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Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer:
Individens kroppsliga förhållanden,
Individens psykiska förhållanden, 	

Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 	

Individens sociala miljö - sociala samhälle,
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 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
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Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller :
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. A1+A2
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1+B2
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Individer och samhällen planerar framtiden:
Hur var det ? Kunskaper och erfarenheter från det 	

förgångna.
Hur är det ? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?
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Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av psykiska och kroppsliga
förhållanden och av deras fysiska och sociala miljöer.

10	

 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.
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 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.
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Kapitel 1.___________
Människornas_______
levnadsförhållanden__

Kapitel 1. Människornas
levnadsförhållanden
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
	

Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
	

status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
	

Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika
	

psykiska tillstånd och aktiviteter, 	

 individens inre verklighet.
	

Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska
	

miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska
	

miljöerna kan gälla:
	

* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
	

värden och funktioner.
	

* De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska
	

värden och teknologiska funktioner.
	

Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
	

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

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

 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	

fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	

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

 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	

indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	

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

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

att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	

till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
	

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

	

Hur var det ? 	

Hur är det ? 	

Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Riktiga kunskaper om rådande 	

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

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av
psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och
sociala miljöer.	

 	

	

	


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

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.

Resonemangen leder till att man bör göra allt som är möjligt för att
till alla genom utbildning och information sprida ut kunskaper om
världsförbättringsproblemen, dvs kunskaper om hur det var och är, kan
bli och bör bli. För att ha något att sprida ut måste man hålla igång
forskningar, utredningar och planeringar. För att hålla ihop allt detta
måste man hålla igång även kontinuerliga planeringar om forskning,
utredning, utbildning, information och planeringar.
Planeringar bör finnas dels för en mängd ämnesområden-verksamhetsområden, dels för geografiska områden av olika storlekar. För alla
planeringar bör finnas flera framtida tidshorisonter. Både tillstånd och
framför allt processer bör planeras. Man bör alltså ha planeringar för
tillstånd i rummet vid olika tidpunkter och planeringar för processer
som fördelar i rummet och förändrar med tiden.

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 plane-

rings-, 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.
I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara
skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.
I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man
söka på utbildningar och lediga jobb.

I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till
förbättring av arbetsrutinerna.
Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter
som behövs och hur de bör vara fördelade.
Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett
enda ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För
att inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikationssystemet för verksamheter.
	

 	


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

Hushållsverksamheter. Hemkunskap. 36-39zs.pdf
64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
645 Användning av inventarier o d
646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

Detta är verksamheter som världens 7 miljoner människor alla har mer
eller mindre. Verksamheterna är inte likadana världen över. I många
fall är hushållen fattiga och lever på mindre än ett par tre dollar om
dagen = cirka 20 kr per dag, hur det nu går till.
I Sverige är rimliga lägsta hushållskostnader i förvärsarbetande åldrar
år 2013 för vuxen ensam 145 000 kr om året = cirka 400 kr per dag,
för makar 220 000 kr = cirka 600 kr per dag. Pensionärer cirka 375 kr
per dag och pensionärsmakar cirka 560 kr per dag.
Hushållverksamheterna är grundläggande problem både i Sverige
och världen. De är grunden för välfärden.

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

I världen:

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

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

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

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

Ur den kan man utläsa vilka de viktigaste politiska problemen är.
För företag och företagare kan göras liknande sammanställning,
men verksamheterna blir då ordnade på annat sätt.

Hushållsverksamhet	


	


Är beroende av zs Sida 438

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

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

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.

Från 36-39zzi:

Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

 Makar/sambor
Summa per månad 2014	

5940	

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

5740
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	

Summa per år 2014:
bostad + övrigt	

	

Här är inget räknat för
höga semesterkostnader eller
andra resor än lokalresor.
Säg för enkelhets skull,
avrundat	

	

	


68880	


117960

61200
74400
130080	


192360

14880	


29760

144960	


Individuella respektive
gemensamma kostnader: Ensam man Ensam kv.	

 Makar/sambor
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

222120

Makar 149 % av ensam.
145000	


222000

Makar 153 % av ensam.
Ensam man
Ensam kvinna

Årskostnader år 2014, pensionärer.

