för personer i arbete, miljoner

12.30 Genomsnittlig timlön för arbetare inom privat sektor,
kronor
12.31 Genomsnittlig månadslön efter utbildningsnivå och kön,
kronor
12.32 Genomsnittlig månadslön för tjänstemän inom privat
sektor, kronor
12.33 Statlig sektor – genomsnittlig månadslön efter
näringsgren, kronor
12.34 Genomsnittlig månadslön efter sektor och kön .

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
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Elisabeth Svantesson Arbetsmarknadsminister
Ansvarsområden
Arbetsliv
Mål och budget för arbetslivspolitiken
Satsningar i Budgeten för 2014
Arbetsmiljö
Ledarskapet viktigt för en god arbetsmiljö
Förnyelse av arbetsmiljöpolitiken
Arbetsskadeförsäkringen
Arbetsrätt
Lönebildning
Allmänt om lönegaranti vid företagsrekonstruktion eller
konkurs
Viktigare reformer och insatser september 2010 - maj 2012
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsmarknad
Mål och budget för arbetsmarknadspolitiken
Åtgärder för att bryta långtidsarbetslöshet
Satsningar i Budgeten för 2014
Långtidsarbetslösa
Insatser för arbetssökande med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga
Ungdomar
Utrikes födda
Viktigare reformer och insatser september 2010 till april
2012
Nyhetsbrev om arbetsmarknadspolitiken
Trepartssamtalen
Arbetslöshetsstatistik
Regeringens insatser med anledning av varsel

(Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Maria Arnholm. Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister
(All jämställdhet)
Jämställdhet
FN:s kvinnokommissions möte 2013
Mål, budget och jämställdhet i siffror
Remisser inom jämställdhetsområdet
Om regeringens jämställdhetspolitik
Jämställdhetsintegrering
Jämställdhet på arbetsmarknaden
Mot prostitution och människohandel
Internationellt
Nyhetsbrev om jämställdhet oktober 2013 3 oktober 2013
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Arbetsgivarpolitik
Jämställdhet
Arbetsmarknad och sysselsättning
Avtalsrörelsen

Arbetsmarknadsdepartementet

Statssekreterare Christina Ramm-Ericson - CV

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik,
arbetslivpolitik, diskriminerings- och integrationsfrågor samt frågor
om urban utveckling.

Erik Ullenhag Integrationsminister
Se området för Integrtion

Ansvarsområden
Arbetsliv
Arbetsmarknad
Integration
Diskriminering
Mänskliga rättigheter
Svenskt medborgarskap
Minoritetspolitik
Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
Arbetet i EU
Budget
Frågor och svar om Budget 2014
Kalendarium
Kommittéer
Kontaktinformation
Myndigheter
Organisation
Remisser
Regelförenkling
Elisabeth Svantesson Arbetsmarknadsminister
Ansvarsområden
CV
Intervjuer och reportage
Pressmeddelanden
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen

Arbetsmarknadsdepartementet. Myndigheter od
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till
Arbetsmarknadsdepartementet hör 12 myndigheter, varav en domstol.
	

 	

Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva
arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Box 2018, 103 11 Stockholm
Telefon 08-617 66 00
	

 	

Arbetsmiljöverket, AV
AV är en tillsynsmyndighet som ska minska riskerna för ohälsa och
olycksfall i arbetslivet och medverka till att förbättra arbetsmiljön så
att alla får en bra och utvecklande arbetsplats. AV skriver regler/
föreskrifter för arbetsmiljön och ansvarar för officiell statistik om
arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige (ISA-statistiken). Till verket hör
tio Arbetsmiljöinspektioner som kontrollerar att arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningen följs på landets arbetsplatser.
112 79 Stockholm
Telefon 08-730 90 00

	

 	

Arbetsförmedlingen
Den 1 januari 2008 bildades den nya myndigheten
Arbetsförmedlingen. Myndigheten är en sammanslagning av före detta
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och landets 20 länsarbetsnämnder.
113 99 Stockholm
Telefon 08-508 801 00
	

 	

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder. DO utreder anmälningar om diskriminering
och trakasserier samt granskar hur arbetsgivare, högskolor och skolor
arbetar för att förebygga diskriminering.
Box 3686, 103 59 Stockholm
Telefon 08-120 20 700
	

 	

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
IAF utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna, granskar
Arbetsförmedlingen i dess uppgifter inom arbetslöshetsförsäkringen,
företräder staten i juridiska frågor som gäller arbetslöshetsförsäkringen
samt handlägger ärenden om arbetslöshetsersättning för personer som
söker jobb inom EU/EES.
Box 210, 641 22 Katrineholm
Telefon 0150-48 70 00
	

 	

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering, IFAU
IFAU är ett forskningsinstitut som ska främja, stödja och genomföra:
utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av
arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på
arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
Box 513, 751 20 Uppsala
Telefon 018-471 70 70
	

 	

Medlingsinstitutet
Medlingsinstitutet ansvarar för medling i arbetstvister och har i

uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Myndigheten är
också statistikansvarig för den officiella svenska lönestatistiken.
Box 1236, 111 82 Stockholm
Telefon 08-545 292 40
	

 	

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd
enligt lagen om styrelserepresentation för de privatanställda
(1987:1245) och om undantag enligt samma lag.
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
	

 	

Nämnden mot diskriminering
Nämnden mot diskriminering har till uppgift att pröva frågor om
vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara
Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer
som kan initiera ett ärende hos nämnden.
Box 2066, 103 12 Stockholm
Telefon 08-561 666 68
	

 	

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESFrådet
Svenska ESF-rådet har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens
program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap
för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten. Svenska ESFrådet ansvarar även för Europeiska integrationsfondens program.
Box 471 41, 100 74 STOCKHOLM
Telefon 020-33 33 90
	

 	

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge
utlåtande enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar
(1949:345).
Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö

Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
	

 	

Svenska ILO-kommittén
Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för
sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Den svenska ILO-kommittén är
regeringens beredningsorgan i ILO-frågor, bland annat vid
utarbetandet och godkännandet av nya konventioner samt
tillämpningen av de ILO-konventioner som Sverige ratificerat.
Svenska ILO-kommittén nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
Relaterat
	

 	

Så styrs statliga myndigheter
Externa länkar
	

 	

Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats
Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 28 december 2006
Uppdaterad 26 juni 2012
Arbetsmarknadsdepartementets kommittéer
Inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde finns ett antal
pågående kommittéer.
Information om Arbetsmarknadsdepartementets pågående och
avslutade kommittéer finner du via länken till höger - "Statens
offentliga utredningar".
Vad är en kommitté?
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett

beslutsunderlag kan tas fram. Det kan till exempel handla om
stora övergripande avgöranden som kommer att påverka det
svenska samhället under lång tid, eller om tekniskt komplicerade
frågor.
Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté
belyser en fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen
lämnar. Direktiven talar om vilken fråga som ska utredas, vilka
problem som ska lösas och när utredningen ska vara färdig.
När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).
Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller
det departement som kommittén hör till. Ring till
Regeringskansliet, telefon växel 08-405 10 00.
Relaterat
	

 	

 Läs mer om statens offentliga utredningar och kommittéer
Externa länkar
	

 	

 Statens offentliga utredningar
Arbetsmarknadsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 28 december 2006
Uppdaterad 17 mars 2014

Maria Arnholm Jämställdhets- och bitr.
utbildningsminister
Utbildningsdepartementet

Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Webbutsändningar
Reportage
Statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton
Myndigheter o d se Utbildningsdepartementet i området för utbildning
och forskning

Näringar
(Näringsminister)

Näringsverksamhet Statistisk årsbok 2014 Statistiska
centralbyrån:

6 – Näringsverksamhet
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_08_A01BR1401.pdf
6.1 Näringsverksamhet
6.2 Industrins investeringar 1996–2012, miljarder kronor i 2008
års priser .
6.3 Industrins kapacitetsutnyttjande 1:a kv. 1990 – 2:a kv. 2013,
procent
6.4 Övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem 1978–
2012 efter gästernas hemland
6.5 Aktiebolag, ny- och avregistrerade under åren 1970–2012
6.7 Tingsrätter: beslutade företagskonkurser1982–2012
6.8 Industri, tillverkning av vissa varor enligt Kombinerade
nomenklaturen (KN)

Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar.

6.9 Produktionens saluvärde efter
näringsgren, miljoner kronor
6.10 Företag efter näringsgren enligt SNI 2007 och juridisk form
2012
6.11 Anställda efter företagets näringsgren enligt SNI 2007 och
juridisk form 2012

6.12 Arbetsställen efter län och storleksklass i november 2012

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

6.13 Ekonomiska basfakta för företagen i näringslivet, totalt och
efter bransch enligt SNI 2007, 2011, miljoner kronor

	


Näringar (Näringsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Annie Lööf. Näringsminister
Ansvarsområden
Näringspolitik
Näringspolitikens mål
Näringspolitiken i statens budget
Förenkla för företagen
Innovationsstrategi
Mineralstrategi
Trygghetssystemen för företagare
Kvinnors företagande
Företagare med utländsk bakgrund
Ungas företagande
Miljöteknik
Konkurrens
Myndigheter som ansvarar för näringslivsutveckling
Organisationer
Regional tillväxt
Regional tillväxt - mål och inriktning
Regional tillväxt i statens budget
Nationella strategin
Attraktionskraft Sverige
En ny sammanhållningspolitik tar form
Jämställd regional tillväxt
Förordningar för regionalt tillväxtarbete
Stöd till företag
Territoriell sammanhållning och den Territoriella agendan
Nationellt forum

	

!
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Företagsklimat och näringsliv

6.14 Kommunägda företag efter verksamhetsområde m.m. den
31 december
6.15 Aktiebolag
6.16 Näringslivsregistret, nyregistrerade bolag 2012, länsvis
6.17 Patent
6.18 Belagda hotellrum efter målgrupp 2012
6.19 Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter, övernattande
gäster efter hemland 2012

Näringsdepartementet
Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör
näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt
regional utveckling.
Ansvarsområden
Energipolitik
It-politik
Näringspolitik
Regional tillväxt
Transporter och infrastruktur
Turism
Näringsdepartementet
Nyhetsartiklar
Ansvarsområden
Mål
Budget
Organisation
Arbetet i EU
Kommittéer
Myndigheter
Synpunkter, idéer och frågor
Remisser
Kalendarium
Kontaktinformation
Annie Lööf Näringsminister
Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelanden
Debattartiklar

Kommentarer och uttalanden
Statssekreterare Håkan Ekengren och Marita Ljung
Catharina Elmsäter-Svärd Infrastrukturminister
Se transportpolitik
Anna-Karin Hatt It- och energiminister
Se IT-politik och Hushållspolitik
Näringsdepartementet. Myndigheter od
Myndigheter
Affärsverk
Domstolar
Näringsdepartementets myndigheter
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen bestämmer mål,
riktlinjer och fördelningen av resurserna för myndigheternas
verksamhet. Men den bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa
en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden. Till
Näringsdepartementet hör 23 myndigheter, varav fyra affärsverk och
en domstol.
	

 	

Bolagsverket
Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och
registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar,
registrerar företagsinteckningar och fattar även beslut i likvidationer.
Bolagsverket bildades den 1 juli 2004 och ingick tidigare i Patent- och
registreringsverket, PRV.
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se

	

 	

E-legitimationsnämnden
E-legitimationsnämnden har till uppgift att stödja och samordna
elektronisk identifiering och signering (e-legitimationer) i den
offentliga förvaltningens e-tjänster. Nämnden bildades den 1 januari
2011.
	

 	

Elsäkerhetsverket
Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom
skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och
elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte
stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.
Box 4, 681 21 Kristinehamn
Telefon 0550-851 00
E-post: registrator@elsakerhetsverket.se
	

 	

Energimarknadsinspektionen
Utövar tillsyn över nätföretagen enligt ellagen samt utövar tillsyn över
naturgasmarknaden m.m.
Box 155, 631 03 Eskilstuna
Telefon 016-16 27 00
E-post: registrator@ei.se
	

 	

Konkurrensverket, KKV
Konkurrensverkets uppgift är att arbeta för en effektiv konkurrens i
privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en
effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och
marknadens aktörer. Konkurrensverket arbetar med lagtillämpning och
tillsyn, förbättringsåtgärder, kunskap, forskning, internationellt arbete
och samverkan inom sina områden.
103 85 Stockholm
Telefon 08-700 16 00
E-post: konkurrensverket@kkv.se
	

 	

Oljekrisnämnden
Oljekrisnämnden är en domstolsliknande myndighet som handlägger
vissa ersättningsfrågor enligt oljekrislagen (1975:197).
Nämnden nås genom:
Näringsdepartementet

103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se
	

 	

Patent- och registreringsverket, PRV
PRV arbetar med ärenden som rör patent, design, varumärken,
personnamn, periodiska skrifter och uppdragsverksamhet.
Box 5055, 102 42 STOCKHOLM
Telefon 08-782 25 00
E-post: prv@prv.se
	

 	

Patentombudsnämnden
Myndigheten hanterar auktorisation och tillsyn för patentombud.
Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och
ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över
patentombuden.
Box 46
851 02 Sundsvall
Telefon 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
	

 	

Post- och telestyrelsen, PTS
PTS verkar inom tele-, IT-, radio- och postområdena och har som mål
att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra
kommunikationstjänster.
Box 5398, 102 49 STOCKHOLM
Telefon 08-678 55 00
E-post: pts@pts.se
	

 	

Statens energimyndighet
Energimyndigheten arbetar inom flera större arbetsområden för att
skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning. Myndigheten bedriver
forskningsfinansiering för att effektivisera användningen av energi
samt för att främja ny energiteknik och ny energiproduktion.
Energimyndigheten ansvarar även för betydande delar av
elcertifikatsystemet.
Box 310, 631 04 Eskilstuna

Telefon 016-544 20 00
E-post: registrator@energimyndigheten.se
	

 	

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI
VTI är ett nationellt forskningsinstitut som har till huvuduppgift att
bedriva forskning och utveckling som avser infrastruktur, trafik och
transporter. I institutets forsknings- och utvecklingsarbete ingår
analyser av transportsektorns effekter på miljön och
energiförbrukningen. VTI har också ett stort internationellt samarbete.
581 95 Linköping
Telefon 013-20 40 00
E-post: vti@vti.se
	

 	

Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl.Bergsstaten
SGU undersöker, dokumenterar och informerar om berggrund,
jordarter och grundvatten i Sverige. Som central myndighet för
geologi och mineralfrågor i Sverige är en av SGUs viktigaste uppgifter
att möta efterfrågan på geologisk information från samhället.
Box 670, 751 28 Uppsala
Telefon 018-17 90 00
E-post: sgu@sgu.se
	

 	

Tillväxtanalys
Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har
störst betydelse för tillväxt. Det övergripande målet är att stärka den
svenska konkurrenskraften och att skapa förutsättningar för fler jobb i
fler och växande företag i alla delar av landet. Myndigheten arbetar
med utvärderingar, analyser och statistik i ett brett svenskt och
internationellt perspektiv.
Studentplan 3, 831 40 Östersund
Telefon 010-447 44 00
E-post: info@tillvaxtanalys.se
	

 	

Tillväxtverket
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och
konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. I Tillväxtverket
ingår verksamhet som tidigare har funnits inom Nutek och
Glesbygdsverket samt Konsumentverkets uppdrag kring kommersiell

och offentlig service.
Box 4044, 102 61 Stockholm
Telefon 08-681 91 00
E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
	

 	

Trafikanalys
Trafikanalys är regeringens utvärderings- och analysorgan för frågor
inom hela transportområdet. Myndigheten ansvarar för att utvärdera
åtgärder och redovisa olika åtgärders effekter inom transportområdet.
Trafikanalys ansvarar också för resvane- och transportundersökningar
samt för den officiella statistiken inom området transporter och
kommunikation.
Sveavägen 90, 113 59 Stockholm
Telefon 010-414 42 00
E-post: trafikanalys@trafa.se
	

 	

Trafikverket
Trafikverket ansvarar bland annat för den samlade
trafikslagsövergripande långsiktiga infrastrukturplaneringen för väg,
järnväg, sjö och luft samt för planering, byggande, drift och underhåll
av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket ska med
utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar
för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt
och långsiktigt hållbart transportsystem.
781 89 Borlänge
Telefon 0771-921 921
	

 	

Transportstyrelsen
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög
kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart,
sjöfart och väg. De har det samlade ansvaret för att ta fram regler och
se till att myndigheter, företag, organisationer och medborgare följer
dem. Transportstyrelsen finns på elva orter i landet och huvudkontoret
är placerat i Norrköping.
601 73 Norrköping
Telefon 0771-503 503
E-post: kontakt@transportstyrelsen.se

	

 	

Verket för innovationssystem, Vinnova
Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av
effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena
teknik, transport, kommunikation och arbetsliv samt genom
finansiering av behovsmotiverad forskning.
101 58 Stockholm
Telefon 08-473 30 00
E-post: VINNOVA@VINNOVA.se
Relaterat
	

 	

Myndigheter
Externa länkar
	

 	

Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Näringsdepartementets kommittéer
Information om Näringsdepartementets pågående och avslutade
kommittéer finner du via länken till höger - "Näringsdepartementets
kommittéer".
Vad är en kommitté?
Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag
kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.
Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté belyser en
fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen lämnar. Direktiven
talar om vilken fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas
och när utredningen ska vara färdig.
När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté.
Relaterat
	

 	

Mer om statens offentliga utredningar och kommittéer
Externa länkar
	

 	

Alla departements kommittéer: Statens offentliga utredningar
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 6 oktober 2006
Uppdaterad 17 mars 2014
Näringsdepartementets affärsverk
Till Näringsdepartementets myndigheter hör fyra affärsverk.
Affärsverk är en organisationsform som juridiskt är en del av staten.
Regeringen har direktivrätt gentemot affärsverken och verken har
lydnadsplikt i förhållande till regeringen på samma sätt som en
myndighet. Ett affärsverk finansierar sin verksamhet med intäkter från
de tjänster och produkter det tillhandahåller.
	

 	

Luftfartsverket, LFV
Luftfartsverkets huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv
och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart.
601 79 Norrköping
Telefon 011-19 20 00
E-post: lfv@lfv.se
	

 	

Sjöfartsverket
Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet.
Sjöfartsverkets del av det transportpolitiska målet är att se till att
sjöfart ska kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga
svenska hamnar av betydelse under säkra och effektiva former.
Sjöfartsverket ska även verka för hög säkerhet ombord på svenska
fartyg samt att sjöfarten ska bli mer miljöanpassad.

601 78 Norrköping
Telefon 011-19 10 00
E-post: hk@sjofartsverket.se
	

 	

Statens järnvägar
Statens järnvägar är ett affärsverk som förvaltar den egendom och
ansvarar för den verksamhet som före utgången av 2000 ingick i
Statens järnvägars verksamhet och som inte överfördes till aktiebolag
vid årsskiftet 2000/2001 eller som därefter avvecklats eller förts över
till myndigheter eller aktiebolag. Statens järnvägars verksamhet har
följande uppgifter:
- förvaltning av leasing- och leaseholdåtaganden
- fordonsförvaltning
- administration och avveckling av diverse åtaganden, ex personal,
fastigheter, arkiv m.m
Box 1153
111 81 Stockholm
Telefon 08-762 32 00
E-post: info@statensjarnvagar.se
	

 	

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft samt har systemansvaret
för den svenska elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att
elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar
driftsäkert. Svenska kraftnät är också systemansvarig för
naturgasmarknaden.
Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Telefon 08-475 80 00
E-post: registrator@svk.se
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 7 januari 2014

Näringsdepartementets domstol
Till Näringsdepartementets verksamhetsområde hör en domstol.
	

 	

Patentbesvärsrätten
Patentbesvärsrätten är en förvaltningsdomstol som efter överklagande
överprövar Patent- och registeringsverkets beslut i ärenden om patent,
varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis. Domstolen
överprövar också Statens jordbruksverks beslut i ärenden om
växtsortsskydd.
Box 24160, 104 51 Stockholm
Telefon 08-783 38 50
E-post: pbr@pbr.se
Näringsdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 27 april 2004
Uppdaterad 8 november 2010

Handel.

(Handelsminister)

Handel med varor och tjänster Statistisk årsbok 2014
Statistiska centralbyrån:

9 – Handel med varor och tjänster
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_11_A01BR1401.pdf
9.1 Handel med varor och tjänster
9.2 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln
9.3 Bytesbalans, netto, miljarder kronor 1995–2012
9.4 Varuexport och varuimport: de fem värdemässigt största
marknaderna 2012
9.5 Export, import och handelsnetto, varor, miljarder kronor,
löpande priser, trend januari 1990 – juni 2013
9.6 Detaljhandelns försäljning, egentlig detaljhandel.
Systembolaget och apoteken exkluderade 1956–2012
9.7 Sveriges betalningsbalans, netto, miljarder kronor
9.8 Total varuexport (fob) och varuimport (cif) i löpande priser
9.9 Varuimport från avsändningsland efter varugrupp enligt
SITC, Rev. 4, 2012, miljoner kronor
9.10 Varuimport från EU-länder och övriga länder efter
importvärdets storlek, miljoner kronor

9.11 Varuexport efter handelspartner och varugrupp enligt SITC,
Rev. 4, 2012, miljoner kronor
9.12 Varuexport till EU-länder och övriga länder efter
exportvärdets storlek, miljoner kronor
9.13 Detaljhandel, hotell och restauranger 2012, antal
arbetsställen och omsättning, miljoner kronor
9.14 Dagligvaruhandelns omsättning i löpande priser samt antal
butiker, miljoner kronor
9.15 Registrerad försäljning av alkoholdrycker, uttryckt i
kvantitet (tusental liter) och värde (miljoner kronor inkl. moms).
1995–2012
9.16 Antal försäljningsställen av alkoholdrycker, detaljhandel
och stadigvarande serveringstillstånd den 31 december
respektive år. 1995–2012
9.17 Registrerad försäljning av alkoholdrycker, uttryckt i liter och
liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. 2006–2012

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

Handel. (Handelsminister)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Ewa Björling. Handels- och nordisk samarbetsminister
Ansvarsområden
Handelspolitik
Sveriges handelspolitik
Handel och utveckling
Handel och konfliktförebyggande
Handel och kampen mot korruption
Referensgruppen för externa handelsfrågor
EU:s handelspolitik
Tullförmåner inom EU för u-länderna
EU mot nya frihandelsavtal
EU:s investeringspolicy
EU:s strategi för marknadstillträde
Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal
Världshandelsorganisationen (WTO)
Avtalen i WTO
Ministerkonferenserna
WTO:s tvistlösningssystem
Doha-rundan
TRIPs-avtalet
Handel med tjänster
Historisk tillbakablick
WTO-ordlista
OECD
Det här är OECD
Handelspolitik i OECD
OECD:s riktlinjer för multinationella företag

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


OECD:s vägledning för företag verksamma i områden med
svaga regeringar
OECD:s arbete mot korruption
OECD:s investeringspolicy
Hållbart företagande (CSR)
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Sveriges främjandepolitik
Sverigebilden
Exportfrämjande
Investeringsfrämjande
Näringslivsfrämjarna
Sverige - det nya matlandet (Ingår i området för Hushållsverksamheter)
Handels-, investerings- och Sverigefrämjande
Budget och mål: Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande
Musikexportpriset
SymbioCity
Den inre marknaden
Fri rörlighet för varor
Fri rörlighet för tjänster
Fri rörlighet för personer
Snus
Nordiskt och nordiskt-baltiskt samarbete
Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet 2013
Svenskt samordningsansvar för nordiskt-baltiskt samarbete
2013
Svenskt samordningsansvar för nordiskt utrikes- och
säkerhetspolitiskt samarbete 2013

	

	


Stefan Attefall. Civil- och bostadsminister	

Offentlig upphandling (Ingår i området för handel)

Ewa Björling Handels- och nordisk
samarbetsminister
Utrikesdepartementet

Webb-TV
Ansvarsområden
Biografi
Pressmeddelanden
Uttalanden
Intervjuer och reportage
Handelsministerns nyhetsbrev
Resursrika Norrland
Projekt Kosmopolit
Exportera mera
Framtidsjobbsturnén
Främjarkalender
TTIP
Debattartiklar
Tal
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare
Myndigheter se Utrikesdepartemente i området för utrikespolitik

Stefan Attefall Civil- och bostadsminister
Socialdepartementet
Debattartiklar
Pressmeddelanden
Tal
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare
Ansvarsområden bl a:
	

 	

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.
Myndigheter o d se Socialdepartementet i området för sjukvård o d

Migration. Integration.
(Integrationsminister. 	

Migrationsminister)

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	


Migration. Integration.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	

	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	

	

	

 	

	

	

	

	


(Integrationsminister. 	

Migrationsminister)
Tobias Billström. Migrationsminister
Ansvarsområden
Migrations- och asylpolitik
Budget för migrationspolitiken 2014
Asyl
Barn i asylprocessen
Ensamkommande barn
Gemensamt europeiskt asylsystem
Mottagande av asylsökande
Vidarebosättning
Återvändande från Sverige
Migration
Arbetskraftsinvandring
Anhöriginvandring
Övrig invandring
Internationellt samarbete inom migration och asyl
Globala forumet för migration och utveckling,
GFMD
Cirkulär migration och utveckling
Migrationsfrågor i EU:s yttre förbindelser
Migration och utveckling
Samarbetsprocesser och forum för dialog inom
migrationsområdet
Övrigt internationellt samarbete
Viseringsfrågor
Frågor & svar: Migrations- och asylpolitik
Rådet för rättsliga och inrikes frågor, RIF-rådet
(Ingår i området för EU)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Erik Ullenhag. Integrationsminister
Ansvarsområden
Integration
Mål och budget för integrationspolitiken
Satsningar i Budgeten för 2014
EU-projektet Good Relations
Vanliga påståenden om invandring
Urban utveckling
Tankar om integration
Diskrimineringsfrågor
Mål och budget för politik mot diskriminering
Satsningar i Budgeten för 2014
Homo- bisexuella och transpersoners rättigheter
Diskrimineringslagen
Regeringskansliet på Pride 2013
Folkrätt och mänskliga rättigheter
Folkrätt
Mänskliga rättigheter
Friheten på nätet
Asyl, migration och integration
Svenskt medborgarskap
Migrations- och asylpolitik
Information om viseringar (visum)
Ta vara på kompetensen!
Minoritetspolitik
Mål och budget för minoritetspolitiken
Stärkta minoritetsrättigheter
Tydligare myndighetsansvar
Ökat inflytande
Stärkta minoritetsspråk
Romastrategin
Säkerhet för den judiska minoriteten

	

	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Integration

Tobias Billström Migrationsminister
Justitiedepartementet
Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare
Intervjuer och reportage
Myndigheter o d se justitiedepartementet i området för juridik

Erik Ullenhag Integrationsminister
Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
CV
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Intervjuer och reportage
Kommentarer
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Myndigheter od se Arbetsmarknadsdepartementet i området för jobb

Polisen. Brott. Kriminalvård.
(Justitieminister, del)

Rättsväsende Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

21 – Rättsväsende
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_23_A01BR1401.pdf
21.1 Rättsväsende
21.2 Återfall i brott
21.3 Brott mot enskilda personer
21.4 Personer som utsatts för brott mot enskild person 2011,
andel inom respektive åldersgrupp i befolkningen
21.5 Personer som känt otrygghet vid utevistelse i sitt
bostadsområde sen kväll 2012, procent
21.6 Anmälda brott åren 1950–2012
21.7 Anmälda brott per 1 000 av medelfolkmängden i de fem län
med högst respektive lägst frekvens 2012
21.8 Uppklaringsprocent åren 1950–2012
21.9 Lagföringsbeslut efter lagföringstyp 1975–2012
21.10 Utsatta för brott mot enskild person 2011 i olika grupper,
procent
21.11 Anmälda brott
21.12 Anmälda brott 2012, länsvis
21.13 Personuppklaringsprocent efter brottstyp

21.14 Personer misstänkta för brott efter brottstyp, ålder vid
brottet och kön, 2012

21.28 Högsta domstolen, ansökningar om prövningstillstånd
21.29 Nådeansökningar

21.15 Lagföringsbeslut efter huvudbrott
21.16 Lagföringsbeslut efter huvudbrott och lagföringstyp 2012
21.17 Andel återfall inom 1, 2 och 3 år av samtliga personer
med en ingångshändelse, efter ålder
21.18 Personer med en ingångshändelse och andel som
återfallit i brott inom 3 år, efter kön och antal tidigare lagföringar
under 5-årsperioden före ingångshändelsen
21.19 Kriminalvårdsanstalter och häkten samt intensivövervakning, nyintagna
21.20 Kriminalvårdsanstalter, intensivövervakning och frivård,
genomsnittligt antal personer
21.21 Omhändertaganden av berusade personer
21.22 Frivård, nytillkomna övervakningsfall
21.23 Mål vid de allmänna förvaltningsdomstolarna
21.24 Tingsrätter, inkomna mål och ärenden
21.25 Tingsrätter, slutligt handlagda ärenden m.m.
21.26 Lantmäteriet, registrerade inskrivningsärenden
21.27 Hovrätter, inkomna mål

21.30 Rättshjälp, statens kostnader, miljoner kronor
21.31 Hyresnämnder och arrendenämnder, inkomna ärenden
21.32 Riksdagens ombudsmän, inkomna ärenden
21.33 Mål och ärenden vid vissa andra myndigheter

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

	

	


Polisen. Brott. Kriminalvård.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Beatrice Ask Justitieminister
Rättsväsendet ( Ingår i politikområdet för Polisen. Brott.
Kriminalvård o d.)
Budget för rättsväsendet 2014
Myndigheter inom rättsväsendet
Brottsförebyggande frågor
Brottsoffer
Civil krishantering
Domstol (Ingår i området för demokrati, juridik od)
Förslag till en samlad ekobrottsbekämpning
Hemliga tvångsmedel och rättssäkerhet
Kriminalvård
Mobilisering mot grov organiserad brottslighet
Nationell samordnare mot våld i nära relationer
Nationell satsning mot livsstilskriminellas brottslighet
Polis
Rättsmedicin (Ingår i området för sjukvård, hälsovård,
räddningstjänst o d)
Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) - ett 	

 gemensamt
utvecklingsarbete
The Stockholm Prize in Criminology
Unga lagöverträdare
Regeringens satsning mot ungdomsbrott
Andra insatser mot ungdomsbrott
Åklagare

	

	

 	


Sveriges kommuner och landsting. http://www.skl.se
Brottsförebyggande

(Justitieminister, del)

Beatrice Ask Justitieminister
Justitedepartementet
Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal
Uttalanden
Debattartiklar
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Statssekreterare
Intervjuer och reportage
Beatrice Asks nyhetsbrev
Myndigheter o d se Justitedepartementet i området för juridik

Pengar. Skatt, bidrag, finanser,
pensioner, försäkringar.
(Finansminister. Finansmarknadsminister. ev. Skatteminister.
Socialförsäkringsminister)

Nationalräkenskaper Statistisk årsbok 2014 Statistiska
centralbyrån:

15 – Nationalräkenskaper
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_17_A01BR1401.pdf
15.1 Bruttonationalprodukten, BNP
15.2 Bruttonationalprodukten, BNP, utvecklingen fr.o.m. 1951
15.3 Bruttonationalprodukten, BNP, miljoner kronor
15.4 Bruttonationalprodukten efter näringsgren (SNI 2007) i
löpande priser, miljoner kronor
15.5 Försörjningsbalans, miljoner kronor
15.6 Bruttonationalprodukt, BNP, och bruttonationalinkomst,
BNI, miljoner kronor
15.7 Disponibel nationalinkomst i löpande priser, miljoner kronor
15.8 Hushållens konsumtion på ändamål i löpande priser,
miljoner kronor
15.9 Fasta bruttoinvesteringar, efter näringsgren (SNI 2007)
samt investeringstyp i löpande priser, miljoner kronor
15.10 Bruttoregionprodukt per län, löpande priser, miljoner
kronor
15.11 Bruttoregionprodukt perinvånare, löpande priser, 1 000 kr
15.12 Utgifter för sociala förmånerper funktion i löpande priser,
mnkr

Offentlig ekonomi Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

16 – Offentlig ekonomi

16.13 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser
m.m. 2013, länsvis

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_18_A01BR1401.pdf

16.14 Kommunalekonomisk utjämning för kommuner och
landsting, totalt, miljoner kronor

16.1 Statsbudgeten

16.15 Landstingens finanser, miljoner kronor

16.2 Statsskulden 1950–2012

16.16 Kommunernas kostnader för vissa verksamheter, mnkr

16.3 Statsbudgetens inkomster och utgifter, miljoner kronor

16.17 Taxering till statlig skatt på kapitalinkomst och taxering till
kommunal inkomstskatt, fysiska personer, miljoner kronor

16.4 Statsbudgetens utgifter efter ändamål, miljoner kronor
16.5 Statsskulden, miljoner kronor
16.6 Statsbudgetens inkomster, miljoner kronor
16.7 Statsbudgetens utgifter, miljoner kronor
16.8 Statligt svenskt bistånd till utvecklingsländer, miljoner
kronor
16.9 Taxering till statlig inkomstskatt, miljoner kronor.
16.10 Begravningsavgift och kyrkoavgift, fysiska personer,
miljoner kronor
16.11 Taxering till statlig förmögenhetsskatt, statlig
fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift, miljoner kronor
16.12 Kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser
m.m.

16.18 Kommunernas finanser, miljoner
kronor

Finansmarknad Statistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån:

17.10 NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm

17 – Finansmarknad

17.11 Antal institut på finansmarknaden

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_19_A01BR1401.pdf
17.1 Finansmarknad
17.2 Statsobligationsränta, 5 år, månadsgenomsnitt januari
1985 – augusti 2013
17.3 Affärsvärldens generalindex, Stockholmsbörsen 1980–
2013
17.4 Hushållens lån i bank- och bostadsinstitut, ställningsvärden
den 31 december 1996–2012, miljarder kr
17.5 Finansiell ställning för olika samhällssektorer den 31
december
17.6 Finansiella tillgångar per finansobjekt den 31 december,
ställningsvärden
17.7 Hushåll inkl. hushållens icke vinstdrivande organisationer,
finansiella tillgångar och skulder, ställningsvärden den 31
december, miljoner kronor
17.8 Utestående skuld av svenska obligationer och förlagsbevis
den 31 december, miljoner kronor .
17.9 Innehav av aktier i bolag noterade på svensk
marknadsplats den 31 december, miljoner kronor

17.12 Riksbankens tillgångar och skulder, den 31 december,
miljoner kronor
17.13 Bostadsinstitutens utlåning och finansiering, miljoner
kronor.
17.14 Investeringsfonder, förmögenhet och sparande, miljoner
kronor, samt antal fonder
17.15 Skadeförsäkring, under året influten premieinkomst och
utbetalda försäkringsersättningar, 1 000-tals kr
17.16 Antal premiepensionssparare och genomsnittlig
behållning, marknadsvärde i december/januari
17.17 Antal personer med pensionsbehållning och
genomsnittligt belopp per år efter kön och ålder

Från http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
	

 	


Pengar. Skatt, bidrag, finanser,
pensioner, försäkringar.

	

 	


(Finansminister. Finansmarknadsminister. Skatteminister.
Socialförsäkringsminister)

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Anders Borg. Finansminister
Ansvarsområden
Finanspolitik och statens budget
Budgeten för 2014 på 5 minuter
Finanspolitikens övergripande inriktning
Finanspolitikens sammansättning
Finanspolitiskt ramverk
Introduktion till det finanspolitiska ramverket
Överskottsmål för hela den offentliga sektorn
Utgiftstak för staten
Kommunalt balanskrav
Ekonomiska avdelningen
Åtgärder i budgeten för 2014
Effekter av regeringens politik
Riksdagens behandling av statens budget för 2014
Riksdagens behandling av statens budget för 2013
Statens budget i excel
Arkivet: Tidigare budgetar och årsredovisningar
Internationellt ekonomiskt samarbete
Ekonomisk-politiska arbetet i EU
Finanspakten
Internationella organisationer
IMF och G20

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Europeiska Investeringsbanken (European Investment
Bank, EIB)
Nordiska Investeringsbanken (Nordic Investment Bank,
NIB)	

Europeiska utvecklingsbanken (European Bank for
Reconstruction and Development, EBRD)
Europarådets utvecklingsbank (Council of Europe
Development Bank, CEB)
Världsbanksgruppen
Parisklubben
Lån till andra länder
Internationella avdelningen vid Finansdepartementet
Skatter
Riktlinjer för skattepolitiken
Lämnade lagförslag och förarbeten på skatteområdet
Aktuellt inom skatteområdet
Jobbskatteavdrag
Ändrade 3:12-regler
Frågor och svar om ändrade 3:12-regler
Sänkt skatt för pensionärer
Statligt stöd vid korttidsarbete
Sänkt statlig inkomstskatt
HUS-avdrag
Pågående utredningar inom skatteområdet
Informationsutbytesavtal
Vem gör vad inom skattesystemet?

Peter Norman. Finansmarknadsminister
	

Ansvarsområden
	

Finansmarknad
	

Finansiell stabilitet
	

Ramverket för finansiell stabilitet
	

Finansiell stabilitet - vem gör vad?
	

Finanskrisen 2008 - en sammanfattning av regeringens
	

åtgärder
	

Trygga konsumenter på finansmarknaden
	

Pågående utredningar inom finansmarknadsområdet
	

Lämnade utrednings- och lagförslag
	

Finansmarknadsavdelningen
	

Finansdepartementet
	

Kommuner och landsting
	

Lämnade utrednings- och lagförslag
	

Pågående utredningar om kommuner och landsting
	

Kommunal ekonomi
	

Kommunal organisation och styrning
	

Internationellt samarbete
	

Grundläggande lagar och dokument
	

Ansvarsfördelning för kommunfrågor
	

Spelmarknaden
	

Mål för spelpolitiken
	

Internationellt perspektiv
	

Spelmarknaden
	

Företag med statligt ägande
	

Statligt ägande
	

Bolagen
	

Så styrs bolagen
	

Rapportering

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Ulf Kristersson. Socialförsäkringsminister
Ansvarsområden
Socialförsäkring
Så fungerar det. Socialförsäkringen i Sverige
Socialförsäkringsfrågor i EU
Socialförsäkringsfrågor i övriga världen
Sjukförsäkring
Mål och prioriteringar för sjukförsäkringen
Insatser inom sjukförsäkringen
Budget för sjukförsäkring 2014
Enklare regler i sjukförsäkringen föreslås
Så fungerar det
Regeringen vill förstå ökning av psykisk ohälsa
Tre rapporter om kvinnor sjukfrånvaro presenteras
Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting inom sjukförsäkringsområdet
Insatser inom sjukförsäkring 2006-2010
Sjukförsäkringen i Sverige
Sjukförsäkringsfrågor i EU
Sjukförsäkringsfrågor i övriga världen
Arbetsskadeförsäkringen
Pensioner
Mål och prioriteringar för pensioner
Insatser inom pensioner
Så fungerar det. Pensioner i Sverige
Pensionsfrågor i EU
Pensionsfrågor i övriga världen
Budget för pensioner 2014
Svensk välfärdspolitik 100 år
Pensionsgruppens arbete
Framtidens pensioner? Seminarium 17 juni 2013.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Psykisk ohälsa och intellektuella funktionsnedsättningar
viktiga välfärdsutmaningar. Seminarium 12 november 2012.
Vad lär oss 1900-talet? Seminarium 18 april 2012
Hur har pensionärerna det i Sverige - egentligen. Seminarium
13 december 2011.
Längre arbetsliv och högre pension. Seminarium 3 oktober
2011.
Välfärdspolitiken och ekonomin - hur hänger de ihop?
Seminarium 13 juni 2011.
Unga förtidspensionärer. Seminarium 29 mars 2011.

	

	

 	

	

 	

	

	

 	

	

	

 	

	

	

 	

	

 	

	

 	

	

 	


Göran Hägglund. Socialminister.
Föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar
Mål för prioriteringar för föräldraförsäkring och
bidrag till föräldrar
Insatser inom föräldraförsäkring och bidrag till
föräldrar
Så fungerar det. Föräldraförsäkringen och bidragen
till föräldrar i Sverige
Föräldraförsäkringsfrågor i EU
Budget för föräldraförsäkring och bidrag till föräldrar 2014
Regeringen föreslår delat barnbidrag och flerbarnstillägg
Lagförändringar inom familjepolitiken

	

 	

	

 	


Sveriges kommuner och landsting http://www.skl.se
Ekonomi

Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik,
statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar,
internationellt ekonomiskt samarbete samt statligt företagsägande.
Finansdepartementets ansvarsområden
Finanspolitik
Finansmarknad
Företag med statligt ägande
Internationellt ekonomiskt samarbete
Kommuner och landsting
Långtidsutredningar
Prognoser och nyckeltal
Skatter
Spelfrågor
Statens budget
Finansdepartementet
Kort om våra ansvarsområden
Organisation
Pågående utredningar/kommittéer
Planerade propositioner och skrivelser
Myndigheter m.m.
Arbetet i EU
Finansdepartementet i sociala medier
Kalendarium
Kontaktinformation
Anders Borg Finansminister
Ansvarsområden
CV
Pressmeddelanden
Tal

Debattartiklar
Uttalanden
Statssekreterare
Peter Norman Finansmarknadsminister
Ansvarsområden
CV
Pressmeddelande
Uttalande
Tal
Debattartiklar
Statssekreterare
Finansdepartementet. Myndigheter od
Till varje departements verksamhetsområde hör ett antal statliga
myndigheter. Det är myndigheterna som svarar för den löpande
verksamheten inom statsförvaltningen. Utöver myndigheternas
befogenheter och skyldigheter samt styrning som sker i samband
med budgetprocessen, beslutar regeringen om förutsättningarna
för de enskilda myndigheternas verksamhet.
	