147400
142600 skillnad 4800 kr

Ensam man
Ensam kvinna

135380
132620 skillnad 2760 kr

2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2014 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

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /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

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

Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
För inkomståren 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014
har undersökts hur stora underskotten och överskotten blir i hushållsbutdgetarna för förvärvsarbetande med inkomster mellan 6000 och 60
000 kr per månad, för ensamma och makar med líka stora inkomster.
Underskott och överskott avser det som återstår av inkomsten sedan
inkomstskatt betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor.
(Skattetabell 33, kolumn1.)
Skillnader mellan 2006 och 2014 redovisas i tabellen till höger.
Den borgerliga alliansen har menat att jobbskatteavdragen mest
tillfallit låg- och medelinkomsttagare, men tabellen visar att
* underskotten har ökat för inkomster 13000 och lägre,
* att överskotten har minskat för inkomster 14000-25000 och
* att överskotten har ökat för inkomster 26000 och högre och med
cirka 23000-32000 kr per år för inkomser 35000 och högre.
Den nya regeringen vill minska jobbskatteavdragen för inkomster
50000 kr och högre och sänka inkomsgränsen för statlig skatt till
35000 kr. Det tycks finnas överskott att ta av.
Försämringarna för inkomster 25000 och lägre borde åtgärdas.

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan inkomstskatt
betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna
enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kostnaderna ingår
ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33,
kolumn1.)
Ensam 2006	

 2014	

 Skillnad	

Mån. Över- 	

 	

lön skott/år 	

	

	

6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001
20001
21001
22001
23001
24001
25001
26001
27001
29001
30001
35001
40001
45001
50001
55001
60001

-64356	

-55524	

-46692	

-37920	

-29880	

-22176	

-14532	

-6888	

756
8400	

16044 	

23688	

31332	

38976	

46200	

53844	

61488	

69132	

76776	

84420	

92124	

98424
109704
115344
143544
171240
196440
221640
246840
272040

	


	


	


-80536 	

 -16180	

 Underskottet har ökat	

-71200	

 -15676	

 Underskottet har ökat 	

 	

-61864	

 -15172	

 Underskottet har ökat 	

-52528	

 -14608	

 Underskottet har ökat 	

-43192	

 -13312	

 Underskottet har ökat 	

-34072	

 -11896	

 Underskottet har ökat 	

 	

-25612	

 -11080	

 Underskottet har ökat	

 	

-17524	

 -10636	

 Underskottet har ökat
-8716 -9472	

 Överskottet har minskat
-268 -8668 	

 Överskottet har minskat
8180	

 -7864	

 Överskottet har minskat	

	

16280	

 -7408	

 Överskottet har minskat 	

25076 -6256	

 Överskottet har minskat	

33524 -5452	

 Överskottet har minskat 	

41624 -4576	

 Överskottet har minskat 	

50072 -3772	

 Överskottet har minskat 	

58520 -2968	

 Överskottet har minskat 	

66968 -2164	

 Överskottet har minskat 	

75416 -1360	

 Överskottet har minskat 	

83864
-556 	

 Överskottet har minskat 	

92324
200	

 Överskottet har ökat	

100772
2348	

 Överskottet har ökat 	

117668 	

 7964	

 Överskottet har ökat
126008 10664	

 Överskottet har ökat 	

166208	

 22664	

 Överskottet har ökat 	

196712 25472 	

 Överskottet har ökat	

224912 28472	

 Överskottet har ökat 	

 	

253112 31472	

 Överskottet har ökat 	

278972 32132	

 Överskottet har ökat 	

 	

304172 32132 	

 Överskottet har ökat 	
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Kapitel 2. Riksdagens utskott
Från 36-39zz.pdf, sid 115-131 + riksdagen 10 okt 2014.

Arbetsmarknadsutskottet (AU)
Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om
1. arbetsmarknadspolitik,
2. arbetslivspolitik med arbetsrätt,
3. integration,
4. åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör något
annat utskotts beredning samt
5. jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör
något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 13 Integration och
jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv bereds av
arbetsmarknadsutskottet. Lag (2008:757).

Ordförande
Pärssinen, Raimo (S)

Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 22
Telefon: 08-7864745
E-post: raimo.parssinen@riksdagen.seraimo.parssinen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Kristersson, Ulf (M)

Moderaterna
Södermanlands län, plats 179
Telefon: 08-7864288
E-post: ulf.kristersson@riksdagen.seulf.kristersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Karlsson, Annelie (S)

Socialdemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 66
Telefon: 08-7866503
E-post: annelie.karlsson@riksdagen.seannelie.karlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Brännström, Katarina (M)

Moderaterna
Kronobergs län, plats 218
Telefon: 08-7864699
E-post: katarina.brannstrom@riksdagen.sekatarina.brannstrom
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ahlberg, Ann-Christin (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 268
Telefon: 08-7864398
E-post: ann-christin.ahlberg@riksdagen.seann-christin.ahlberg
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sällström, Sven-Olof (SD)

Sverigedemokraterna
Dalarnas län, plats 75
Telefon:
E-post: sven-olof.sallstrom@riksdagen.sesven-olof.sallstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bali, Hanif (M)

Moderaterna
Stockholms län, plats 177
Telefon: 08-7865702
E-post: hanif.bali@riksdagen.sehanif.bali[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Björck, Patrik (S)

Bieler, Paula (SD)

Qarlsson, Annika (C)

Haddad, Roger (FP)

Venegas, Marco (MP)

Esbati, Ali (V)

Holm, Christian (M)

Pethrus, Désirée (KD)

Jansson, Eva-Lena (S)

Pettersson, Helén i Umeå (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 43
Telefon: 08-7865957
E-post: patrik.bjorck@riksdagen.sepatrik.bjorck[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Västra Götalands läns norra, plats 161
Telefon: 08-7864432
E-post: annika.qarlsson@riksdagen.seannika.qarlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Miljöpartiet
Södermanlands län, plats 322
Telefon:
E-post: marco.venegas@riksdagen.semarco.venegas[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Värmlands län, plats 44
Telefon: 08-7864228
E-post: christian.holm@riksdagen.sechristian.holm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Örebro län, plats 199
Telefon: 08-7864700
E-post: eva-lena.jansson@riksdagen.seeva-lena.jansson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Kalmar län, plats 151
Telefon: 08-7866309
E-post: paula.bieler@riksdagen.sepaula.bieler[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Västmanlands län, plats 308
Telefon: 08-7865898
E-post: roger.haddad@riksdagen.seroger.haddad[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Stockholms län, plats 210
Telefon: 08-7865022
E-post: ali.esbati@riksdagen.seali.esbati[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Stockholms kommun, plats 111
Telefon: 08-7865686
E-post: desiree.pethrus@riksdagen.sedesiree.pethrus[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 78
Telefon: 08-7864529
E-post: helen.pettersson@riksdagen.se

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

Ordförande
Szyber, Caroline (KD)

Kristdemokraterna
Stockholms kommun, plats 208
Telefon: 08-7866631
E-post: caroline.szyber@riksdagen.secaroline.szyber[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande

Löfstrand, Johan (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 8
Telefon: 08-7864869
E-post: johan.lofstrand@riksdagen.sejohan.lofstrand[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Thalén Finné, Ewa (M)

Moderaterna
Skåne läns södra, plats 125
Telefon: 08-7864556
E-post: ewa.thalen.finne@riksdagen.seewa.thalen.finne[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Larsson, Hillevi (S)

Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 37
Telefon: 08-7864399
E-post: hillevi.larsson@riksdagen.sehillevi.larsson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Roswall, Jessika (M)

Moderaterna
Uppsala län, plats 57
Telefon: 08-7866461
E-post: jessika.roswall@riksdagen.sejessika.roswall[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Eriksson, Lars (S)

Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 343
Telefon: 08-7864452
E-post: lars.a.eriksson@riksdagen.selars.a.eriksson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hedlund, Roger (SD)

Sverigedemokraterna
Stockholms län, plats 284
Telefon:
E-post: roger.hedlund@riksdagen.seroger.hedlund[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bohlin, Carl-Oskar (M)

Moderaterna
Dalarnas län, plats 105
Telefon: 08-7865704
E-post: carl-oskar.bohlin@riksdagen.secarl-oskar.bohlin[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sonidsson, Eva (S)

Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 167
Telefon: 08-7864382
E-post: eva.sonidsson@riksdagen.seeva.sonidsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Johansson, Ola (C)

Centerpartiet
Hallands län, plats 225
Telefon: 08-7865720
E-post: ola.johansson@riksdagen.seola.johansson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hult, Emma (MP)