 	

Det grundläggande styrdokumentet för varje myndighet
är en instruktion, i form av förordning som beslutas om
regeringen. Regeringen kan även besluta om andra förordningar,
eller fatta särskilda beslut, för att styra myndigheterna. Årliga
regleringsbrev anger myndigheternas ekonomiska ramar samt i
förekommande fall verksamhetens mål och krav på
återrapportering. Dessutom utnämner regeringen chefer för
myndigheter. Regeringen bestämmer inte hur myndigheterna ska
tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika ärenden.
Finansdepartementet har 12 myndigheter, 6 myndigheter i form
av allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och några nämnder

m.m. samt en stiftelse.
	

 	

Första AP-fonden
Var och en av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna
förvaltar, tillsammans med Sjätte AP-fonden, det fonderade
kapitalet inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska
förvaltas till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet.
Första-Fjärde AP-fondernas uppdrag är att uppnå långsiktigt hög
avkastning till låg risk i placeringarna.
	

 	

Andra AP-fonden
Se Första AP-fonden.
	

 	

Tredje AP-fonden
Se Första AP-fonden.
	

 	

Fjärde AP-fonden
Se Första AP-fonden.
	

 	

Sjätte AP-fonden
Sjätte AP-fonden förvaltar en del av det fonderade kapitalet
inom inkomstpensionssystemet. Fondkapitalet ska förvaltas till
nytta för inkomstpensionssystemet genom placeringar på
riskkapitalmarknaden. Sjätte AP-fondens uppdrag är att skapa
långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande
riskspridning.
	

 	

Sjunde AP-fonden
Sjunde AP-fondens förvaltar fonder inom
premiepensionssystemet, bl.a. förvalsalternativet för de
premiepensionssparare som inte har gjort ett aktivt val.
	

 	

Bokföringsnämnden
Bokföringsnämnden, BFN, har till uppgift att utveckla god
redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och
informationsmaterial om tillämpningen av framför allt
bokföringslagen och årsredovisningslagen.
	

 	

Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket, ESV, ska utveckla och förvalta den

ekonomiska styrningen av statlig verksamhet samt utföra
revision av Sveriges hantering av EU-medel och främja en
effektiv och korrekt hantering av dessa medel.
	

 	

Finansinspektionen
Finansinspektionen ansvarar för tillsynen, regelgivningen
och tillståndsprövningen som rör finansiella marknader och
finansiella företag. Finansinspektionen ska särskilt svara för att
följa och analysera utvecklingen inom verksamhetsområdet.
Myndighetens verksamhet ska bidra till ett stabilt och väl
fungerande finansiellt system och verka för ett gott
konsumentskydd inom sitt ansvarsområde.
	

 	

Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådets centrala uppgift är att stödja långsiktigt
hållbara offentliga finanser. Som en del av rådet väktarfunktion
ska rådet analysera hur väl regeringen uppfyller de
budgetpolitiska målen och om de offentliga finanserna är
långsiktigt hållbara. Rådets analyser presenteras i en rapport i
maj varje år.
	

 	

Forskarskattenämnden
Forskarskattenämnden beslutar i det enskilda fallet om
skattelättnader för utländska experter, forskare eller andra
nyckelpersoner som arbetar tillfälligt i Sverige.
	

 	

Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har till uppgift att tillhandahålla service inom
det statliga området, främst avseende ekonomi, juridik,
kapitalförvaltning, riskhantering och administration.
Kammarkollegiet har dessutom uppgifter kring bland annat
miljörätt, stiftelserätt, Sveriges indelning, registrering av
trossamfund, fastställande av avgiftssatser inom
begravningsområdet, fastställande av resegarantier, auktorisation
av tolkar och översättare, statlig inköpssamordning och
upphandlingsstöd. Kammarkollegiet bevakar Allmänna
arvsfondens rätt till arv och förvaltar fondens kapital.

	

 	

Konjunkturinstitutet
Konjunkturinstitutet, KI, tar fram prognoser som används som
beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. KI
analyserar den ekonomiska utvecklingen i Sverige och
internationellt och forskar inom områdena svensk ekonomi och
miljöekonomi.
	

 	

Krigsförsäkringsnämnden
Krigsförsäkringsnämnden har till uppgift att handlägga frågor
om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen
(1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara
m.m.
	

 	

Kronofogdemyndigheten
Kronofogdemyndigheten ansvarar bland annat för frågor om
verkställighet, indrivning, betalningsföreläggande och
handräckning, skuldsanering och tillsyn i konkurs.
	

 	

Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen ska säkerställa att lotterier, kasinospel och
annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och
tillförlitligt. De bevakar konsumenternas intressen och ska även
medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar
som spelande kan medföra.
	

 	

Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Prövningsnämnden har till uppgift att pröva tvister enligt 3 och 4
kap. lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.
Prövning kan då ske i prövningsnämnden avseende villkor för
statligt stöd i vissa fall och avseende inlösen av aktier.
Kammarkollegiet utför vissa administrativa uppgifter åt
nämnden.
	

 	

Riksgälden
Riksgälden (i lagtext kallad Riksgäldskontoret) är statens
finansförvaltning. Detta innebär att myndigheten är statens
internbank med ansvar för det statliga betalningssystemet. I
rollen som statens finansförvaltning tar Riksgälden upp lån och

förvaltar statsskulden, enligt riktlinjer regeringen beslutat om.
Riksgälden ger också statliga garantier och lån, efter beslut av
riksdag och regering. Riksgälden ansvarar även för
insättningsgarantin och investerarskyddet samt hanteringen av
statligt stöd till banker.
	

 	

Skatterättsnämnden
Skatterättsnämnden meddelar bindande förhandsbesked i
skattefrågor. Möjligheten att få förhandsbesked är tänkt för
frågor där svaret inte omedelbart framgår av lagtext eller praxis.
	

 	

Skatteverket
Skatteverket ansvarar bland annat för frågor om skatter,
socialavgifter, folkbokföring och vissa borgenärsuppgifter.
	

 	

Statens Personadressregisternämnd
Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) är en av
regeringen utsedd nämnd inom Skatteverket. Nämnden beslutar i
vissa frågor kring Statens personadressregister (SPAR) och ska
särskilt vaka över frågor som har att göra med den personliga
integriteten och användandet av SPAR. Skatteverket är
huvudman och personuppgiftsansvarigt för SPAR.
	

 	

Statens skaderegleringsnämnd
Statens skaderegleringsnämnd, SSRN, avger yttranden i ärenden
som rör ersättning för personskada eller annan skada på begäran
av statliga myndigheter.
	

 	

Statistiska centralbyrån
Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för officiell statistik och
för annan statlig statistik. Utöver det som följer av förordningen
om den officiella statistiken ska SCB utveckla, framställa och
sprida statlig statistik. SCB ska även samordna det statliga
statistiksystemet och samordna överlämnandet av statistiska
uppgifter till internationella organisationer.
	

 	

Sparbankernas säkerhetskassa
För sparbankerna i riket ska det finnas en gemensam fond
(sparbankernas säkerhetskassa) med uppgift att enligt lag

(1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa trygga
sparbankernas verksamhet och insättarnas rätt.
	

 	

Tullverket
Tullverket ansvarar för tullfrågor. Det innebär att Tullverket
fastställer och tar ut tullar, mervärdeskatt och andra skatter samt
avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas. Tullverket
övervakar och kontrollerar trafiken till och från utlandet så att
bestämmelser om in- och utförsel av varor följs.
	

 	

Stiftelser
	

 	

Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv erbjuder
svenska medborgare ett antal stipendier för studiebesök i Japan.
Stipendierna utgår för studier och forskning i japanologi eller
japanskt samhällsliv.
Relaterat
	

 	

Läs mer om hur statliga myndigheter styrs
Externa länkar
	

 	

Kontaktuppgifter till myndigheter på Riksdag &
departements webbplats
	

 	

Sök regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets
webbplats
Finansdepartementet (e-post till departementet)
Publicerad 29 februari 2008
Uppdaterad 11 september 2013
Pågående utredningar - kommittéer - inom Finansdepartementets
område
Vid behandling av viktiga aktuella frågor kan regeringen välja att
tillsätta en utredning, en kommitté.

Inför ett sådant beslut kan regeringen välja att tillsätta en utredning
som ska utreda frågan. En sådan utredning eller kommitté belyser en
fråga enligt de riktlinjer, direktiv, som regeringen lämnar. Direktiven
talar om vilken fråga som ska utredas, vilka problem som ska lösas
och när utredningen ska vara färdig.

	

 ▪	

 Användningen av kreditbetyg i riskhantering
Departementsserien (Ds), 29 november 2013
	

 ▪	

 Visa alla
Relaterat
	

 	

Läs mer om utredningar och kommittéer
Externa länkar
	

 	

Finansdepartementets kommittéer på Statens offentliga
utredningars webblats
	

 	

Alla departements kommittéer på Statens offentliga
utredningars webbplats

När kommittén är klar publiceras resultatet i ett eller flera betänkanden
i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Bolagen

Vissa frågor som regeringen arbetar med är svårare att lösa än andra
och kräver en särskilt grundlig genomgång innan ett beslutsunderlag
kan tas fram. Det kan till exempel handla om stora övergripande
avgöranden som kommer att påverka det svenska samhället under lång
tid, eller om tekniskt komplicerade frågor.

Finansdepartementets kommittéer
Information om Finansdepartementets kommittéer finner du via länken
till höger "Finansdepartementets kommittéer".
Frågor om kommittéer
Frågor om pågående utredningar besvaras av respektive kommitté eller
det departement som kommittén hör till. Ring till Regeringskansliet,
telefon växel 08-405 10 00.
Publikationer: senaste utredningsförslagen (SOU, Ds)
	

 ▪	

 En tydligare beredning av myndighetsföreskrifter
Departementsserien (Ds), 17 mars 2014
	

 ▪	

 Översyn av statsskuldspolitiken Statens offentliga utredningar
(SOU), 17 februari 2014
	

 ▪	

 Minskat svartarbete i byggbranschen Departementsserien (Ds),
12 februari 2014
	

 ▪	

 Vissa bostadsbeskattningsfrågor Statens offentliga utredningar
(SOU), 13 januari 2014

Statligt ägande
Bolagen
Så styrs bolagen
Rapportering
Ansvarigt statsråd
Peter Norman
Finansmarknadsminister
Ansvarigt departement
Finansdepartementet
Justitiedepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Utrikesdepartementet

Finansdepartementet
Akademiska Hus
	

 ▪	

 akademiskahus.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Leif Ljungqvist
	

 ▪	

 Mer information om Akademiska Hus (pdf 58 kB)
Apoteket
	

 ▪	

 apoteket.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Leif Ljungqvist
	

 ▪	

 Mer information om Apoteket (pdf 57 kB)
Apoteksgruppen
	

 ▪	

 apoteksgruppen.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Lars Erik Fredriksson
	

 ▪	

 Mer information om Apoteksgruppen (pdf 58 kB)
Bilprovningen
	

 ▪	

 bilprovningen.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Leif Ljungqvist
	

 ▪	

 Mer information om Bilprovningen (pdf 58 kB)
Bostadsgaranti
	

 ▪	

 bostadsgaranti.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Richard Reinius
	

 ▪	

 Mer information om Bostadsgaranti (pdf 57 kB)
Ersättningsmark
	

 ▪	

 Ersättningsmark
Fouriertransform
	

 ▪	

 fouriertransform.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Hanna Lagercrantz
	

 ▪	

 Mer information om Fouriertransform (pdf 63 kB)
Green Cargo
	

 ▪	

 greencargo.com
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Lars Erik Fredriksson
	

 ▪	

 Mer information om Green Cargo (pdf 58 kB)
Göta kanalbolag
	

 ▪	

 gotakanal.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Jenny Lahrin
	

 ▪	

 Mer information om Göta kanalbolag (pdf 67 kB)
Infranord

	

 ▪	

 infranord.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Johan Hallberg
	

 ▪	

 Mer information om Infranord (pdf 58 kB)
Jernhusen
	

 ▪	

 jernhusen.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Kristina Ekengren
	

 ▪	

 Mer information om Jernhusen (pdf 59 kB)
Lernia
	

 ▪	

 lernia.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Kristina Ekengren
	

 ▪	

 Mer information om Lernia (pdf 58 kB)
LKAB
	

 ▪	

 lkab.com
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Hanna Lagercrantz
	

 ▪	

 Mer information om LKAB (pdf 59 kB)
Metria
	

 ▪	

 meria.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Patrik Jönsson
	

 ▪	

 Mer information om Metria (pdf 59 kB)
Orio
	

 ▪	

 orio.com
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Michael Thorén
	

 ▪	

 Mer information om Orio AB (pdf 59 kB)
PostNord
	

 ▪	

 postnord.com
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Jonas Iversen
	

 ▪	

 Mer information om PostNord (pdf 60 kB)
RISE
	

 ▪	

 ri.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Jenny Lahrin
	

 ▪	

 Mer information om RISE (pdf 61 kB)
Samhall
	

 ▪	

 samhall.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Magnus Skåninger
	

 ▪	

 Mer information om Samhall (pdf 58 kB)
SAS

	

 ▪	

 sas.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Jonas Iversen
	

 ▪	

 Mer information om SAS (pdf 68 kB)
SBAB
	

 ▪	

 sbab.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Kristina Ekengren
	

 ▪	

 Mer information om SBAB (pdf 58 kB)
SEK (Svensk Exportkredit)
	

 ▪	

 sek.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Lotta Mellström
	

 ▪	

 Mer information om SEK (Svensk Exportkredit) (pdf 58 kB)
SJ
	

 ▪	

 sj.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Michael Thorén
	

 ▪	

 Mer information om SJ (pdf 57 kB)
SOS Alarm
	

 ▪	

 sosalarm.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Lars Erik Fredriksson
	

 ▪	

 Mer information om SOS Alarm (pdf 65 kB)
Specialfastigheter
	

 ▪	

 specialfastigheter.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Lotta Mellström
	

 ▪	

 Mer information om Specialfastigheter (pdf 60 kB)
SSC (Svenska rymdaktiebolaget)
	

 ▪	

 sscspace.com
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Hanna Lagercrantz
	

 ▪	

 Mer information om SSC (pdf 76 kB)
Sveaskog
	

 ▪	

 sveaskog.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Johan Hallberg
	

 ▪	

 Mer information om Sveaskog (pdf 58 kB)
Svenska Skeppshypotek
	

 ▪	

 svenskaskeppshypotek.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Kristina Ekengren
	

 ▪	

 Mer information om Svenska Skeppshypotek (pdf 57 kB)
Svenska Spel

	

 ▪	

 svenskaspel.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Michael Thorén
	

 ▪	

 Mer information om Svenska Spel (pdf 57 kB)
Svevia
	

 ▪	

 svevia.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Richard Reinius
	

 ▪	

 Mer information om Svevia (pdf 57 kB)
Swedavia
	

 ▪	

 swedavia.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Jenny Lahrin
TeliaSonera
	

 ▪	

 teliasonera.com
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Daniel Kristiansson
	

 ▪	

 Mer information om TeliaSonera (pdf 67 kB)
Teracom Group
	

 ▪	

 teracom.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Johan Hallberg
	

 ▪	

 Mer information om Teracom Group (pdf 59 kB)
Vasallen
	

 ▪	

 vasallen.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Daniel Kristiansson
	

 ▪	

 Mer information om Vasallen (pdf 58 kB)
Vattenfall
	

 ▪	

 vattenfall.se
	

 ▪	

 Ansvarig bolagsförvaltare: Patrik Jönsson
	

 ▪	

 Mer information om Vattenfall (pdf 58 kB)
Justitiedepartementet
Miljömärkning Sverige
	

 ▪	

 Miljömärkning Sveriges hemsida
	

 ▪	

 Mer information om Miljömärkning Sverige (pdf 64 kB)
Kulturdepartementet
Dramaten
	

 ▪	

 dramaten.se
	

 ▪	

 Mer information om Dramaten (pdf 71 kB)

Operan
	

 ▪	

 operan.se
	

 ▪	

 Mer information om Operan (pdf 62 kB)
Voksenåsen
	

 ▪	

 voksenaasen.no
	

 ▪	

 Mer information om Voksenåsen (pdf 60 kB)
Miljödepartementet
Miljöstyrningsrådet
	

 ▪	

 miljöstyrningsrådets hemsida
	

 ▪	

 Mer information om Miljöstyrningsrådet (pdf 64 kB)
Näringsdepartementet
Arlandsbanan Infrastructure
	

 ▪	

 arlandabanan.se
	

 ▪	

 Mer information om Arlandsbanan Infrastructure (pdf 60 kB)
Inlandsinnovation
	

 ▪	

 inlandsinnovation.se
	

 ▪	

 Mer information om Inlandsinnovation (pdf 58 kB)
VisitSweden
	

 ▪	

 visitsweden.se
	

 ▪	

 Mer information om VisitSweden (pdf 61 kB)
Almi Företagspartner
	

 ▪	

 almi.se
	

 ▪	

 Mer information om Almi Företagspartner (pdf 59 kB)
Socialdepartementet
APL/Apotek Produktion & Laboratorier
	

 ▪	

 apl.se
	

 ▪	

 Mer information om APL (pdf 57 kB)
Apotekens Service
	

 ▪	

 apotekensservice.se
	

 ▪	

 Mer information om Apotekens Service (pdf 58 kB)
Statens Bostadsomvandling
	

 ▪	

 sbo.se
	

 ▪	

 Mer information om Statens Bostadsomvandling (pdf 60 kB)
Swedesurvey

	

 ▪	

 swedensurvey.se
	

 ▪	

 Mer information om Swedesurvey (pdf 58 kB)
Systembolaget
	

 ▪	

 systembolaget.se
	

 ▪	

 Mer information om Systembolaget (pdf 58 kB)
Utbildningsdepartementet
ESS (European Spallation Source)
	

 ▪	

 europeanspallationsource.se
	

 ▪	

 Mer information om ESS (pdf 250 kB)
Utrikesdepartementet
Dom Shvetsii
	

▪	

Mer information om Dom Shvetsii (pdf 53 kB)
Swedfund
	

 ▪	

 swedfund.se
	

 ▪	

 Mer information om Swedfund (pdf 59 kB)

Ulf Kristersson Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet
Debattartiklar
Nyhetsbrev
Pressmeddelanden
Tal
Kommentarer
Intervjuer
Webbutsändningar
Interpellationer och frågor från riksdagen
Ansvarsområden
CV
Statssekreterare
Myndigheter o d se Socialdepartementet i området för sjukvård o d

Statistisk årsbok för Sverige 2014.
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_00_A01BR1401.pdf

29-Avslutande avsnitt.
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_29_A01BR1401.pdf
Förkortningar

01-Inledande avsnitt.
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_01_A01BR1401.pdf

Tabellanmärkningar
Statistiska standarder

Inledning

Mått och vikt

Förord

Engelskt sakregister

Teckenförklaring

Svenskt sakregister

Kvalitetsdeklaration

Redaktion

100 år med Statistisk årsbok
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/
OV0904_2014A01_BR_02_A01BR1401.pdf

Libris söksystem och
klassifikationssystemet SAB
http://libris.kb.se/subjecttree.jsp
LIBRIS hjälpsidor
I LIBRIS kan du hitta uppgifter om vad som finns att låna eller läsa på:
	

 	

alla svenska universitets- och högskolebibliotek
	

 	

flertalet svenska forskningsbibliotek
	

 	

ett fåtal folkbibliotek Hjälpsidor
Navigera i trädstrukturen (se även WebDeweySearch)
A
Bok- och biblioteksväsen
arkiv, bokhandel, skrift ...
B
Allmänt och blandat
uppslagsböcker, idéhistoria, kultur ...
C
Religion
kyrkohistoria, islam, judendom ...
D
Filosofi och psykologi
barn- och ungdomspsykologi, etik ...
E
Uppfostran och undervisning
pedagogik, skolväsen, dyslexi ...
F
Språkvetenskap
språkhistoria, tyska lexikon ...