Miljöpartiet
Jönköpings län, plats 327
Telefon:
E-post: emma.hult@riksdagen.seemma.hult[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Finnborg, Thomas (M)
Moderaterna
Skåne läns västra, plats 221
Telefon: 08-7866373

E-post: thomas.finnborg@riksdagen.sethomas.finnborg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nysmed, Leif (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 249
Telefon:
E-post: leif.nysmed@riksdagen.seleif.nysmed[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Eskilandersson, Mikael (SD)

Sverigedemokraterna
Gävleborgs län, plats 107
Telefon:
E-post:
mikael.eskilandersson@riksdagen.semikael.eskilandersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hannah, Robert (FP)

Folkpartiet
Göteborgs kommun, plats 337
Telefon:
E-post: robert.hannah@riksdagen.serobert.hannah[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Dadgostar, Nooshi (V)

Vänsterpartiet
Stockholms län, plats 318
Telefon: 08-7865991
E-post: nooshi.dadgostar@riksdagen.senooshi.dadgostar[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Haraldsson, Johanna (S)

Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 326
Telefon:
E-post: johanna.haraldsson@riksdagen.se

Finansutskottet (FiU)
Finansutskottet ska bereda ärenden om
1. penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
2. kredit- och fondväsendet,
3. det affärsmässiga försäkringsväsendet,
4. Riksrevisionen i den mån ärendena inte tillhör
konstitutionsutskottets beredning,
5. den kommunala ekonomin,
6. statliga arbetsgivarfrågor, statlig statistik, redovisning, revision och
rationalisering,
7. statens egendom och upphandling i allmänhet,
8. förvaltningsekonomiska frågor i övrigt som inte rör enbart ett visst
ämnesområde samt
9. budgettekniska frågor.
Utskottet ska även granska beräkningen av statens inkomster,
sammanställa statsbudgeten och granska årsredovisning för staten.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning, 25 Allmänna bidrag till kommuner, 26 Statsskuldsräntor m.m. samt 27 Avgiften till Europeiska unionen bereds av
finansutskottet. Lag (2010:1417).

Ordförande
Olovsson, Fredrik (S)

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 178
Telefon: 08-7864186
E-post: fredrik.olovsson@riksdagen.sefredrik.olovsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Kinberg Batra, Anna (M)
Moderaterna
Stockholms län, plats 84

Telefon: 08-7864458
E-post: anna.kinberg.batra@riksdagen.seanna.kinberg.batra[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Green, Monica (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 17
Telefon: 08-7864736
E-post: monica.green@riksdagen.semonica.green[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jacobsson Gjörtler, Jonas (M)

Moderaterna
Skåne läns västra, plats 256
Telefon: 08-7865845
E-post:
jonas.jacobsson.gjortler@riksdagen.sejonas.jacobsson.gjortler[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hellman, Jörgen (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 195
Telefon: 08-7864832
E-post: jorgen.hellman@riksdagen.sejorgen.hellman[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sjöstedt, Oscar (SD)

Sverigedemokraterna
Södermanlands län, plats 323
Telefon: 08-7866449
E-post: oscar.sjostedt@riksdagen.seoscar.sjostedt[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Andersson, Jörgen (M)

Moderaterna
Kalmar län, plats 121
Telefon: 08-7866419
E-post: jorgen.andersson@riksdagen.sejorgen.andersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Karlsson, Agneta (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 115
Telefon:
E-post: agneta.karlsson@riksdagen.seagneta.karlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Källström, Emil (C)

Centerpartiet
Västernorrlands län, plats 274
Telefon: 08-7865983
E-post: emil.kallstrom@riksdagen.seemil.kallstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Alm Ericson, Janine (MP)

Miljöpartiet
Västra Götalands läns norra, plats 302
Telefon:
E-post: janine.alm.ericson@riksdagen.sejanine.alm.ericson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ericson, Jan (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns södra, plats 304
Telefon: 08-7866693
E-post: jan.ericson@riksdagen.sejan.ericson[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>

Unander, Hans (S)

Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 74
Telefon: 08-7865018
E-post: hans.unander@riksdagen.sehans.unander[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Dioukarev, Dennis (SD)

Sverigedemokraterna
Jönköpings län, plats 328
Telefon:
E-post: dennis.dioukarev@riksdagen.sedennis.dioukarev[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ullenhag, Erik (FP)

Folkpartiet
Stockholms kommun, plats 143
Telefon: 08-7865457
E-post: erik.ullenhag@riksdagen.seerik.ullenhag[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Andersson, Ulla (V)

Vänsterpartiet
Gävleborgs län, plats 48
Telefon: 08-7864659
E-post: ulla.andersson@riksdagen.seulla.andersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Forssmed, Jakob (KD)

Kristdemokraterna
Stockholms län, plats 212
Telefon:
E-post: jakob.forssmed@riksdagen.sejakob.forssmed[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Granlund, Marie (S)

Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 35
Telefon: 08-7864751
E-post: marie.granlund@riksdagen.se

Försvarsutskottet (FöU)
Försvarsutskottet ska bereda ärenden om
1. totalförsvar,
2. samhällets räddningstjänst,
3. åtgärder för att minska samhällets sårbarhet,
4. kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd samt
5. sjö- och kustövervakning,
allt i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag till utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap bereds av försvarsutskottet. Lag (2008:757).

Ordförande
Widman, Allan (FP)

Folkpartiet
Malmö kommun, plats 62
Telefon: 08-7865846
E-post: allan.widman@riksdagen.seallan.widman[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Lindestam, Åsa (S)

Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 23
Telefon: 08-7865187
E-post: asa.lindestam@riksdagen.seasa.lindestam[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Wallmark, Hans (M)

Moderaterna
Skåne läns norra och östra, plats 64

Telefon: 08-7865014
E-post: hans.wallmark@riksdagen.sehans.wallmark[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jeppsson, Peter (S)

Socialdemokraterna
Blekinge län, plats 11
Telefon: 08-7864470
E-post: peter.jeppsson@riksdagen.sepeter.jeppsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Forssell, Johan (M)
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 171
Telefon: 08-7864455
E-post: johan.forssell@riksdagen.sejohan.forssell[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Völker, Alexandra (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 319
Telefon:
E-post: alexandra.volker@riksdagen.sealexandra.volker[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jansson, Mikael (SD)

Sverigedemokraterna
Gävleborgs län, plats 77
Telefon: 08-7866424
E-post: mikael.jansson@riksdagen.semikael.jansson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Asplund, Lena (M)
Moderaterna
Västernorrlands län, plats 200
Telefon: 08-7864793
E-post: lena.asplund@riksdagen.selena.asplund[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Härstedt, Kent (S)

Socialdemokraterna
Skåne läns västra, plats 184
Telefon: 08-7865647
E-post: kent.harstedt@riksdagen.sekent.harstedt[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bäckström, Daniel (C)
Centerpartiet
Värmlands län, plats 133
Telefon:
E-post: daniel.backstrom@riksdagen.sedaniel.backstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Olsson, Per (MP)

Miljöpartiet
Stockholms kommun, plats 314
Telefon: 08-7865341
E-post: per.olsson@riksdagen.seper.olsson[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Andersson, Jan R (M)
Moderaterna
Kalmar län, plats 91
Telefon: 08-7865006

E-post: jan.r.andersson@riksdagen.sejan.r.andersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Holmqvist, Paula (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 267
Telefon: 08-7865217
E-post: paula.holmqvist@riksdagen.sepaula.holmqvist[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Richtoff, Roger (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns västra, plats 257
Telefon: 08-7865139
E-post: roger.richtoff@riksdagen.seroger.richtoff[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Henriksson, Stig (V)

Vänsterpartiet
Västmanlands län, plats 344
Telefon: 08-7864235
E-post: stig.henriksson@riksdagen.sestig.henriksson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Oscarsson, Mikael (KD)

Kristdemokraterna
Uppsala län, plats 7
Telefon: 08-7864776
E-post: mikael.oscarsson@riksdagen.semikael.oscarsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ottosson, Mattias (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 148
Telefon:
E-post: mattias.ottosson@riksdagen.se

Justitieutskottet (JU)
Justitieutskottet skall bereda ärenden om
1. domstolarna,
2. arrendenämnderna och hyresnämnderna,
3. åklagarväsendet,
4. polisväsendet,
5. rättsmedicinen,
6. kriminalvården samt
7. brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter eller har nära
samband med föreskrifter i dessa balkar.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet bereds av
justitieutskottet. Lag (2003:180).