G
Litteraturvetenskap
om svenska författare, genrer ...
H
Skönlitteratur
svensk skönlitteratur, tecknade serier ...
I
Konst, musik, teater, film ...
konsthistoria, arkitektur, fotokonst ...
J
Arkeologi
stenåldern, antiken, Sverige ...
K
Historia
1900-talet, Sverige, mynt ...
L
Biografi med genealogi
släktforskning ...
M
Etnografi, socialantropologi
familj och samhälle, folktro ...
N
Geografi och lokalhistoria
Sverige, resehandböcker (Italien) ...
O
Samhälls- och rättsvetenskap
svensk politik, EU, könsroller ...
P
Teknik, kommunikationer ...
energi, datorer, pappersindustri ...

Q
Ekonomi och näringsväsen
kokböcker, finanser, turism ...
R
Idrott, lek och spel
fotboll, dans, schack, motion ...
S
Militärväsen
civilförsvar, biologisk krigföring ...
T
Matematik
statistik, sannolikhetslära ...
U
Naturvetenskap
genetik, meteorologi, miljövård ...
V
Medicin
sjukdomar, läkemedel, psykiatri ...
X
Musikalier (noter)
gitarr, körsång, piano, libretton ...
Y
Musikinspelningar
symfonier, populärmusik, visor ...
Ä
Tidningar
svenska tidningar ...

Mölndals biblioteks länkkatalog:
webbkatalog.molndal.se
Många tusen utvalda länkar i alla ämnen,
sorterade som böckerna på biblioteket

A
Böcker,	
  bibliotek,	
  arkiv
B
Allmänt	
  och	
  blandat
C
Religion
D
Filosoﬁ,	
  psykologi
E
Pedagogik
F
Språk
G
LiOeratur
H
SkönliOeratur
I
Konst,	
  musik,	
  teater,	
  ﬁlm
J
Arkeologi
K
Historia
L
Biograﬁ,	
  genealogi

M
Etnograﬁ,	
  etnologi
N
Geograﬁ
O
Samhälle	
  och	
  räO
P
Teknik,	
  industri,	
  kommunikaYoner
Q
Ekonomi,	
  näringar
R
IdroO,	
  lek,	
  spel
S
Militär
T
MatemaYk
U
Naturvetenskap
V
Medicin
u
Sidor	
  för	
  unga
::
Nyhetskällor
::
Sökverktyg
::
Ämneskataloger
::
Mölndal
::
Kvickref

A
BOK-‐	
  OCH	
  BIBLIOTEKSVÄSEN
Välj ämne här
Bibliografi
Bibliotek
-- Folkbibliotek
-- Biblioteksorganisationer
-- Bokbestånd
-- Referensarbete
-- Bibliotek och IT
Arkiv
Bokförlag, bokhandel
Bokväsen
Skrift

	
  Aa	
  Bibliogra+iska	
  databaser
	
  Ab	
  Bibliotek
	
  Ac	
  Arkiv
	
  Ad	
  Bokförlag,	
  bokhandel

B
ALLMÄNT	
  OCH	
  BLANDAT
Välj ämne här

Allmänna encyklopedier
Allmänna samlingsverk
Citatsamlingar
Allmänna tidskrifter
Allmän vetenskaplig & kulturell verksamhet
Allmänna museer
Allmänna sällskap och föreningar
Omstridda fenomen och företeelser

Masskommunikation
Publicistik
Radio och television

	
  Bs-‐Bu	
  Masskommunikation,	
  radio,	
  tv

C
RELIGION
Välj ämne här
Religionsfilosofi, agnosticism, ateism, deism
Kristendomen
Bibelutgåvor
Exegetik och litteratur om bibeln
Begravning
Kristna kyrkor och samfund
-- Ortodoxa kyrkor
-- Romersk-katolska kyrkan
-- Lutherska samfund
-- Anglikanska kyrkor
-- Frikyrkosamfund
-- Andliga ordnar och kloster
Allmän religion, icke-kristna religioner
-- Skriftlösa religioner
-- Östasiatiska religioner
-- Judendom
-- Islam
-- Iransk religion
-- Grekisk och romersk religion
-- Indisk religion
-- Buddhism
-- Sikher
-- Keltisk religion
-- Fornnordisk religion
Moderna religionsbildningar

	
  Ca-‐Cl	
  Kristendomen
	
  Cm	
  Allmän	
  religionsvetenskap	
  och	
  icke-‐kristna	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  religioner
	
  Cn	
  Moderna	
  religionsbildningar

D
FILOSOFI	
  OCH	
  PSYKOLOGI
Välj ämne här
Filosofi
-- Särskilda filosofer
-- Etik
Psykologi
-- Psykoanalys
-- Gestaltpsykologi
-- Barn- och ungdomspsykologi]
-- Parapsykologi

	
  D-‐Dj	
  Filoso+i

	
  Do	
  Psykologi

E
UPPFOSTRAN	
  OCH	
  UNDERVISNING
Välj ämne här
Pedagogik
-- Pedagogisk metodik
Undervisningsväsen
-- Förskolan
-- Studerandeekonomi
Högskolor
Läs- och skrivsvårigheter
Folkbildning
Se även Internetkataloger för skolan

F
SPRÅKVETENSKAP
Välj ämne här
Ordböcker
Grammatik
Namn
Dialekter
Stilistik och textlingvistik
Ortografi, interpunktion, förkortningar
Nordiska språk
Runologi
Svenska
Norska
Isländska
Engelska
Tyska
Jiddisch
Italienska
Franska
Spanska
Portugusiska
Slaviska och baltiska språk
Keltiska språk
Grekiska och latin
Albanska
Arabiska
Finsk-ugriska och altaiska språk
Kinesiska
Baskiska
Japanska
Afrikanska språk
Amerikanska språk
Austronesiska språk

Esperanto
Teckenspråk

	
  Fb-‐Fr	
  Indoeuropeiska	
  språk
	
  Fs-‐Få	
  Övriga	
  språk

G
LITTERATURVETENSKAP
Välj ämne här
Tecknade serier
Barn- och ungdomslitteraur
Kriminallitteratur, skräck och thrillers
Science fiction
Svensk litteratur
Nordisk litteratur
Litteratur utom nordiska språkområdet

	
  Gc-‐-‐Gd	
  Litteraturhistoria	
  -‐	
  nordiska	
  språkområdet
	
  Ge-‐-‐Gx	
  Litteraturhistoria	
  -‐	
  utom	
  nordiska	
  språkområdet

H
SKÖNLITTERATUR

Välj ämne här
Svensk skönlitteratur
Norsk skönlitteratur
Isländsk skönlitteratur
Engelsk skönlitteratur
Tysk skönlitteratur
Nederländsk skönlitteratur
Italiensk skönlitteratur
Fransk skönlitteratur
Latinsk skönlitteratur

I
KONST,	
  MUSIK,	
  TEATER	
  OCH	
  FILM
Välj ämne här
Konsthistoria
Arkitektur
Konsthantverk och antikviteter
Konstsamlingar
Musik
-- Musikinstrument
-- Vokalmusik
-- Dramatisk och scenisk musik
-- Religiös musik
-- Folkmusik, världsmusik
-- Jazz, rock och populärmusik
Teater
Dans
Cirkus
Film

	
  Ic	
  Arkitektur
	
  Ih	
  Konsthantverk	
  och	
  antikviteter
	
  Ii	
  Konstsamlingar
	
  Ij	
  Musik
	
  Ijc	
  Musikinstrument
	
  Ijn-‐-‐Ijq	
  Vokalmusik
	
  Ijr	
  Dramatisk	
  och	
  scenisk	
  musik
	
  Ijs	
  Religiös	
  musik
	
  Iju	
  -‐-‐	
  Ijv	
  Folkmusik,	
  världsmusik
	
  Ijx	
  Jazz,	
  rock	
  och	
  populärmusik
	
  Ik	
  Teater	
  och	
  dans
	
  Im	
  Film

J
ARKEOLOGI

M
ETNOGRAFI,	
  SOCIALANTROPOLOGI,	
  ETNOLOGI

K

N
GEOGRAFI

HISTORIA
Välj ämne här
ALLMÄN HISTORIA
-- Antiken
-- Medeltiden
-- Nya tiden
-- Första världskriget 1914-18
-- Andra världskriget 1939-45
-- Tiden efter 1945
SÄRSKILDA LÄNDERS OCH OMRÅDEN
-- Europas historia
-- Kelternas historia
-- Vikingatiden
-- Sverige
-- Övriga länder: Se N Geografi
HISTORISKA HJÄLPVETENSKAPER
-- Heraldik
-- Flaggor
-- Emblematik
-- Historisk kronologi
-- Numismatik

	
  Ky	
  Historiska	
  hjälpvetenskaper
L

BIOGRAFI	
  MED	
  GENEALOGI

Välj ämne eller land här
Kartor
Reseguider
Oceaner
Kartografi
---------- JORDENS LÄNDER ----------Afghanistan
Albanien
Algeriet
Amerikanska Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua
Argentina
Armenien
Aruba
Australien
Azerbajdzjan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermuda

Bhutan
Bolivia
Bonaire
Bosnien Hercegovina
Botswana
Brasilien
Brunei
Bulgarien
Burkina Faso
Burma (Myanmar)
Burundi
Caymanöarna
Centralafrikanska Republiken
Chagosöarna
Chile
Colombia
Cooköarna
Costa Rica
Curaçao
Cypern
Danmark
Djibouti
Dominica
Dominikanska Republiken
Ecuador
Egypten
Ekvatorialguinea
El Salvador
Elfenbenskusten
Eritrea
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Fiji

Filippinerna
Finland
Frankrike
Franska Guyana
Franska Polynesien
Färöarna
Förenade Arabemiraten
Förenta Staterna
Gabon
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grekland
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea (Conakry)
Guinea-Bissau
Guyana (fd Brittiska)
Haiti
Honduras
Hong Kong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Israel

Italien
Jamaica
Jan Mayen
Japan
Jersey
Jordanien
Jungfruöarna, Brittiska
Jungfruöarna, Amerikanska (USA)
Kambodja
Kamerun
Kanada
Kanarieöarna
Kap Verde
Kazakstan
Kenya
Kina
Kiribati
Komorerna
Kongo (fd Zaire)
Kongo-Brazzaville
Korea (Demokratiska Folkrepubliken)
Korea (Republiken)
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kurdistan
Kuwait
Kirgisistan
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen

Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macau
Madagascar
Makedonien
Malawi
Malaysia
Maldiverna
Mali
Malta
Marocko
Marshallöarna
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mexiko
Mikronesien
Moldavien
Monaco
Mongoliet
Montenegro
Montserrat
Mocambique
Namibia
Nauru
Nederländerna
Nepal
Nevis
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Nordmarianerna

Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland
Oman
Pakistan
Palau
Palestina
Panama
Papua Nya Guinea
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Puerto Rico
Påskön
Qatar
Reunion
Rumänien
Rwanda
Ryska federationen
Saba
Saint-Barthélemy
Saint Kitts
Saint Lucia
Saint Martin Frankrike
Saint-Pierre och Miquelon
Saint Vincent
Salomonöarna
Samoa
San Marino
São Thomé och Príncipe
Saudi-Arabien
Schweiz

Senegal
Serbien
Seychellerna
Sierra Leone
Singapore
Slovakien
Slovenien
Somalia
Somaliland
Spanien
Sri Lanka
Sint Maarten
Sint Eustasius
Storbritannien
Sudan
Surinam
Svalbard
Swaziland
Sverige
Sydafrikanska Republiken
Sydsudan
Syrien
Taiwan
Tadzjikistan
Tanzania
Tchad
Thailand
Tjeckien
Togo
Tonga
Trinidad och Tobago
Tunisien
Turkiet
Turkmenistan

Turks and Caicos Islands
Tuvalu
Tyskland
Uganda
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
Uzbekistan
Vanuatu
Vatikanstaten
Venezuela
Vietnam
Vitryssland
Västra Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
Åland
Österrike
Östtimor

	
  Na-‐Nn	
  Europa
	
  Nc	
  Sverige
	
  Nb,	
  Nd	
  Norden
	
  Nda	
  Danmark
	
  Ndb	
  Norge
	
  Ndc	
  Island
	
  Ndcf	
  Färöarna
	
  Ndd	
  Finland
	
  Nddå	
  Åland
	
  Ne	
  Brittiska	
  öarna
	
  Neta	
  Irland

Nf	
  Mellaneuropa
	
  Nfa	
  Tyskland
	
  N+b	
  Österrike
	
  N+bi	
  Liechtenstein
	
  Nfc	
  Ungern
	
  Nfda	
  Tjeckien
	
  Nfdb	
  Slovakien
Ng	
  Benelux
	
  Nga	
  Nederländerna
	
  Ngb	
  Belgien
	
  Ngc	
  Luxemburg
	
  Nh	
  Schweiz
	
  Ni	
  Italien
	
  Nig	
  Vatikanstaten
	
  Nij	
  San	
  Marino
	
  Niv	
  Malta
	
  Nj	
  Frankrike
	
  Njv	
  Monaco
	
  Nk	
  Spanien
	
  Nki	
  Andorra
	
  Nkk	
  Gibraltar
	
  Nl	
  Portugal
	
  Nm	
  Östeuropa
	
  Nma	
  Ryska	
  federationen
	
  Nmad	
  Ukraina
	
  Nmae	
  Vitryssland
	
  Nmaf	
  Moldavien
	
  Nmb	
  Polen
	
  Nmca	
  Estland
	
  Nmcb	
  Lettland
	
  Nmcc	
  Litauen

Nn	
  Balkanländerna
	
  Nna	
  Rumänien
	
  Nnb	
  Västra	
  Balkan
	
  Nnba	
  Serbien
	
  Nnbb	
  Kroatien
	
  Nnbc	
  Slovenien
	
  Nnbd	
  Bosnien-‐Hercegovina
	
  Nnbe	
  Montenegro
	
  Nnbf	
  Makedonien
	
  Nnbz	
  Kosovo
	
  Nnc	
  Bulgarien
	
  Nnd	
  Grekland
	
  Nnf	
  Albanien
	
  No	
  Asien
	
  Noa	
  Främre	
  Asien
	
  Noaa	
  Turkiet
	
  Noab	
  Cypern
Noac	
  Kaukasus
	
  Noaca	
  Azerbajdzjan
	
  Noacb	
  Armenien
	
  Noacc	
  Georgien
	
  Noaea	
  Syrien
	
  Noaeb	
  Libanon
	
  Noaf	
  Palestina,	
  Israel
	
  Noag	
  Jordanien
Noah	
  Arabiska	
  halvön
	
  Noaha	
  Saudiarabien
	
  Noahb	
  Yemen
	
  Noahd	
  Oman
	
  Noahea	
  Förenade	
  Arabemiraten
	
  Noahed	
  Qatar

	
  Noaheg	
  Bahrain
	
  Noahf	
  Kuwait
	
  Noai	
  Irak
	
  Noak	
  Iran
	
  Noal	
  Afghanistan
Noam	
  Centralasien
	
  Noama	
  Kazakstan
	
  Noamb	
  Turkmenistan
	
  Noamc	
  Uzbekistan
	
  Noamd	
  Kirgisistan
	
  Noame	
  Tadzjikistan
Nob	
  Främre	
  Indien
	
  Noba	
  Indien
	
  Noba	
  Indien
	
  Nobba	
  Pakistan
	
  Nobbb	
  Bangladesh
	
  Nobc	
  Bhutan
	
  Nobd	
  Nepal
	
  Nobe	
  Sri	
  Lanka
	
  Nobf	
  Maldiverna
Noc	
  Bortre	
  Indien
	
  Noca	
  Burma
	
  Nocb	
  Thaliand
	
  Nocca	
  Malaysia
	
  Noccb	
  Singapore
	
  Noccd	
  Brunei
Nocd	
  Indokina
	
  Nocda	
  Laos
	
  Nocdb	
  Kambodja
	
  Nocdc	
  Vietnam
Nod	
  Ostindiska	
  öarna

	
  Noda	
  Indonesien
	
  Nodafa	
  Östtimor
	
  Nodc	
  Filippinerna
Noe	
  Östasien
	
  Noea	
  Kina
	
  Noeaf	
  Taiwan
	
  Noeb	
  Korea
	
  Noeba	
  Nordkorea
	
  Noebb	
  Sydkorea
	
  Noec	
  Japan
	
  Nofc	
  Mongoliet
	
  Np	
  Afrika
Npa-‐-‐Npb	
  Nordafrika
	
  Npaa	
  Marocko
Npaai	
  Kanarieöarna.	
  	
  
Nk	
  Spanien
	
  Npab	
  Algeriet
	
  Npac	
  Tunisien
	
  Npad	
  Libyen
	
  Npba	
  Egypten
	
  Npbb	
  Sudan
	
  Npbbz	
  Sydsudan
Npcb	
  Ekvatorialafrika
	
  Npcba	
  Tchad
	
  Npcbb	
  Centralafrikanska	
  Republiken
	
  Npcbc	
  Kongo	
  (Brazzaville)
	
  Npcbd	
  Gabon
	
  Npcbe	
  Kamerun
Npcc	
  Norra	
  Västafrika
	
  Npcca	
  Västsahara
	
  Npccb	
  Mauretanien

	
  Npccc	
  Senegal
	
  Npccd	
  Gambia
	
  Npcce	
  Mali
	
  Npccg	
  Burkina	
  Faso
	
  Npcch	
  Niger
	
  Npcci	
  Guinea-‐Bissau
	
  Npccj	
  Kap	
  Verde
	
  Npcck	
  Guinea
	
  Npccl	
  Elfenbenskusten
	
  Npccm	
  Sierra	
  Leone
	
  Npccn	
  Liberia
Npcd	
  Södra	
  Västafrika
	
  Npcda	
  Ghana
	
  Npcdb	
  Togo
	
  Npcdc	
  Benin
	
  Npcdd	
  Nigeria
	
  Npcde	
  Ekvatorialguinea
	
  Npcdf	
  São	
  Tomé	
  och	
  Príncipe
Npd	
  Centralafrika
	
  Npdaa	
  Kongo	
  (Kinshasa)
	
  Npdab	
  Rwanda
	
  Npdac	
  Burundi
	
  Npdb	
  Angola
Npe	
  Södra	
  Afrika
	
  Npeaa	
  Sydafrika	
  rep.
	