Ordförande
Ask, Beatrice (M)
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 24
Telefon: 08-7865577
E-post: beatrice.ask@riksdagen.sebeatrice.ask[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Hirvonen, Annika (MP)

Miljöpartiet
Stockholms län, plats 211
Telefon: 08-7864446
E-post: annika.hirvonen@riksdagen.seannika.hirvonen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Petersson, Helene i Stockaryd (S)

Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 216
Telefon: 08-7865274
E-post: helene.petersson@riksdagen.sehelene.petersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lundgren, Elin (S)

Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 106
Telefon: 08-7865762
E-post: elin.lundgren@riksdagen.seelin.lundgren[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hammarbergh, Krister (M)
Moderaterna
Norrbottens län, plats 240
Telefon: 08-7866204
E-post: krister.hammarbergh@riksdagen.sekrister.hammarbergh
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hamednaca, Arhe (S)

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 173
Telefon: 08-7866332
E-post: arhe.hamednaca@riksdagen.searhe.hamednaca[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ekeroth, Kent (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 67
Telefon: 08-7866347
E-post: kent.ekeroth@riksdagen.sekent.ekeroth[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Avsan, Anti (M)

Marttinen, Adam (SD)

Eberstein, Susanne (S)

Pehrson, Johan (FP)

Hedin, Johan (C)

Snecker, Linda (V)

Hansson, Anders (M)

Carlson, Andreas (KD)

Löberg, Petter (S)

Redar, Lawen (S)

Moderaterna
Stockholms län, plats 85
Telefon: 08-7864353
E-post: anti.avsan@riksdagen.seanti.avsan[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 166
Telefon: 08-7864303
E-post: susanne.eberstein@riksdagen.sesusanne.eberstein[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Stockholms kommun, plats 244
Telefon:
E-post: johan.hedin@riksdagen.sejohan.hedin[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Skåne läns södra, plats 154
Telefon: 08-7865501
E-post: anders.hansson@riksdagen.seanders.hansson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 340
Telefon:
E-post: petter.loberg@riksdagen.sepetter.loberg[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Stockholms kommun, plats 245
Telefon:
E-post: adam.marttinen@riksdagen.seadam.marttinen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Örebro län, plats 196
Telefon: 08-7864634
E-post: johan.pehrson@riksdagen.sejohan.pehrson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Östergötlands län, plats 149
Telefon:
E-post: linda.snecker@riksdagen.selinda.snecker[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Jönköpings län, plats 291
Telefon: 08-7866754
E-post: andreas.carlson@riksdagen.seandreas.carlson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 280
Telefon:
E-post: lawen.redar@riksdagen.se

Konstitutionsutskottet (KU)

Ledamot

Konstitutionsutskottet ska bereda ärenden om
1. lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningsrättsliga
ämnen,
2. lagstiftning om radio, television och film,
3. yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet,
4. press- och partistöd,
5. Riksrevisionen, såvitt avser val av riksrevisor, skiljande av
riksrevisor från uppdraget och åtal mot riksrevisor,
6. riksdagen och riksdagens myndigheter i övrigt utom Riksbanken,
7. länsförvaltningen och rikets administrativa indelning,
8. den kommunala självstyrelsen samt
9. medgivande från riksdagen att väcka talan mot en riksdagsledamot
eller att ingripa i en ledamots personliga frihet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse bereds av
konstitutionsutskottet Lag (2010:1417).

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 215
Telefon: 08-7865863
E-post: hans.ekstrom@riksdagen.sehans.ekstrom[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ordförande
Norlén, Andreas (M)

Moderaterna
Östergötlands län, plats 30
Telefon: 08-7864800
E-post: andreas.norlen@riksdagen.seandreas.norlen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
von Sydow, Björn (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 5
Telefon: 08-7864210
E-post: bjorn.von.sydow@riksdagen.sebjorn.von.sydow[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ekström, Hans (S)

Engblom, Annicka (M)

Moderaterna
Blekinge län, plats 10
Telefon: 08-7864641
E-post: annicka.engblom@riksdagen.seannicka.engblom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lindholm, Veronica (S)

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 205
Telefon: 08-7865912
E-post: veronica.lindholm@riksdagen.severonica.lindholm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Åkerlund, Jonas (SD)

Sverigedemokraterna
Västmanlands län, plats 273
Telefon: 08-7866264
E-post: jonas.akerlund@riksdagen.sejonas.akerlund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Abrahamsson, Maria (M)