  Npeab	
  Namibia
	
  Npeac	
  Lesotho
	
  Npead	
  Swaziland
	
  Npeb	
  Botswana
	
  Npeca	
  Zimbabwe
	
  Npecb	
  Zambia

	
  Npecc	
  Malawi
	
  Nped	
  Moçambique
	
  Npee	
  Madagaskar
	
  Npefa	
  Komorerna
	
  Npefaz	
  Mayotte
	
  Npe+b	
  Mauritius
	
  Npefc	
  Réunion
	
  Npefz	
  Franska	
  syd-‐	
  och	
  antarktisterritorierna
	
  Npefz	
  St	
  Helena	
  m.+l.
Npf	
  Östafrika
	
  Npfa	
  Uganda
	
  Np+b	
  Kenya
	
  Npfc	
  Tanzania
	
  Npfda	
  Seychellerna
	
  Npfdz	
  Chagosöarna
Npg	
  Nordöstafrika
	
  Npga	
  Etiopien	
  
	
  Npgae	
  Eritrea	
  
	
  Npgb	
  Somalia
	
  Npgbz	
  Somaliland
	
  Npgc	
  Djibouti
	
  Nq	
  Amerika
	
  Nqa	
  Nordamerika
	
  Nqb	
  Kanada
	
  Nqbz	
  Saint-‐Pierre	
  och	
  Miquelon
	
  Nqc	
  Centralamerika
	
  Nqca	
  Mexiko
	
  Nqcb	
  Guatemala
	
  Nqcca	
  Belize
	
  Nqccb	
  Honduras
	
  Nqcd	
  El	
  Salvador

	
  Nqce	
  Nicaragua
	
  Nqcf	
  Costa	
  Rica
	
  Nqcg	
  Panama
	
  Nqch	
  Västindien
Nqcha	
  Stora	
  Antillerna
	
  Nqchaa	
  Kuba
	
  Nqchab	
  Haiti
	
  Nqchac	
  Dominikanska	
  Republiken
	
  Nqchad	
  Puerto	
  Rico
	
  Nqchae	
  Jamaica
	
  Nqchaz	
  Caymanöarna
Nqchb	
  Små	
  Antillerna
	
  Nqchböz	
  Anguilla
	
  Nqchböz	
  Antigua
	
  Nqchböz	
  Aruba
	
  Nqchböz	
  Bonaire
	
  Nqchböz	
  Curaçao
	
  Nqchböz	
  Guadeloupe
	
  Nqchböz	
  Jungfruöarna	
  (GB)
	
  Nqchböz	
  Jungfruöarna	
  (US)
	
  Nqchböz	
  Martinique
	
  Nqchböz	
  Montserrat
	
  Nqchböz	
  Saba
	
  Nqchböz	
  St-‐Barthélemy
	
  Nqchböz	
  St	
  Kitts	
  och	
  Nevis
	
  Nqchböz	
  St	
  Martin	
  (F)
	
  Nqchböz	
  St	
  Vincent	
  och	
  Grenadinerna
	
  Nqchböz	
  St	
  Eustasius
	
  Nqchböz	
  St	
  Maarten
	
  Nqchc	
  Bahamas
	
  Nqchcz	
  Turks-‐	
  och	
  Caicosöarna

	
  Nqchd	
  Bermuda
	
  Nqd	
  Sydamerika
	
  Nqda	
  Colombia
	
  Nqdb	
  Venezuela
	
  Nqdca	
  Guyana
	
  Nqdcb	
  Franska	
  Guyana
	
  Nqdcc	
  Surinam
	
  Nqdd	
  Brasilien
	
  Nqde	
  Paraguay
	
  Nqdf	
  Uruguay
	
  Nqdg	
  Argentina
	
  Nqdgi	
  Falklandsöarna
	
  Nqdh	
  Chile
	
  Nqdi	
  Bolivia
	
  Nqdk	
  Peru
	
  Nqdl	
  Ecuador
	
  Nr	
  Australien	
  och	
  Oceanien
	
  Nra	
  Australien
	
  Nrb	
  Nya	
  Zealand
	
  Nrc	
  Oceanien
Nrca	
  Melanesien
	
  Nrcaa	
  Fiji
	
  Nrcaz	
  Nya	
  Kaledonien
	
  Nrcaz	
  Salomonöarna
	
  Nrcaz	
  Vanuatu
Nrcb	
  Polynesien
	
  Nrcbb	
  Tonga
	
  Nrcbd	
  Västra	
  Samoa
	
  Nrcbh	
  Hawaii
	
  Nrcbz	
  Amerikanska	
  Samoa
	
  Nrcbz	
  Cooköarna

	
  Nrcbz	
  Franska	
  Polynesien
	
  Nrcbz	
  Niue
	
  Nrcbz	
  Norfolk	
  Island
	
  Nrcbz	
  Pitcairn	
  Island
	
  Nrcbz	
  Tokelau
	
  Nrcbz	
  Tuvalu
	
  Nrcbz	
  Wallis-‐	
  och	
  Futunaöarna
Nrcc	
  Mikronesien
	
  Nrccz	
  Guam
	
  Nrccz	
  Kiribati
	
  Nrccz	
  Marshallöarna
	
  Nrccz	
  Mikronesiens	
  Federerade	
  Stater
	
  Nrccz	
  Nauru
	
  Nrccz	
  Nordmarianerna
	
  Nrccz	
  Palau
	
  Nrda	
  Papua	
  Nya	
  Guinea
	
  Ns	
  Polarländerna
	
  Nsa	
  Arktis
	
  Nsaa	
  Grönland
	
  Nsab	
  Svalbard
	
  Nsabz	
  Jan	
  Mayen
	
  Nsb	
  Antarktis
Nt	
  Oceaner	
  och	
  hav
Ny	
  Kartogra+i

O
SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP
Välj ämne här
Interantionella relationer
-- Folkrätt

-- Freds- och nedrustningsfrågor
-- Internationellt samarbete - allmänt
-- Förenta nationerna
-- Europeiska unionen
-- Försvarspakter
-- Utvecklingsbistånd, internationell hjälpverks
-- Röda korset
Statskunskap och politik
-- Grundrättigheter
-- Val
-- Sveriges statskunskap
-- Sveriges politiska partier
-- Främmande länders statskunskap
-- Politiska åskådningar
Förvaltning: Sverige
Juridik
-- Förmögenhetsrätt
-- Exekutionsrätt
-- Kriminologi och polisväsen
-- Kriminalvård
-- Rättsfall
Sociala frågor
-- Arbete och arbetsmarknad
-- Bostäder
-- Emigration och immigration
-- Mångkultur, minoriteter, diskriminering
-- Social omsorg
---- Barn- och ungdomsvård
---- Äldre
---- Handikappade
-- Alkohol, narkotika, nikotin
-- Könsroller
Fritidsverksamhet
Samlingslokaler

Statistik
Demografi
Försäkring
Kooperation
Framtidsstudier

	
  Ob	
  Internationella	
  förhållanden
	
  Obf	
  Förenta	
  Nationerna
	
  Obk-‐ea	
  Europeiska	
  unionen
	
  Oc	
  Statskunskap	
  och	
  politik
	
  Od	
  Förvaltning
	
  Oe	
  Juridik
	
  Oh	
  Sociala	
  frågor
	
  Oha	
  Arbete	
  och	
  arbetsmarknad
	
  Ohd-‐Ohe	
  Emigration,	
  immigration,	
  minoriteter
	
  Ohf	
  Social	
  omsorg
	
  Ohi	
  Alkohol,	
  narkotika,	
  nikotin
	
  Ohj	
  Könsroller

P
TEKNIK,	
  INDUSTRI,	
  KOMMUNIKATIONER
Välj ämne här
Uppfinnare och uppfinningar
Materiallära
Energiförsörjning
Amatör- och hobbyverksamhet
Hi-fi anläggningar
Optik
Maskinteknik
Elektroteknik
-- Elektronik
-- Radio- och televisionsteknik

Bergsbruk
Metallindustri
Urmakeri
Stenindustri
Glas, keramik, porslin
Träindustri
Pappersindustri
Textil- och beklädnadsindustri
Läder- och pälsvaruindustri
Kemisk teknik
-- Bränslen och sprängämnen
-- Färger och lacker
-- Gummi och plaster
Foto- och filmteknik
Tryckeri och bokbinderi
Byggnadsteknik, -produktion, teknisk hygien
Kommunikationer
-- Landsvägstrafik och -fordon
-- Järnvägar
-- Fartyg och sjöfart
-- Fritidsbåtar
-- Flyg och rymd
---- Luftfart
---- Rymdfart
-- Transporter, Tidtabeller
Brandteknik
Patentbeskrivningar
Datorer och databehandling
-- Datanät, datakommunikation, internet
-- Multimedia

	
  P.08	
  Energiförsörjning
	
  Pa	
  Teknisk	
  fysik
	
  Pb	
  Maskinteknik

	
  Pc	
  Elektroteknik
	
  Pd-‐Pe	
  Bergsbruk.	
  Metall
	
  Pf-‐Pg	
  Sten.	
  Glas,	
  keramik,	
  porslin
	
  Ph-‐Pi	
  Trä.	
  Papper
	
  Pj-‐Pk	
  Textil.	
  Läder,	
  päls
	
  Pm	
  Kemisk	
  teknik
	
  Pn	
  Fotogra+i	
  och	
  +ilmteknik
	
  Pp	
  Byggnadsteknik,	
  byggnadsproduktion,	
  teknisk	
  hygien
	
  Pr	
  Transportmedel	
  och	
  kommunikationer
	
  Pra	
  Landsvägsfordon	
  och	
  -‐tra+ik
	
  Prb	
  Järnvägar	
  och	
  spårvägar
	
  Prc	
  Fartyg	
  och	
  sjöfart
	
  Prd	
  Luftfart	
  och	
  rymdfart
	
  Prda	
  Luftfart
	
  Prde	
  Rymdteknik	
  och	
  rymdfart
	
  Ps	
  Brandteknik
	
  Pu	
  Datorer
	
  Puc	
  Datanät,	
  datakommunikation,	
  internet

Q
EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN
Välj ämne här
Bibliografi
Allmäna ekonomilänkar
Nationalekonomi och finansväsen
-- Ekonomisk teori
-- Konjunkturlära
-- Ekonomiska förhållanden
-- Penning- och bankväsen
-- Växelkurser
-- Bank- och kreditväsen
-- Börsväsen

-- Internationella kapitalrörelser
-- Statshushållning
-- Skatter
-- Tullväsen
Företagsekonomi
-- Standardisering
-- Redovisning
-- Reklam och PR
Hem och hushåll, Konsumentfrågor
-- Mat, dryck, hälsa
-- Hemmets vård
-- Kläder och sömnad
-- Personlig hygien, skönhetsvård
-- Privatekonomi
Lantbruk
-- Husdjur
-- Veterinärmedicin
Trädgårdsskötsel
Skogsbruk
Jakt och fiske
Handel
Handelskalendrar och -lexikon
-- Markander och varumässor
Post och frimärken
Tele
Hotell, restauranger, turism

	
  Qa	
  Nationalekonomi	
  och	
  +inansväsen
	
  Qb	
  Företagsekonomi
	
  Qc	
  Hem	
  och	
  hushåll,	
  Konsumentfrågor
	
  Qca	
  Mat	
  och	
  dryck
	
  Qcc	
  Kläder	
  och	
  sömnad
	
  Qd	
  Lantbruk
	
  Qdf	
  Husdjur

	
  Qe	
  Trädgårdsskötsel
	
  Qf	
  Skogsbruk
	
  Qg	
  Jakt	
  och	
  +iske
	
  Qi	
  Handel
	
  Qjf	
  Post	
  och	
  frimärken
	
  Qjg	
  Tele
	
  Qm	
  Hotell,	
  restauranger,	
  turism

R
IDROTT,	
  LEK	
  OCH	
  SPEL
Välj ämne här
Gymnastik
-- Styrketräning, bodybuilding
Friidrott
Boll- och kägelsport
Simning
Sjösport, Båtsport
Djursport
Cykel-, motor- och flygsport
Vintersport
Rullskridskor, rullbräda
Budo
-- Judo
Brottning
Boxning
Tyngdlyftning
Orientering
Alpinism
Friluftsliv
Fäktning
Skytte
Olympiska spelen

Dans
Spel och tidsfördriv
Lekar
Leksaker
Trollkonster
Lotterier, vadhållning, tips
Scoutrörelsen

	
  Ra	
  Gymnastik
	
  Rba	
  Allmän	
  idrott,	
  friidrott
	
  Rbb	
  Boll-‐	
  och	
  kägelsport
	
  Rbc	
  Simning
	
  Rbd	
  Sjösport,	
  båtsport
	
  Rbe	
  Djursport
	
  Rbf	
  Cykel-‐,	
  bil-‐	
  och	
  +lygsport
	
  Rbg	
  Vintersport
	
  Rbi-‐Rbl	
  Kamp-‐	
  och	
  kraftsporter
	
  Rc	
  Danslekar	
  och	
  dans
	
  Rd-‐Re	
  Spel	
  och	
  tidsfördriv.	
  Lotterier,	
  vadhållning,	
  tips

S
MILITÄRVÄSEN

Välj ämne här
Krigsmateriel
Sjökrig
Luftkrig
Total krigföring
Kärnvapen
Biologisk och kemisk krigföring
Frivilligt försvarsarbete
Vapen

T
MATEMATIK
U
NATURVETENSKAP
Välj ämne här
Periodika
Astronomi
-- Tidmätning och kalendrar
Geofysik
-- Meteorologi
-- Oceanografi och hydrologi
-- Vulkaner och jordbävningar
Fysik
Molekyl-, atom-, kärn- och partikelfysik
Kemi
Geologi och paleontologi
Biologi
-- Utvecklingslära och genetik
Botanik
Zoologi
-- Ryggradsdjur
---- Däggdjur
---- Fåglar
---- Kräldjur och groddjur
---- Fiskar
-- Ryggradslösa djur
Miljöfrågor och naturskydd
-- Djurskydd

	
  Ua	
  Astronomi
	
  Ub	
  Geofysik
	
  Uc	
  Fysik	
  och	
  kemi

	
  Ud	
  Geologi	
  och	
  paleontologi
	
  Ue	
  Biologi
	
  Uf	
  Botanik
	
  Ug	
  Zoologi
	
  Ugf	
  Däggdjur
	
  Ugg	
  Fåglar
	
  Ugh	
  Kräldjur	
  och	
  groddjur
	
  Ugi	
  Fiskar
	
  Ugj	
  Ryggradslösa	
  djur
	
  Uh	
  Miljöfrågor	
  och	
  naturskydd

V
MEDICIN
Välj ämne här
Bibliografi
-- Söktjänster
-- Länkförråd
Periodika
Medicinhistoria
Icke kliniska discipliner
-- Medicinsk genetik, mikrobiologi, immunologi
-- Toxikologi
-- Anatomi
-- Läkemedel
Allmän medicin
-- Diagnostiska metoder
Särskilda sjukdomar
-- Infektionssjukdomar
-- Ämnesomsättningssjukdomar
-- Förgiftningssjukdomar, rökavvänjning
-- Psykosomatiska sjukdomar
-- Immunologiska sjukdomar, allergier

Kroppsorganen och deras sjukdomar
-- Blodet
-- Nervsystemet
-- Cirkulationsorganen
-- Andningsorganen
-- Matspjälkningsorganen
-- Njurarna och urinvägarna
-- Huden
-- Könssjukdomar
-- Muskler och skelett
-- Endokrina organ, diabetes
Tumörsjukdomar
Kirurgi
-- Anestesi
-- Plastikkirurgi
-- Transplantation
-- Traumatologi
-- Ortopedi
Gynekologi och andrologi
Pediatrik
Ögon
Öron, näsa och hals
Tänderna
Psykiatri
Behandlingsmetoder
-- Fysioterapi
-- Dietik
-- Alternativa behandlingsmetoder
Socialmedicin
Miljö- och yrkesmedicin
Sexologi
-- Homosexualitet
Rättsmedicin
Hälso- och sjukvård

-- Akutsjukvård
-- Palliativ vård
Geriatrik, åldrandet
Idrottsmedicin

	
  Va-‐Vd	
  Icke	
  kliniska	
  discipliner
	
  Ve	
  Allmän	
  medicin
	
  Ved-‐Veo	
  Kroppsorganen	
  och	
  deras	
  sjukdomar
	
  Vf	
  Kirurgi	
  och	
  anestesi
	
  Vg-‐Vh	
  Gynekologi,	
  andrologi.	
  Pediatrik
	
  Vl	
  Psykiatri
	
  Vm	
  Behandlingsmetoder
	
  Vn	
  Samhällsmedicin,	
  hygien,	
  sexologi
	
  Vp	
  Hälso-‐	
  och	
  sjukvård
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Tips	
  och	
  hjälp

Kvickref

De	
  vikYgaste	
  informaYons-‐databaserna	
  samlade	
  på	
  en	
  sida

Missa	
  inte	
  den	
  osynliga	
  webben!
Om	
  länkkatalogen
Vad	
  är	
  eO	
  signum?
HiOa	
  signum	
  med	
  Svenska	
  ämnesord
Bussﬁlen	
  -‐	
  Bokbussar	
  i	
  Sverige

Klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter.

Uppgjort med hänsyn till demokrati, framtid och samhällsplaneringens problem.
Här med Mölndals biblioteks länkar inlagda.

1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
	
  Aa	
  Bibliogra+iska	
  databaser
	
  Ab	
  Bibliotek
	
  Ac	
  Arkiv
Ad	
  Bokförlag,	
  bokhandel	
  	
  del
D	
  FILOSOFI	
  OCH	
  PSYKOLOGI
	
  D-‐Dj	
  Filoso+i
	
  Do	
  Psykologi

B	
  ALLMÄNT	
  OCH	
  BLANDAT del
Allmänna encyklopedier
1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
10 Övergripande samhällskunskap. 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 om kulturella verksamheter, utbildning o d.
108 Samhällskunskap.
109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
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.

2 Religiösa verksamheter

C	
  RELIGION
	
  Ca-‐Cl	
  Kristendomen
	
  Cm	
  Allmän	
  religionsvetenskap	
  och	
  icke-‐kristna	
  	
  	
  religioner
	
  Cn	
  Moderna	
  religionsbildningar
2 Religiösa verksamheter
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d

3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar

353 Sveriges regering (och motsvarande
utomlands)

31 Statistik och demografi

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Statistik Demografi

32 Statsvetenskap

O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Ob	
  Internationella	
  förhållanden
Oc	
  Statskunskap	
  och	
  politik

33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
	
  Qa	
  Nationalekonomi	
  och	
  +inansväsen del

34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Oe	
  Juridik

Kriminologi och polisväsen. Kriminalvård till 7952/7956
Folkrätt

35 De demokratiskt valda församlingarnas
verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande
utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots
utomlands)

O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
	
  Obf	
  Förenta	
  Nationerna
	
  Obk-‐ea	
  Europeiska	
  unionen

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

4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. 41- 49. Systemvetenskap. Infostruktur.
Här förtecknas numera alla särskilda sammanställningar

5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
T	
  MATEMATIK

U	
  NATURVETENSKAP
	
  Ua	
  Astronomi
	
  Ub	
  Geofysik
	
  Uc	
  Fysik	
  och	
  kemi
	
  Ud	
  Geologi	
  och	
  paleontologi
	
  Ue	
  Biologi
	
  Uf	
  Botanik
	
  Ug	
  Zoologi
	
  Ugf	
  Däggdjur
	
  Ugg	
  Fåglar
	
  Ugh	
  Kräldjur	
  och	
  groddjur
	
  Ugi	
  Fiskar
	
  Ugj	
  Ryggradslösa	
  djur
	
  Uh	
  Miljöfrågor	
  och	
  naturskydd
J	
  ARKEOLOGI
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

6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska
verksamheter
61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d.
Veterinärverksamheter
V	
  MEDICIN
	
  Va-‐Vd	
  Icke	
  kliniska	
  discipliner
	
  Ve	
  Allmän	
  medicin
	
  Ved-‐Veo	
  Kroppsorganen	
  och	
  deras	
  sjukdomar
	
  Vf	
  Kirurgi	
  och	
  anestesi
	
  Vg-‐Vh	
  Gynekologi,	
  andrologi.	
  Pediatrik
	
  Vl	
  Psykiatri
	
  Vm	
  Behandlingsmetoder
	
  Vn	
  Samhällsmedicin,	
  hygien,	
  sexologi
	
  Vp	
  Hälso-‐	
  och	
  sjukvård
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
Veterinärmedicin

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
P	
  TEKNIK,	
  INDUSTRI,	
  KOMMUNIKATIONER Del om konstruktion
	
  P.08	
  Energiförsörjning
	
  Pa	
  Teknisk	
  fysik
	
  Pb	
  Maskinteknik
	
  Pc	
  Elektroteknik
	
  Pd-‐Pe	
  Bergsbruk.	
  Metall
	
  Pf-‐Pg	
  Sten.	
  Glas,	
  keramik,	
  porslin
	
  Ph-‐Pi	
  Trä.	
  Papper

	
  Pj-‐Pk	
  Textil.	
  Läder,	
  päls
	
  Pm	
  Kemisk	
  teknik
	
  Pn	
  Fotogra+i	
  och	
  +ilmteknik
	
  Pp	
  Byggnadsteknik,	
  byggnadsproduktion,	
  teknisk	
  hygien
	
  Pr	
  Transportmedel	
  och	
  kommunikationer
	
  Pra	
  Landsvägsfordon	
  och	
  -‐tra+ik
	
  Prb	
  Järnvägar	
  och	
  spårvägar
	
  Prc	
  Fartyg	
  och	
  sjöfart
	
  Prd	
  Luftfart	
  och	
  rymdfart
	
  Prda	
  Luftfart
	
  Prde	
  Rymdteknik	
  och	
  rymdfart
	
  Ps	
  Brandteknik
	
  Pu	
  Datorer
	
  Puc	
  Datanät,	
  datakommunikation,	
  internet

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk,
jakt, fiske
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
	
  Qd	
  Lantbruk
	
  Qdf	
  Husdjur
	
  Qe	
  Trädgårdsskötsel
	
  Qf	
  Skogsbruk
	
  Qg	
  Jakt	
  och	
  +iske

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
	
  Qc	
  Hem	
  och	
  hushåll,	
  Konsumentfrågor

641 Matlagning. 642 Måltider,servering,
restauranger.
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
Qca	
  Mat	
  och	
  dryck

643 Organisation av boende, personalrum o d,
hotell.
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del	
  
Qm	
  Hotell,	
  restauranger,	
  turism

644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
P	
  TEKNIK,	
  INDUSTRI,	
  KOMMUNIKATIONER del
Pp	
  Byggnadsteknik,	
  byggnadsproduktion,	
  teknisk	
  hygien drift av
systemen

645 Användning av inventarier o d.
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt
o d).
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
Qcc	
  Kläder	
  och	
  sömnad
Personlig hygien, skönhetsvård

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och
utgifter
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
Privatekonomi

648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter
o d.
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
Hemmets vård

649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
	
  Vp	
  Hälso-‐	
  och	
  sjukvård	
  del

65 Administration, distribution, kommunikation,
organisation o d
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
P	
  TEKNIK,	
  INDUSTRI,	
  KOMMUNIKATIONER del
Pu	
  Datorer	
  	
  del	
  om	
  drift

6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Od	
  Förvaltning

6525-6529 Militära verksamheter
S	
  MILITÄRVÄSEN

653 Handelsverksamheter.

Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del	
  
Qi	
  Handel

654 Telekommunikationsverksamheter.
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
	
  Qjg	
  Tele
P	
  TEKNIK,	
  INDUSTRI,	
  KOMMUNIKATIONER	
  del
Puc	
  Datanät,	
  datakommunikation,	
  internet

655 Förlagsverksamheter o d.
Ad	
  Bokförlag,	
  bokhandel del

656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN de
	
  Qjf	
  Post	
  och	
  frimärken

P	
  TEKNIK,	
  INDUSTRI,	
  KOMMUNIKATIONER
Del om drift av transportmedel

	
  P.08	
  Energiförsörjning
	
  Pa	
  Teknisk	
  fysik
	
  Pb	
  Maskinteknik
	
  Pc	
  Elektroteknik
	
  Pd-‐Pe	
  Bergsbruk.	
  Metall
	
  Pf-‐Pg	
  Sten.	
  Glas,	
  keramik,	
  porslin
	
  Ph-‐Pi	
  Trä.	
  Papper
	
  Pj-‐Pk	
  Textil.	
  Läder,	
  päls
	
  Pm	
  Kemisk	
  teknik
	
  Pn	
  Fotogra+i	
  och	
  +ilmteknik
	
  Pp	
  Byggnadsteknik,	
  byggnadsproduktion,	
  teknisk	
  hygien
	
  Pr	
  Transportmedel	
  och	
  kommunikationer
	
  Pra	
  Landsvägsfordon	
  och	
  -‐tra+ik
	
  Prb	
  Järnvägar	
  och	
  spårvägar
	
  Prc	
  Fartyg	
  och	
  sjöfart
	
  Prd	
  Luftfart	
  och	
  rymdfart
	
  Prda	
  Luftfart
	
  Prde	
  Rymdteknik	
  och	
  rymdfart
	
  Ps	
  Brandteknik
	
  Pu	
  Datorer
	
  Puc	
  Datanät,	
  datakommunikation,	
  internet

657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring.
Skatter.
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
	
  Qa	
  Nationalekonomi	
  och	
  +inansväsen del
Ekonomisk teori
Konjunkturlära
Ekonomiska förhållanden

Penning- och bankväsen
Växelkurser
Bank- och kreditväsen
Börsväsen
Internationella kapitalrörelser
Statshushållning
Skatter
Tullväsen
Standardisering
Redovisning

O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Försäkring Kooperation

658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.
Arbetsmarknad.
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
	
  Qb	
  Företagsekonomi
O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Oha	
  Arbete	
  och	
  arbetsmarknad

659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
Q	
  EKONOMI	
  OCH	
  NÄRINGSVÄSEN del
Reklam och PR

66/68 Tillverkning av varor

P	
  TEKNIK,	
  INDUSTRI,	
  KOMMUNIKATIONER
Del om tillverkning av varor

	
  P.08	
  Energiförsörjning

	
  Pa	
  Teknisk	
  fysik
	
  Pb	
  Maskinteknik
	
  Pc	
  Elektroteknik
	
  Pd-‐Pe	
  Bergsbruk.	
  Metall
	
  Pf-‐Pg	
  Sten.	
  Glas,	
  keramik,	
  porslin
	
  Ph-‐Pi	
  Trä.	
  Papper
	
  Pj-‐Pk	
  Textil.	
  Läder,	
  päls
	
  Pm	
  Kemisk	
  teknik
	
  Pn	
  Fotogra+i	
  och	
  +ilmteknik
	
  Pp	
  Byggnadsteknik,	
  byggnadsproduktion,	
  teknisk	
  hygien
	
  Pr	
  Transportmedel	
  och	
  kommunikationer
	
  Pra	
  Landsvägsfordon	
  och	
  -‐tra+ik
	
  Prb	
  Järnvägar	
  och	
  spårvägar
	
  Prc	
  Fartyg	
  och	
  sjöfart
	
  Prd	
  Luftfart	
  och	
  rymdfart
	
  Prda	
  Luftfart
	
  Prde	
  Rymdteknik	
  och	
  rymdfart
	
  Ps	
  Brandteknik
	
  Pu	
  Datorer
	
  Puc	
  Datanät,	
  datakommunikation,	
  internet
66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

69 Tillverkning/ byggande av byggnader och
anläggningar

P	
  TEKNIK,	
  INDUSTRI,	
  KOMMUNIKATIONER
Del om tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
	
  P.08	
  Energiförsörjning
	
  Pa	
  Teknisk	
  fysik
	
  Pb	
  Maskinteknik
	
  Pc	
  Elektroteknik
	
  Pd-‐Pe	
  Bergsbruk.	
  Metall
	
  Pf-‐Pg	
  Sten.	
  Glas,	
  keramik,	
  porslin
	
  Ph-‐Pi	
  Trä.	
  Papper
	
  Pj-‐Pk	
  Textil.	
  Läder,	
  päls
	
  Pm	
  Kemisk	
  teknik
	
  Pn	
  Fotogra+i	
  och	
  +ilmteknik
	
  Pp	
  Byggnadsteknik,	
  byggnadsproduktion,	
  teknisk	
  hygien
	
  Pr	
  Transportmedel	
  och	
  kommunikationer
	
  Pra	
  Landsvägsfordon	
  och	
  -‐tra+ik
	
  Prb	
  Järnvägar	
  och	
  spårvägar
	
  Prc	
  Fartyg	
  och	
  sjöfart
	
  Prd	
  Luftfart	
  och	
  rymdfart
	
  Prda	
  Luftfart
	
  Prde	
  Rymdteknik	
  och	
  rymdfart
	
  Ps	
  Brandteknik
	
  Pu	
  Datorer
	
  Puc	
  Datanät,	
  datakommunikation,	
  internet

7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
70 Allmänt om konst och kultur.
I	
  KONST,	
  MUSIK,	
  TEATER	
  OCH	
  FILM del
Konsthistoria

71 Övergripande planering av fysiska miljöer.
Klimat.
72 Formgivning av byggnader och anläggningar,
arkitektur
I	
  KONST,	
  MUSIK,	
  TEATER	
  OCH	
  FILM del
Ic	
  Arkitektur
Uh	
  Miljöfrågor	
  och	
  naturskydd	
  del

73 Skulptur o d. Museiverksamheter,
konstutställning
74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.
Inredning
75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
I	
  KONST,	
  MUSIK,	
  TEATER	
  OCH	
  FILM del
Ih	
  Konsthantverk	
  och	
  antikviteter
	
  Ii	
  Konstsamlingar
Ky	
  Historiska	
  hjälpvetenskaper	
  del
BALLMÄNT	
  OCH	
  BLANDAT del
Allmänna museer

78 Musik ( konserter o d 792)
I	
  KONST,	
  MUSIK,	
  TEATER	
  OCH	
  FILM del
	
  Ij	
  Musik
	
  Ijc	
  Musikinstrument
	
  Ijn-‐-‐Ijq	
  Vokalmusik
	
  Ijr	
  Dramatisk	
  och	
  scenisk	
  musik
	
  Ijs	
  Religiös	
  musik
	
  Iju	
  -‐-‐	
  Ijv	
  Folkmusik,	
  världsmusik
	
  Ijx	
  Jazz,	
  rock	
  och	
  populärmusik

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och
verksamheter. Sport
7911-7913 Seder och bruk. Planering av sociala
miljöer.
M	
  ETNOGRAFI,	
  SOCIALANTROPOLOGI,	
  ETNOLOGI
BALLMÄNT	
  OCH	
  BLANDAT del
Omstridda fenomen och företeelser

7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
I	
  KONST,	
  MUSIK,	
  TEATER	
  OCH	
  FILM del
Im	
  Film
B	
  ALLMÄNT	
  OCH	
  BLANDAT del
Bs-‐Bu	
  Masskommunikation,	
  radio,	
  tv del
Masskommunikation del
Publicistik del
Radio och television

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
I	
  KONST,	
  MUSIK,	
  TEATER	
  OCH	
  FILM del
	
  Ik	
  Teater	
  och	
  dans

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
R	
  IDROTT,	
  LEK	
  OCH	
  SPEL del
	
  Rc	
  Danslekar	
  och	
  dans
	
  O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Fritidsverksamhet Samlingslokaler

794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto.
Tips

7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna
grupper o d

R	
  IDROTT,	
  LEK	
  OCH	
  SPEL del
	
  Rd-‐Re	
  Spel	
  och	
  tidsfördriv.	
  Lotterier,	
  vadhållning,	
  tips

B	
  ALLMÄNT	
  OCH	
  BLANDAT del

Allmänna sällskap och föreningar

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

796/799 Sport, idrott o d.
R	
  IDROTT,	
  LEK	
  OCH	
  SPEL

7951 Socialvård o d.

O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Ohf	
  Social	
  omsorg

Barn- och ungdomsvård Äldre Handikappade

	
  Ohi	
  Alkohol,	
  narkotika,	
  nikotin
	
  Ohj	
  Könsroller

7952/7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska
miljöer
O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Kriminologi och polisväsen. Kriminalvård

7957 Undervisning o d.

E	
  UPPFOSTRAN	
  OCH	
  UNDERVISNING
BALLMÄNT	
  OCH	
  BLANDAT del

Allmän vetenskaplig & kulturell verksamhet

7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i
boendet
O	
  SAMHÄLLS-‐	
  OCH	
  RÄTTSVETENSKAP delar
Ohd-‐Ohe	
  Emigration,	
  immigration,	
  minoriteter
Emigration och immigration
Mångkultur, minoriteter, diskriminering

Delar om idrott

	
  Ra	
  Gymnastik

	
  Rba	
  Allmän	
  idrott,	
  friidrott
	
  Rbb	
  Boll-‐	
  och	
  kägelsport
	
  Rbc	
  Simning
	
  Rbd	
  Sjösport,	
  båtsport
	
  Rbe	
  Djursport
	
  Rbf	
  Cykel-‐,	
  bil-‐	
  och	
  +lygsport
	
  Rbg	
  Vintersport
	
  Rbi-‐Rbl	
  Kamp-‐	
  och	
  kraftsporter

8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
80 Språk.Språkliga verksamheter. 802/809
motsvarar 82/89.
F	
  SPRÅKVETENSKAP
	
  Fb-‐Fr	
  Indoeuropeiska	
  språk
	
  Fs-‐Få	
  Övriga	
  språk

9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia.
Biografi.
90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade
ämnen
B	
  ALLMÄNT	
  OCH	
  BLANDAT del
Allmänna samlingsverk Citatsamlingar

81 Litteraturvetenskap - historia. 812/819
motsvarar 82/89.

G	
  LITTERATURVETENSKAP
	
  Gc-‐-‐Gd	
  Litteraturhistoria	
  -‐	
  nordiska	
  språkområdet
	
  Ge-‐-‐Gx	
  Litteraturhistoria	
  -‐	
  utom	
  nordiska	
  språkområdet

82/89 Skönlitteratur på olika språk
H	
  SKÖNLITTERATUR

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

Allmänna tidskrifter

Bs-‐Bu	
  Masskommunikation,	
  radio,	
  tv del
DAGSTIDNINGAR	
  	
  OCH	
  ANDRA	
  NYHETSMEDIA

91 Allm. geografi, reseskildringar 913/919
motsvarar 93/99.
N	
  GEOGRAFI
	
  Na-‐Nn	
  Europa
	
  Nc	
  Sverige
	
  Nb,	
  Nd	
  Norden
	
  Nda	
  Danmark
	
  Ndb	
  Norge
	
  Ndc	
  Island
	
  Ndcf	
  Färöarna
	
  Ndd	
  Finland
	
  Nddå	
  Åland
	
  Ne	
  Brittiska	
  öarna
	
  Neta	
  Irland
Nf	
  Mellaneuropa
	
  Nfa	
  Tyskland
	
  N+b	
  Österrike

	
  N+bi	
  Liechtenstein
	
  Nfc	
  Ungern
	
  Nfda	
  Tjeckien
	
  Nfdb	
  Slovakien
Ng	
  Benelux
	
  Nga	
  Nederländerna
	
  Ngb	
  Belgien
	
  Ngc	
  Luxemburg
	
  Nh	
  Schweiz
	
  Ni	
  Italien
	
  Nig	
  Vatikanstaten
	
  Nij	
  San	
  Marino
	
  Niv	
  Malta
	
  Nj	
  Frankrike
	
  Njv	
  Monaco
	
  Nk	
  Spanien
	
  Nki	
  Andorra
	
  Nkk	
  Gibraltar
	
  Nl	
  Portugal
	
  Nm	
  Östeuropa
	
  Nma	
  Ryska	
  federationen
	
  Nmad	
  Ukraina
	
  Nmae	
  Vitryssland
	
  Nmaf	
  Moldavien
	
  Nmb	
  Polen
	
  Nmca	
  Estland
	
  Nmcb	
  Lettland
	
  Nmcc	
  Litauen
Nn	
  Balkanländerna
	
  Nna	
  Rumänien
	
  Nnb	
  Västra	
  Balkan

	
  Nnba	
  Serbien
	
  Nnbb	
  Kroatien
	
  Nnbc	
  Slovenien
	
  Nnbd	
  Bosnien-‐Hercegovina
	
  Nnbe	
  Montenegro
	
  Nnbf	
  Makedonien
	
  Nnbz	
  Kosovo
	
  Nnc	
  Bulgarien
	
  Nnd	
  Grekland
	
  Nnf	
  Albanien
	
  No	
  Asien
	
  Noa	
  Främre	
  Asien
Noac	
  Kaukasus
Noah	
  Arabiska	
  halvön
Noam	
  Centralasien
Nob	
  Främre	
  Indien
Noc	
  Bortre	
  Indien
Nocd	
  Indokina
Nod	
  Ostindiska	
  öarna
Noe	
  Östasien
	
  Nofc	
  Mongoliet
	
  Np	
  Afrika
Npa-‐-‐Npb	
  Nordafrika
Npcb	
  Ekvatorialafrika
Npcc	
  Norra	
  Västafrika
Npcd	
  Södra	
  Västafrika
Npd	
  Centralafrika
Npe	
  Södra	
  Afrika
Npf	
  Östafrika
Npg	
  Nordöstafrika
	
  Nq	
  Amerika

	
  Nqa	
  Nordamerika
	
  Nqb	
  Kanada
	
  Nqc	
  Centralamerika
	
  Nqd	
  Sydamerika
	
  Nr	
  Australien	
  och	
  Oceanien
	
  Ns	
  Polarländerna
Nt	
  Oceaner	
  och	
  hav
Ny	
  Kartogra+i

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
L	
  BIOGRAFI	
  MED	
  GENEALOGI

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

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

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

Dewey decimalklassifikation.
DDK23
Dewey decimalklassifikation (DDK) är det mest spridda klassifikationssystemet i världen, översatt till över 30 språk. Bibliotek i mer än
135 länder använder DDK och mer än 60 nationalbibliografier har
dewey-klassningar. I Sverige används DDK sedan 2011 av ett stort
antal bibliotek, bland annat Kungliga biblioteket.
För mer information om DDK och en mer fullständig översikt:
• www.kb.se/katalogisering/Klassifikation/DDK
• deweybloggen.kb.se

De tio huvudklasserna
000 Datavetenskap, information & allmänna verk
100 Filosofi & psykologi
200 Religion
300 Samhällsvetenskaper
400 Språk
500 Naturvetenskaper
600 Teknik
700 Konstarterna & fritid
800 Litteratur
900 Historia & geografi

De hundra avdelningarna
000 Datavetenskap, kunskap & system
010 Bibliografier
020 Biblioteks- & informationsvetenskap
030 Uppslagsverk & kalendrar
[040] [Vakant]
050 Tidskrifter & seriella resurser	

060 Föreningar, organisationer & museer 	

 	

070 Nyhetsmedier, journalistik & publicering
080 Citat
090 Handskrifter & rariteter
100 Filosofi
110 Metafysik
120 Kunskapsteori
130 Parapsykologi & ockultism
140 Filosofiska skolor
150 Psykologi
160 Filosofisk logik
170 Etik
180 Antik, medeltida & österländsk filosofi
190 Modern västerländsk filosofi

	


	


200 Religion	

 	

	

	

 	

210 Religionsfilosofi & religionsteori
220 Bibeln

	


	


	


400 Språk	


	


	


	


410 Språkvetenskap
420 Engelska & fornengelska

230 Kristendom & kristen teologi

430 Tyska & besläktade språk

240 Kristendomsutövning & kristet bruk

440 Franska & besläktade romanska språk

250 Utövande av prästämbete & religiösa ordnar

450 Italienska, rumänska & besläktade språk

260 Kristen organisation, socialt arbete & tillbedjan

460 Spanska, portugisiska, galiciska

270 Kristendomshistoria

470 Latin & italiska språk

280 Kristna samfund

480 Klassisk grekiska & modern grekiska

290 Övriga religioner

490 Övriga språk

300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi

500 Naturvetenskaper

310 Statistik

510 Matematik

320 Statsvetenskap

520 Astronomi

330 Nationalekonomi

530 Fysik

340 Juridik

540 Kemi

350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap

550 Geovetenskaper & geologi

360 Sociala problem & sociala tjänster

560 Paleontologi 	


370 Utbildning	


570 Biologi

	


	


380 Handel, kommunikationer & transport

580 Växter (botanik)

390 Seder, etikett & folklore	

 	


590 Djur (zoologi)

	


	


600 Teknik

800 Litteratur, retorik & analys	


610 Medicin & hälsa

810 Amerikansk litteratur på engelska

620 Ingenjörsvetenskap

820 Engelska & fornengelska litteraturer

630 Jordbruk

830 Tyska & besläktade litteraturer

640 Hemkunskap & familjekunskap

840 Franska & besläktade litteraturer

650 Företagsledning & PR 	

 	


850 Italienska, rumänska & besläktade litteraturer

660 Kemisk teknik 	

 	


	


860 Spanska, portugisiska, galiciska litteraturer

670 Tillverkning	


	


870 Latinska & italiska litteraturer

	


680 Tillverkning för särskilda ändamål 	


880 Klassisk & modern grekisk litteratur

690 Byggnadsteknik

890 Övriga litteraturer

700 Konstarter

900 Historia

710 Landskapsarkitektur & fysisk planering

910 Geografi & resor

720 Arkitektur

920 Biografi & genealogi

730 Skulptur,keramik & metallkonst

930 Forntida världens historia (före ca 499)

740 Grafiska konstformer & konsthantverk 	

750 Målarkonst 	


	


	


	


	


760 Tryckframställning & grafiska tryck:

940 Europas historia
950 Asiens historia

	


	


	


960 Afrikas historia

770 Fotografi, datorkonst, film, video

970 Nordamerikas historia

780 Musik

980 Sydamerikas historia

790 Idrott, spel & underhållning	


990 Övriga områdens historia

	


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

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

De hundra avdelningarna hos Dewey och klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter (SW).

Avdelning 5 i Dewey decimalklassifikation: I stort lika i SW5.
I SW5 har tillkommit Arkeologi från historia.

De två överensstämmer i stort sett, men med några undanttag.

Avdelning 6 i Dewey decimalklassifikation: i SW 65 Har lagts in
opolitiska verksamheter som flyttats från avdelning 3 i Dewey
decimalklassifikation.

Avdelning 0 i Dewey decimalklassifikation: avdelningen har slopats
i klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter. Innehållet har
flyttats till bättre platser i 101-104, 651 och 90.
Avdelning 1 i Dewey decimalklassifikation: 100 Filosofi, 110 Metafysik 120 Kunskapsteori 130 Parapsykologi & ockultism 140 Filosofiska skolor, är gamla från 1800-talet och har formulerats om .
010 Bibliografier 020 Biblioteks- & informationsvetenskap
030 Uppslagsverk & kalendrar [040] [Vakant] har flyttat in i SW1.
Avdelning 2 i Dewey decimalklassifikation: I stort sett lika i SW2.
Avdelning 3 i Dewey decimalklassifikation: SW3 har gjorts om till
en avdelning för politiska vetenskaper och politiska verksamheter.
Det som är opolitiskt har flyttats till SW avdelningar 6 och 7. SW3 har
ingen avdelning 30.
Avdelning 4 i Dewey decimalklassifikation: Språk har flyttats till
SW 80. SW4 är en avdelning för sambandsforskning, där det ännu
inte finns många särskilda verksamheter. Samband behandlas för det
mesta inom alla andra avdelningar.

Avdelning 7 i Dewey decimalklassifikation: i SW 79 har lagts in
opolitiska verksamheter som flyttats från avdelning 3 i Dewey
decimalklassifikation.
Avdelning 8 i Dewey decimalklassifikation: I SW 80 finns språk som
flytttas från avdelning 4 i Dewey decimalklassifikation.
I SW 81 finns litteraturhistoria som flyttas in från avdelning 800 i
Dewey decimalklassifikation.
I SW 82-89 finns litteratur som flyttas in från avdelning 810- 890 i
Dewey decimalklassifikation.
SW8 Har avdelningarna F, G och H i SAB-systemet som vi är vana
vid att ha tillsammans.
Avdelning 9 i Dewey decimalklassifikation: lika i SW , men SW90
har fått ta emot delar från avdelning 0 i Dewey decimalklassifikation.
SW 90 är mest en avdelning för tidningar och journalistik. Men
journalistik od finns också i SW 7914-7919 med radio och TV.

000 Datavetenskap, kunskap &
system	

	

	

	

	

010 Bibliografier	

	

	

020 Biblioteks- &
informationsvetenskap	

	

030 Uppslagsverk & kalendrar	

[040] [Vakant]	

	

	

	

050 Tidskrifter & seriella resurser	

060 Föreningar, organisationer &
museer 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

070 Nyhetsmedier, journalistik &
publicering	

 	

	

	

080 Citat	

	

	

	

090 Handskrifter & rariteter	

 	


SW: till 651
SW till 101
SW: till 102
SW: till 103
SW: till 104
SW: till 90
SW: föreningar till 7959+
museer til 73

SW: till 90
SW: till 90
SW: till 90

100 Filosofi	

 	

	

	

110 Metafysik
120 Kunskapsteori
130 Parapsykologi & ockultism
140 Filosofiska skolor
150 Psykologi
160 Filosofisk logik
170 Etik
180 Antik, medeltida & österländsk filosofi
190 Modern västerländsk filosofi
SW:
10 Övergripande samhällskunskap. 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 om kulturella verksamheter, utbildning o d.
108 Samhällskunskap.
109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
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.

010 Bibliografier	

	

	

020 Biblioteks- &
informationsvetenskap	

	

030 Uppslagsverk & kalendrar	

[040] [Vakant]	

	

	

	


SW: från 010
SW: från 020
SW: från 030
SW: från 040

200 Religion	

 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	


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

210 Religionsfilosofi & religionsteori
220 Bibeln
230 Kristendom & kristen teologi
240 Kristendomsutövning & kristet bruk
250 Utövande av prästämbete & religiösa ordnar
260 Kristen organisation, socialt arbete & tillbedjan
270 Kristendomshistoria
280 Kristna samfund
290 Övriga religioner

300 Samhällsvetenskaper, sociologi & antropologi
	

	

	

	

	

 Innehållet har flyttas till SW 6
	

	

	

	

	

och 77. SW har ingen avdelning
	

	

	

	

	

30. Rubrik på avdelning 3:
	

	

	

	

	

3 Politikvetenskaper.
	

	

	

	

	

Politiska verksamheter.
310 Statistik
320 Statsvetenskap
330 Nationalekonomi	

	

	

SW: delar till 658	

	

340 Juridik
350 Offentlig förvaltning & militärvetenskap
	

	

	

	

	

SW: 35 De demokratiskt valda
	

	

	

	

	

församlingarnas verksamheter.
	

	

	

	

	

	

351 Sveriges riksdag (och
	

	

	

	

	

	

motsvarande utomlands)
	

	

	

	

	

	

352 Kommun- och
	

	

	

	

	

	

landstingsfullmäktige (och mots
	

	

	

	

	

	

utomlands)
	

	

	

	

	

	

353 Sveriges regering (och
	

	

	

	

	

	

motsvarande utomlands)
	

	

	

	

	

	

354 Mellanfolkliga centrala organ
	

	

	

	

	

	

(FN, EU o d)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Offentlig förvaltning f ö till
	

	

	

	

	

	

6520-6524 Opolitisk offentlig
	

	

	

	

	

civil förvaltning.
	

	

	

	

	

	

Militärvetenskap till
	

	

	

	

	

	

6525-6529 Militära verksamheter

360 Sociala problem & sociala tjänster
	

	

	

	

	

SW: 36/39 Politiska krav och
	

	

	

	

	

politiska planeringar
	

	

	

	

	

	

36...om individernas kroppsliga
	

	

	

	

	

	

förhållanden.
	

	

	

	

	

	

37...om utbildning o d.
	

	

	

	

	

	

38...om fysiska miljöer o
	

	

	

	

	

	

ekonomiska verksamheter
	

	

	

	

	

	

39...om sociala miljöer, nöjen,
	

	

	

	

	

	

sport o d
	

	

	

	

	

Sociala problem o d till 79
370 Utbildning	

	

	

SW: till 7957
380 Handel, kommunikationer & transport
	

	

	

	

	

SW: handel till 653. Transporter
	

	

	

	

	

till 656
390 Seder, etikett & folklore	

 	

SW: till 7911-7913 Seder och
	

	

	

	

	

bruk. Planering av sociala
	

	

	

	

	

miljöer.
3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
31 Statistik och demografi
32 Statsvetenskap
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och mots utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
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

400 Språk	

	

	

	

410 Språkvetenskap
420 Engelska & fornengelska
430 Tyska & besläktade språk
440 Franska & besläktade romanska språk
450 Italienska, rumänska & besläktade språk
460 Spanska, portugisiska, galiciska
470 Latin & italiska språk
480 Klassisk grekiska & modern grekiska
490 Övriga språk	

	

	

SW: Språk till 80.
	

	

	

	

	

PÅ 4 Sambands	

	

	

	

	

forskningsverksamheter.
	

	

	

	

	

	

40. 41- 49. Systemvetenskap.
	

	

	

	

	

	

Infostruktur.

500 Naturvetenskaper	

	

	

	

	

	

	

	

510 Matematik
520 Astronomi
530 Fysik
540 Kemi
550 Geovetenskaper & geologi
560 Paleontologi 	

	

	

570 Biologi
580 Växter (botanik)
590 Djur (zoologi)

SW: 50 Allmänt om
naturforskning. Naturkunskap

SW: +arkeologi

600 Teknik
610 Medicin & hälsa
620 Ingenjörsvetenskap
630 Jordbruk
640 Hemkunskap & familjekunskap
650 Företagsledning & PR 	

 	

SW:
65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
6525-6529 Militära verksamheter
653 Handelsverksamheter.
654 Telekommunikationsverksamheter.
655 Förlagsverksamheter o d.
656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
660 Kemisk teknik 	

 	

	

	

	

	

	

	

670 Tillverkning	

	

	

	

	

	

	

	

680 Tillverkning för särskilda
ändamål 	

	

	

	

	

	

	

	

	

690Byggnadsteknik
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


SW: 66 Tillverkning av
kemivaror o d
SW: 67 Tillverkning av
bearbetningsvaror o d
SW: 68 Tillverkning av
komplexvaror
SW: 69 Tillverkning/
byggande av byggnader och
anläggningar

700 Konstarter
710 Landskapsarkitektur & fysisk planering
720 Arkitektur
730 Skulptur,keramik & metallkonst SW: +museer+ historiska
	

	

	

	

	

hjälpvetenskaper
740 Grafiska konstformer &
konsthantverk 	

	

	

SW: grafik till 76
750 Målarkonst 	

	

	

760 Tryckframställning & grafiska
tryck: 	

	

	

	

SW: +grafik
770 Fotografi, datorkonst, film, video
780 Musik
790 Idrott, spel & underhållning	

SW:79 Seder o bruk, nöjen,
	

	

	

	

	

sociala miljöer och verksamheter.
	

	

	

	

	

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

800 Litteratur, retorik & analys	

SW: till 81	

 	

	

	

	

	

	

SW: 80 Språk.Språkliga verksam	

	

	

	

	

heter. 802/809 motsvarar 82/89.
	

	

	

	

	

+ Språk
	

	

	

	

	

Språkvetenskap
	

	

	

	

	

82 Engelska & fornengelska
	

	

	

	

	

83 Tyska & besläktade språk
	

	

	

	

	

84 Franska & besläktade
	

	

	

	

	

romanska språk
	

	

	

	

	

85 Italienska, rumänska &
	

	

	

	

	

besläktade språk
	

	

	

	

	

86 Spanska, portugisiska,
	

	

	

	

	

galiciska
	

	

	

	

	

87 Latin & italiska språk
	

	

	

	

	

88 Klassisk grekiska & modern
	

	

	

	

	

grekiska
	

	

	

	

	

89 Övriga språk
400 Språk	

	

	

	

410 Språkvetenskap
420 Engelska & fornengelska
430 Tyska & besläktade språk
440 Franska & besläktade romanska språk
450 Italienska, rumänska & besläktade språk
460 Spanska, portugisiska, galiciska
470 Latin & italiska språk
480 Klassisk grekiska & modern grekiska
490 Övriga språk

810 Amerikansk litteratur på engelska
	

	

	

	

	

SW: 81 Litteraturvetenskap 	

	

	

	

	

historia. 812/819 motsvarar
	

	

	

	

	

82/89.
820 Engelska & fornengelska litteraturer
	

	

	

	

	

SW: + Amerikansk litteratur på
	

	

	

	

	

engelska
830 Tyska & besläktade litteraturer
840 Franska & besläktade litteraturer
850 Italienska, rumänska & besläktade litteraturer
860 Spanska, portugisiska, galiciska litteraturer
870 Latinska & italiska litteraturer
880 Klassisk & modern grekisk litteratur
890 Övriga litteraturer	

SW: 82/89 Skönlitteratur på
	

	

	

	

olika språk
	

	

	

	

	

	

82 Engelsk skönlitteratur o d.
	

	

	

	

	

	

83 Tysk, nederländsk, nordisk
	

	

	

	

	

	

skönlitteratur
	

	

	

	

	

	

84 Fransk skönlitteratur o d
	

	

	

	

	

	

85 Italiensk skönlitteratur o d
	

	

	

	

	

	

86 Spansk och portuguisisk
	

	

	

	

	

	

skönlitteratur o d
	

	

	

	

	

	

87 Grekisk och latinsk
	

	

	

	

	

	

skönlitteratur o d
	

	

	

	

	

	

88 Slavisk och baltisk
	

	

	

	

	

	

skönlitteratur o d
	

	

	

	

	

	

89 Skönlitteratur på orientaliska
	

	

	

	

	

	

och övriga språk o d

900 Historia 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	


SW: 90 Tidningar, tidkrifter,
journalistik. Blandade ämnen
+Tidskrifter & seriella resurser
+Nyhetsmedier, journalistik &
publicering
+Citat
+Handskrifter & rariteter

910 Geografi & resor
920 Biografi & genealogi
930 Forntida världens historia (före ca 499)
940 Europas historia
950 Asiens historia
960 Afrikas historia
970 Nordamerikas historia
980 Sydamerikas historia
990 Övriga områdens historia

UNIVERSELLA DECIMALKLASSIFIKATIONEN. SVENSK ELEKTRONISK
UTGÅVA
Universella decimalklassifikationen, UDK, Universal decimal
classification, UDC
Från denna kan man klicka fram hela systemet.

Denna elektroniska utgåva av UDK, Universella
decimalklassifikationen underhålls av Miguel Benito. Meningen är att
få en aktualiserad och till Sverige anpassad utgåva av systemet. Den
innehåller (maj 2008) ca 5 200 ämnen och över 6 300 sökord och skall
täcka behovet hos de flesta små och medelstora biblioteken.
Den svenska översättningen bygger på UDK-konsortiets Master
Reference File från 2007.
En förkortad version av UDK med ca 2400 signa (tillräckligt för de
flesta mindre biblioteken) finns numera på 45 språk. Du kan hämta den
helt gratis from UDK-konsortiet.0 Allmänt. Bibliografier. Bibliotek

Huvudavdelningar
0 Allmänt. Bibliografier. Bibliotek
1 Filosofi. Psykologi
2 Religion
3 Samhällsvetenskaperna
5 Matematik. Naturvetenskap
6 Tillämpade vetenskaperna
7 Konstvetenskaperna
8 Språk och litteratur
9 Historiska vetenskaper
0 Allmänt. Bibliografier. Bibliotek
001 Vetenskap
003 Skrift. Skrivtecken
004 Datavetenskap
006 Standardisering. Normer
01 Bibliografier
02 Biblioteksväsen
06 Sammanslutningar. Muséer
07 Tidningar. Journalistik
08 Polygrafer

Vetenskap

1 Filosofi. Psykologi
1 Filosofi
11 Matafysik
12 Speciell metafysik
13 Andens filosofi
14 Filosofiska system
159.9 Psykologi
16 Logik. Kunskapsteori
17 Moral.Etik
2 Religion
21 Skriftlösa religioner
22 Östasiatiska religioner
23 Indiska religioner
24 Buddism
25 Antikens religioner
26 Judendom
27 Kristen religion
28 Islam
29 Moderna religiösa rörelser
3 Samhällsvetenskaperna
30 Sociografi. Teorier
31 Demografi. Statistik
316 Sociologi
32 Politik
33 Nationalekonomi
34 Rätt
35 Offentlig förvaltning
Förvaltningsrätt
36 Socialvård
37 Undervisning
39 Etnografi. Seder och bruk
Folklore

5 Matematik. Naturvetenskap
51 Matematik
52 Astronomi. Astrofysik
Rymdforskning. Geodesi
53 Fysik
54 Kemi. Kristallografi
Mineralogi. Paleografi
55 Geologi. Geofysik. Hydrologi
Meteorologi. Klimatologi
56 Paleontologi
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DN 4 april 2014 Ukrainakrisen.

”Rysslands och Ukrainas band är starkare
än andras”
“Frostig fred hotar. Majdanrevolten var naturlig men ökade
interna motsättningar. Alla parter i krisen förtjänar kritik:
Kievregeringen för svag legitimitet, Ryssland för folkrättsbrott,
väst för bristande insikter. Lösningen är återknutna band såväl
Moskva–Kiev som väst–öst, skriver tidigare Moskvaambassadören
Sven Hirdman. “
“Ett imperium som har existerat en lång tid tar lång tid att upplösas.
För Romarriket tog det två hundra år; för det Osmanska riket hundra
år. Ukraina-krisen kan ses som en fortsättning på Sovjetunionens
sönderfall sedan 25 år.
Krisen i Ukraina, konflikten i Krim och Rysslands agerande har alla
sitt direkta ursprung i själva Ukraina. Ukraina, ”Gränslandet”, är en
ung stat med osäker nationell identitet. De ömsesidiga mänskliga och
ekonomiska beroendena är större mellan Ukraina och Ryssland än
mellan andra stater i Europa. Några exempel:
Ryssland och Ukraina har sin gemensamma vagga i Kievskaja Rus på
1000-talet, vilket figurerar starkt i det ryska medvetandet.
Under Tsartiden var nuvarande Ryssland, Ukraina, och andra områden
en enda stat indelad i guvernement styrda från Moskva.
17 procent av Ukrainas invånare är etniska ryssar, 30 procent har ryska
som modersmål, 90 procent talar ryska. I Ryssland är de 3 miljonerna

ukrainare den tredje största folkgruppen.
26 procent av Ukrainas export och 32 procent av importen sker med
Ryssland. Två tredjedelar av naturgasen och 100 procent av kärnbränslet kommer från Ryssland. Flera ukrainska verkstads- och livsmedelsprodukter är till 50–90 procent beroende av den ryska marknaden.
Men Ryssland är också ekonomiskt beroende av Ukraina för transport
av naturgas till Europa, för samproduktion och reservdelsförsörjning
av kärnkraftsreaktorer, rymdraketer, helikoptermotorer med mera.
Under 23 år och under fyra presidenter har Ukraina vanskött sin ekonomi medan giriga politiker och oligarker skott sig, allra värst under
den avsatte presidenten Janukovytj. Det var därför naturligt att befolkningen till sist fick nog och revolutionen ägde rum på Majdan i Kiev.
Denna revolution genomfördes av de mest radikala krafterna från
västra Ukraina, vilkas ukrainsk-nationalistiska agenda väckte stora
farhågor hos den rysk-ukrainska befolkningen i östra och södra
Ukraina. De interna motsättningarna i landet minskade därför inte utan
ökade. Den ukrainska ekonomin fortsatte sin katastrofala färd mot
botten.
Krim med Sevastopol har i århundraden varit en del av den ryska
nationen. Ryssland erövrade halvön från turkarna på 1780-talet.
Sevastopol är ”hjältestaden” från Krimkriget på 1850-talet och från
kriget mot Nazi-Tyskland på 1940-talet. Av en ren tillfällighet överlämnades Krimhalvön 1954 av den sovjetiske ledaren Chrusjtjov från
den sovjetiska rådsrepubliken Ryssland till den sovjetiska rådsrepubliken Ukraina för att Chrusjtjov skulle få den ukrainska partiledningen
på sin sida i maktkampen med rivalen Malenkov. Det hade då ingen

annan praktisk betydelse än att det underlättade byggandet av en
vattenledning från floden Dnjepr till Krim. Ingen brydde sig om att
fråga Krimborna. I det ryska folkmedvetandet förblev Krim och
Sevastopol ryska. Efter Ukrainas självständighet arrenderade Ryssland
flottbasen i Sevastopol enligt ett avtal giltigt till 2042 med rätt för
Ryssland att hålla 25 000 soldater där. Sevastopol är en oumbärlig
huvudbas för den ryska marinen i Svarta havet och för dess närvaro i
Medelhavet.
De ryska motiven för att inkorporera Krim med Ryssland kan sammanfattas sålunda:

Mot Ryssland för dess obestridliga folkrättsbrott på Krim och för den
grova hatpropagandan i ryska statsstyrda medier mot Ukraina sedan i
höstas. Den ryska regeringen kan också kritiseras för att ha tagit sig
rätten att skydda sina ”landsmän” utomlands, även när de icke är ryska
medborgare.
Mot EU för att i samband med förhandlingarna om ett associationsavtal mellan Ukraina och EU inte ha förstått hur Janukovytj agerade för
egen vinning, inte ha begripit hur illa det stod till med den ukrainska
ekonomin, inte heller ha förstått de djupa banden mellan Ukraina och
Ryssland och drivkrafterna bakom det ryska agerandet, samt för att ha
ställt Ukraina inför ett omöjligt val mellan EU och Ryssland.

En gång för alla säkra att Sevastopol förblev i ryska händer.
Med utnyttjande av Ukrainas svaghetsillstånd återföra Krim till Ryssland efter Chrusjtjovs nyckfulla utspel 1954.
Gentemot västländerna demonstrera att Ryssland efter åratal av tillbakaträngande i förhållande till USA, Nato och EU var berett att hävda
sina nationella intressen, såsom Putin förutskickat redan 2007.
Inför den egna opinionen spela på de patriotiska känslorna i syfte att
stärka presidentmaktens ställning.
Det finns anledning att rikta kritik mot alla parter i Ukrainakrisen:
Mot den nya ukrainska regeringen för dess ensidiga sammansättning
och svaga nationella legitimitet, även om premiärminister Jatsenjuk
försöker uppträda som en ansvarsfull politiker med försonande tal till
den rysk-ukrainska befolkningen.

Mot USA för dess ensidiga stöd till de mest radikala nationalisterna i
Ukraina och dess hårdföra sanktionspolitik mot Ryssland.
Vad finns det för lösningar på problemet? Sanktioner är ett dåligt
policyinstrument. De är lätta att införa men svåra att avveckla. De har
en tydlig signaleffekt men leder som regel till en hårdnande inställning
och kontraåtgärder från motsidan.
Den enda möjliga framgångsvägen är återupptagna kontakter och
samarbete mellan de ryska och ukrainska regeringarna. Här vilar ett
särskilt ansvar på Ryssland som den starkare parten. Förmodligen
måste den inrikespolitiska situationen i Ukraina först stabiliseras efter
det att president- och parlamentsval hållits. Ukrainas ekonomiska
problem kan inte lösas utan rysk medverkan. I sak torde de flesta ryska
och ukrainska politiker vara ense om att en framtida lösning måste
innefatta vittgående ömsesidigt fördelaktigt samarbete, respekt för det
ryska språket och kulturen i Ukraina, ökat regionalt självstyre i hela
landet samt en ukrainsk utrikespolitik som går ut på samarbete med
både EU och Ryssland men inte på medlemskap i Nato.

Den långsiktiga frågan är hur man skall återskapa ett rimligt mått av
förtroende i öst-väst relationerna, som har fått en allvarlig törn av det
inträffade. Det berör oss alla i Europa. Om inget görs, kommer en
”frostig fred” att råda i Europa i flera år med negativa konsekvenser
för ekonomiskt samarbete och mellanstatliga relationer. Det ankommer
på stormakternas ledare i Moskva, Washington, Berlin och Bryssel att
ta de första stegen. Ett sådant steg för att trappa ned spänningen togs
vid telefonsamtalet mellan Putin och Obama natten till lördag 29 mars
angående den ryska truppnärvaron vid Ukrainas gränser. I sammanhanget vore det värdefullt om parterna kunde dämpa sin retorik och gå
in för ”a verbal cease fire”. Det gäller särskilt de ryska statskontrollerade medierna men också stora delar av västerländsk press som ägnat
sig åt en överdrivet skarp kritik av president Putin och Ryssland. Det
går att kritisera och samtidigt försöka förstå motsidans bevekelsegrunder.
Sverige borde för egen del återgå till sin gamla utrikespolitiska linje att
verka för att dämpa, inte öka stormaktsmotsättningarna. Principer är
bra men mår bättre av att verklighetsanpassas.

Sven Hirdman, tidigare svensk Moskvaambassadör “

DN 2 april 2014: Skolan.

DNs huvudledare 2 april 2014 om skolan.
“Temat för seminariet är ”Den svenska skolan – flumskola eller modern och framåtblickande?” En klass på ett hundratal lärare, debattörer, politiker och tjänstemän lyssnar mer eller mindre intensivt hos
Studieförbundet näringsliv och samhälle i centrala Stockholm.
Efter exakt en timme kommer nyheten: ”Svenska elever är sämst i
Norden på problemlösning, visar en ny Pisaundersökning”. Även om
många säkert får upp den direkt på sina telefoner väcker den ingen
större uppmärksamhet. Kanske har vi slutat att förvånas. Nästa gång
testar väl Pisa hur snabbt elever dukar ut efter sin lunch, eller hur bra
de är på skolgårdsfotboll, och Sverige kommer förmodligen att hamna
en bit under snittet där också.
På ett sätt är det rimligt att inte förvånas över det senaste Pisaresultatet. Eftersom svenska elever har dåliga ämneskunskaper är det inte
märkligt att de inte kan lösa problem, vilket ofta förutsätter ämneskunskaper. Samtidigt har vi kanske haft en sista desperat övertro på att
just våra skolbarn har en sorts superkraft som andra saknar. Att vi är
kreativare, mer fritänkande än de stackars utländska elever som dagligen utsätts för korvstoppning från katedern.
Nu kan vi inte ens drömma om det. Naturligtvis är det en skandal att vi
gång på gång, oavsett vad Pisa mäter, hamnar under OECD-snittet.
En av talarna på SNS-seminariet är den alltid underhållande och tänkvärde Hans Albin Larsson, professor på Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping. I hans ögon ligger en stor del av skulden
för kunskapsraset i nedvärderingen av lärarnas ämneskunskaper.
Som exempel tar han upp hur ämnen som historia och matematik
försvann, klumpades ihop med andra till SO och NO som i sin tur

krympte i läroplanerna. Samtidigt som kraven på elevernas kunskaper
minskade tvingades lärarna undervisa i ämnen som de inte behärskade,
och ålades dessutom mer administration.
Lärarrollen förändrades, enligt Larsson, från någon som är expert på
sitt ämne till en person som går runt och är lite allmänt vuxen i skolan
medan han eller hon ”främjar olika typer av elevaktiviteter”. Den
förskjutningen menar han är kopplad till 60- och 70-talens vänstervåg.
Den som radikalt vill förändra samhället är förstås tvungen att radikalt
förändra skolan.
Men de elever som var målet, de som skulle tjäna på skolrevolutionen,
de allra svagaste – det var de som blev förlorarna. Barnen till de
studievana föräldrarna klarade, och klarar, sig hyfsat ändå.
Lägg därtill de skolpolitiska utspel som duggar tätare än nationella
prov och skapar osäkerhet och instabilitet hos svenska skolbarn, föräldrar och lärare och det finns all anledning att bli dyster. Men lite
muntrare till sinnes kunde man trots allt bli av de lärare som också
talade på seminariet.
Anna Anu Viik, som vann Lärarförbundets lärarpris år 2012, skrattade
lite trött åt alla de byråkratpolitiska infall som landat på hennes kateder
under 20 år. ”Under den tiden har Lärarhögskolan reformerats tre
gånger”, sa hon som exempel. ”I Finland har den gjorts om tre gånger
på 100 år. Det går för fort.”
Samtidigt lägger hon till en viktig poäng. ”Med lite skinn på näsan lär
man sig att de nymodigheter som dyker upp också försvinner efter en
liten tid”.
Det är väl det man hoppas av de svenska lärarna. Att de ska ha så stor
kompetens, så stort självförtroende och så stor tilltro till sig själva att
de ska se lagom intresserade ut när en skolbyråkrat kommer med sitt

senaste pedagogiska stjärnstoff – och sedan snarast förpassa detsamma
ut genom klassrumsfönstret.
Men för att få kompetenta och självständiga lärare krävs en bättre
lärarutbildning, högre löner och en starkare yrkesroll. Det är viktigare
krav än det slentrianmässiga ”mer resurser till skolan”.
En fråga som inte ställdes under seminariet om den svenska skolans
historia var vem som egentligen efterfrågat dessa ständiga reformer,
nya läroplaner och pedagogiska trender. Det har i alla fall inte varit
föräldrarna, som mest suttit som frågetecken när barnen kommer hem
med kunskapsmål och betygskriterier som knappt ens deras lärare
begripit.
Det är lätt att instämma med Anna Anu Viik – det har gått för fort.
Enda chansen för föräldrarna att påverka sina barns undervisning har
varit möjligheten att välja skola. Det vore en stor olycka om hetsen
mot ”vinster i välfärden” medförde att den inskränktes efter nästa val.
DN 2/4 2014 “

DN 5 april 2014:

“Läraren är ingen trollkarl”
“ Skolan handlar om det den alltid handlat om, att övning ger
färdighet och repetition är inlärningens moder. Det hör till livsvillkoren och ingen finns att klandra, varför skoldebatten hamnar
snett. “
“Skolan handlar om det den alltid handlat om, att övning ger färdighet
och repetition är inlärningens moder. Det hör till livsvillkoren och
ingen finns att klandra, varför skoldebatten hamnar snett.
I samhället finns en tilltagande anda att personer med någon form av
makt finns till för åtgärda livets friktion. Journalistiken, politiken och
den offentliga diskursen opererar helt utifrån denna föreställning. Det
har lett till många humana reformer, men i skoldebatten blir en sådan
instinkt närmast vilseledande, eftersom det inte går att ställa någon till
svars för hur hjärnans kognitiva funktioner är beskaffade.
Jag gick in på OECD:s hemsida och gjorde matematikövningarna från
Pisatestet. De var fullt relevanta och vettiga och ingen av dem svårare
än att alla femtonåringar inom normalfördelningen skulle klara dem
om de varje skoldag satt ner i ett tyst rum i fyrtio koncentrerade minuter och enskilt löste tal av liknande slag.
Var och en inser att snickaren blir skickligare endast av att snickra
med sina egna händer, att mästaren förevisar och instruerar gesällen,
men han snickrar inte åt honom. Alla vet att idrottsliga framsteg
kommer av träning utförd av idrottarens kropp, inte tränarens. Men så
fort kunskapen blir teoretisk krånglar vi till det något kolossalt. Allt
förmodas med ens vara medfött och omöjligt att påverka på egen hand,
tränaren görs viktigare än träningen och lärandet står och faller med
metodik, antal personer i rummet och en magisk auktoritet som sitter
på hemligheterna.

Så komplicerat kan det inte vara. Det är ingen skillnad att träna för att
bli fysiker eller löpare. Den som vill bli en bättre löpare tittar inte på
en instruktionsfilm, utan springer. Och man förstår inte fysik först och
räknar sedan. Man lär sig formlerna, sedan räknar man och läser, räknar och läser; ur det uppstår successivt förståelse om hur formlerna
åskådliggör naturlagarna. De ämnesspecifika kunskaperna ligger
sammantvinnade med utövandet, inte utanför det där en superpedagog
kan visa och berätta så att man ska slippa mödan att göra kunskapen
till en del av den egna hjärnans processer.

En vän till mig som undervisar på en svensk högskola berättar ofta
om hur hennes studenter på fullt allvar och med stor indignation anser
att om de inte klarar tentan är det läraren (det vill säga makthavaren)
som misskött sina åligganden. De tycker sig ha beställt en medborgerlig rättighetstjänst i form av utbildning, där kunskap ingår. På samma
sätt som tjänsten hårklippning garanterar studenten ny frisyr mot att
den går till salongen samt betalar, ska de få en examen och kunskap
mot att de infinner sig på högskolan samt är medborgare med ett
människovärde.

All kunskap och inlärning är praktisk. Man måste utföra den med
sin kropp och sitt huvud. Inget annat fungerar. Ingen annan kan göra
det åt en. Just detta gör social rörlighet möjlig. Studerandet på kammaren kommer ingen undan. Hur framstående föräldrar man än har måste
kunskapen in även i den nya människans hjärna och där bli till förståelse genom studier i avskildhet.

Frisörtjänster består som bekant i att frisörer arbetar med en annan
persons hår utan dennes inblandning tills nöjaktigt resultat uppstått.
Tror man att utbildningstjänster utgörs av att läraren bearbetar studentens tänkande och hjärna såsom frisören bearbetar kundens hår, har
man gruvligt missuppfattat tingens väsen.

Det gör förstås läroböckernas kvalitet avgörande. Under min skoltid på
1980-talet tänkte jag alltid att om bara böckerna innehöll vad de skulle
var ineffektiva lektioner ingen katastrof. Det gick att kompensera
hemma, ensam med böckerna. Fasan var inte mediokra lärare, utan
idén att eleverna skulle ”göra sina egna läromedel”.
Det är böckerna man till sist måste ner i om man ska lära sig något
teoretiskt. Läraren finns där för att förklara, sätta fenomen i perspektiv
och bena ut sammansatt stoff. Men tyvärr, inlärningsjobbet måste varje
hjärna göra själv.
Att människor har rätt till kunskap betyder att ingen har rätt att hindra
någon från att studera. Det betyder inte att lärare kan ”ge” kunskap.
Den återkommande förvrängningen av rättighetsbegreppet, att rättigheter är något andra är skyldiga att förse en med, blir på inlärningsområdet rent naturvidrigt på grund av hjärnans funktionssätt. Det går att
ålägga andra att förse en med allt möjligt, men inte med kunnande,
reflektion och insikt. Det är än så länge en biologisk omöjlighet.

Den tjänst man köper för skattepengar eller erhåller som rättighet är
möjligheten att tentera kunskaper och få ett papper på det. I tjänsten
ingår tillgång till lärares kompetens och organisering av kunskapsmassan. Det man inte köper eller erhåller som rättighet är fakta- och
förståelseöverföring. Den är nämligen oköpbar, och därför omöjlig
som rättighet, dock ej som frihet. Den är oköpbar men fri på exakt
samma sätt som högre syreupptagning är det för löparen. Den kan bara
införlivas genom eget utförande.
Klasstorlekar, resurser och lärarnas status är underordnade storheter så
länge uppfattningen odlas i samhället att kunnande, insikt och vetande
är att lämna in sig själv på rättighetsservice och komma ut några år
senare med allting på plats, oavsett vad man haft för sig under tiden.
Lena Andersson ledarredaktionen@dn.se”

DN 5 april 2014:

“Fokus på taktik – inte sakfrågor”
“I dag ska statsminister Fredrik Reinfeldt peppa 2 800 valarbetare
att vända regeringens underläge i opinionen. Valstrategin går ut
på att framställa regeringen som duglig och Sverige som ett bra
land. Sedan ska oppositionens brister belysas och vinna valet åt
Reinfeldt. “
“Moderaterna har gjort opinionsundersökningar om vilket ord partiet
ska använda för att tala om läget på arbetsmarknaden. ”Ordet arbetslöshet är Socialdemokraternas ord”, berättade Moderaternas analysoch kommunikationschef Per Nilsson i går på Moderaternas Sverigemöte i Göteborg, och tillade att arbetslöshet är ett negativt ord. Den
har också stigit sedan regeringen Reinfeldt tillträdde, vilket Moderaterna förstås inte vill framhålla.
Men partiet vill ändå att jobb mot bidrag ska vara valets konfliktfråga.
M betonar att antalet sysselsatta har ökat i Sverige, när många lämnat
förtidspension och sjukskrivning. Moderaterna kommer nu att börja
använda ordet ”arbetskraften”. Undersökningarna visar att det förknippas med ord som ”människor”, ”arbete” och ”arbetsför”.
Statsministen tog sig an det utprovade ordet direkt, på en pressträff
sent i går eftermiddag. Han berättade att han i dag, lördag, kommer att
hålla tal om jobb och – begreppet arbetskraften. Fredrik Reinfeldt
skisserade också sin föga visionära strategi inför valet: Inga stora
skattesänkningar, inga stora reformer.
”Folk vill ha politiker som har förmåga att hålla ihop ekonomin, som
visar stabilitet och långsiktighet”, sade han.

Alltså, allt ska vara ungefär som det är. Det politiska slaget kommer nu
att stå om verklighetsbeskrivningen. Är Sverige ett land som håller på
att slitas isär, som oppositionen säger, eller ett bra land, som regeringen säger?
Sådant som skulle ha kunnat bli till stor belastning för regeringen
åtgärdas i samband med vårbudgeten. Försvaret och skolan får mer
pengar, köerna till cancervården kortas.
Moderaterna har med sin u-sväng från stora skattesänkningar till
förslag om skattehöjningar ändrat hela spelplanen för valrörelsen.
Socialdemokraterna får svårt att hävda att nya skattesänkningar står
mot välfärd i valet. Den värsta fällan för oppositionen är dock
finansminister Borgs nya mål att ha en procents överskott i statsfinanserna år 2018. Det är ett väldigt tufft mål som kommer att kräva
stor stramhet och sannolikt också besparingar eller skattehöjningar.
Det ställer oppositionen i en svår sits. Accepterar de målet kommer de
att få lägga om sin politik med besvikna väljare som resultat. S har ju
bland annat lovat att halvera ungdomsarbetslösheten, vilket kräver
pengar. Ställer de sig inte bakom målet att nå överskott 2018 så
kommer de att utmålas som oansvariga och olämpliga att sköta rikets
finanser. Moderaterna hoppas att vinna hur som. Men det riskerar att
bli till priset av en visionslös och negativ valrörelse.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

DN5 april 2014:

“Kärvt M tänker inte ge löften om reformer”
“En valrörelse helt utan löften om stora reformer – och fullt fokus
på regeringsduglighet och stabilitet. Så tänker Fredrik Reinfeldt
få fyra år till som statsminister. – Det blir rimligen en annorlunda
valrörelse, säger han. “
“Under Sverigemötet i Göteborg råder det ingen tvekan om hur Moderaterna kommer att möta väljarna.
En kärv linje, utan löften om reformer som kostar pengar, ska ge Fredrik Reinfeldt och Moderaterna en tredje historisk valseger.
– Vi ska göra det vi är allra bäst på, nämligen att sköta offentliga finanser, svensk ekonomi och visa långsiktighet, säger Fredrik Reinfeldt.
När statsministern frågades ut av journalister i går eftermiddag argumenterade han för att årets valrörelse i ett historiskt perspektiv är unik.
– Jag tror helt enkelt inte att det finns något utrymme för ofinansierade
reformer under nästa mandatperiod, säger han.
Finansminister Ander Borg betonar även han att stabilitet och ansvar
är regeringens främsta prioritet.
– Jag kommer först säkra stabiliteten. Tappar man stabiliteten bygger
man nästa djupa nedgång. Stabiliteten är överordnad. Stabilitet är ett
evigt pågående arbete.

Genom att betona att regeringen måste hålla i slantarna för att klara
nästa kris vill Fredrik Reinfeldt och Anders Borg tvinga in huvudmotståndaren Socialdemokraterna på Moderaternas planhalva. Moderatledningen vill att valrörelsen ska handla om rikets finanser och
regeringsduglighet, två områden där alliansen för tillfället klarar sig
bra i opinionen.
Fredrik Reinfeldt säger att han förutsätter att Socialdemokraterna anpassar sig till regeringens ekonomiska dagordning.
– Om de hävdar att vi har fel blir det en väldigt skarp konflikt. Då
kommer jag hävda att de riskerar den goda ekonomiska utveckling vi
haft i Sverige på senare år och att de riskerar att föra ner oss i de ekonomiska diken där väldigt många andra länder i vår omvärld har befunnit sig, säger Fredrik Reinfeldt.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se “

De särskilda utredningarna på
http://wimnell.com

De senaste utredningarna, 10 maj 2011- 3 april 2014, som var för
sig ofta redovisar aktuella saker i alla de 129 delområdena på
hemsidan: de förtecknas i början på hemsidan i kronologisk
ordning med den senast allra överst:

De finns förtecknade i följande pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste årens utredningar.

Sven Wimnell 3 april 2014:
Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter inlagt
i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d
och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
(Del av http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdfmed bara Statistisk
årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter )

Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och
med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning,
varvid den senaste läggs underst.

Sven Wimnell 3 april 2014:
Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende,
skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och
regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många
länkar. http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf
Sven Wimnell 27 februari 2010+ 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete
och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf
Innehåller hela arbetsmarknaden med tusentals länkar.
Sven Wimnell 15 mars 2014: Samhällsplaneringens problem. Förslag
till förstasida med 22 politikområden på socialdemokraternas hemsida
och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf
Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning
och Studieförbund. Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars
kunskaper. PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. Krav
om bättre politik och bättre information om politik. Krav om bättre
samhällsinformation och bättre skolundervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013.
Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 2013.
Andra delen med de sista 10 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur
ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del 4
http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf
Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur
ska man kunna förbättra världen? Hösten 2013 inför valet 2014. Del
1-3. http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf
Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplaneringens problem. Om
planering av politik för ministrar. Socialdemokraternas hemsida 1 juni
2013. http://wimnell.com/omr36-39zzas.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

Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för en socialdemokratisk
skuggregering. Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zszx http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf
Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för
verksamheter som förändrar världen. http://wimnell.com/
omr36-39zs.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren
2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren
2012 - mars 2013 i område
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf
Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Några händelser och problem sommaren
2012 - mars 2013 i områdena
7-9. Kulturella verksamheter
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2013: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen?
Några händelser och problem i världen sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf
Sven Wimnell 29 oktober 2012. Förslag: TV-avgiften avskaffas för
privahushåll och ersätts med en kollektivavgift betald av riksdagen.
http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer. Kompletterad
1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga rättigheter, mobbning,
diskriminering o d. http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf
Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj 2012 och
socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014. http://
wimnell.com/omr36-39zq.pdf
Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och högskolor. Utbildning
och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf
Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och
byggnadsnämnden i Strängnäs kommun angående järnvägen i
Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71m.pdf
Sven Wimnell 10 februari 2012: Alliansregeringens verksamheter i
februari 2012 och en socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sven Wimnell 11 januari 2012:
Kulturutredningar och kulturbudgetar.
http://wimnell.com/omr70c.pdf
Sven Wimnell 10 januari 2012: Samhällsplaneringens problem. Hur
ska man kunna förbättra världen? Politik inför 2012. Det behövs
ordentliga och hederliga planeringar för många delområden i nio
huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf
Sven Wimnell 9 jan 2012:
http://Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf
Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf
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 26 maj 2011: Något om socialdemokrater och politik
april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf
Sven Wimnell 10 maj 2011: Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