Moderaterna
Stockholms kommun, plats 206
Telefon: 08-7866418
E-post: maria.abrahamsson@riksdagen.semaria.abrahamsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Gunnarsson, Jonas (S)

Wiklander, Tony (SD)

Johnsson, Per-Ingvar (C)

Sundin, Mathias (FP)

Börjesson, Agneta (MP)

Sydow Mölleby, Mia (V)

Reslow, Patrick (M)

Skånberg, Tuve (KD)

Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 132
Telefon: 08-7865743
E-post: jonas.gunnarsson@riksdagen.sejonas.gunnarsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Skåne läns norra och östra, plats 65
Telefon: 08-7866037
E-post: per-ingvar.johnsson@riksdagen.seper-ingvar.johnsson
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Miljöpartiet
Hallands län, plats 224
Telefon: 08-7864262
E-post: agneta.borjesson@riksdagen.seagneta.borjesson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Malmö kommun, plats 92
Telefon: 08-7866434
E-post: patrick.reslow@riksdagen.sepatrick.reslow[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Öz, Emanuel (S)

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 281
Telefon:
E-post: emanuel.oz@riksdagen.seemanuel.oz[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 129
Telefon: 08-7866382
E-post: tony.wiklander@riksdagen.setony.wiklander[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Östergötlands län, plats 89
Telefon:
E-post: mathias.sundin@riksdagen.semathias.sundin[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Örebro län, plats 235
Telefon: 08-7866011
E-post: mia.sydow.molleby@riksdagen.semia.sydow.molleby[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 15
Telefon: 08-7866758
E-post: tuve.skanberg@riksdagen.setuve.skanberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Töyrä, Emilia (S)

Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 348
Telefon:
E-post: emilia.toyra@riksdagen.se

Kulturutskottet (KRU)
Kulturutskottet skall bereda ärenden om
1. allmänna kultur- och bildningsändamål,
2. folkbildning,
3. ungdomsverksamhet,
4. internationellt kulturellt samarbete,
5. idrotts- och friluftsverksamhet,
6. trossamfunden i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets
beredning samt
7. radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets
beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid bereds av kulturutskottet. Lag (2003:180).

Ordförande
Bill, Per (M)

Moderaterna
Uppsala län, plats 6
Telefon: 08-7864541
E-post: per.bill@riksdagen.seper.bill[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Carlsson, Gunilla (S)

Socialdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 191
Telefon: 08-7865320
E-post: gunilla.c.carlsson@riksdagen.segunilla.c.carlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Johnsson, Peter (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 160
Telefon: 08-7865094
E-post: peter.johnsson@riksdagen.sepeter.johnsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Magnusson, Cecilia (M)

Moderaterna
Göteborgs kommun, plats 190
Telefon: 08-7864637
E-post: cecilia.magnusson@riksdagen.sececilia.magnusson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Gille, Agneta (S)

Socialdemokraterna
Uppsala län, plats 27
Telefon: 08-7864781
E-post: agneta.gille@riksdagen.seagneta.gille[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Emilsson, Aron (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns västra, plats 331
Telefon: 08-7864413
E-post: aron.emilsson@riksdagen.searon.emilsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Quicklund, Saila (M)

Moderaterna
Jämtlands län, plats 311
Telefon: 08-7866131
E-post: saila.quicklund@riksdagen.sesaila.quicklund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Wiechel, Björn (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

Lodenius, Per (C)

Eliasson, Bengt (FP)

Malmberg, Niclas (MP)

Dinamarca, Rossana (V)

Hoffstedt, Gustaf (M)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Wallentheim, Anna (S)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 204
Telefon:
E-post: bjorn.wiechel@riksdagen.sebjorn.wiechel[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Stockholms län, plats 114
Telefon: 08-7864566
E-post: per.lodenius@riksdagen.seper.lodenius[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Miljöpartiet
Uppsala län, plats 117
Telefon:
E-post: niclas.malmberg@riksdagen.seniclas.malmberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Gotlands län, plats 34
Telefon: 08-7866123
E-post: gustaf.hoffstedt@riksdagen.segustaf.hoffstedt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 126
Telefon:
E-post: anna.wallentheim@riksdagen.seanna.wallentheim[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Stockholms kommun, plats 317
Telefon: 08-7865156
E-post: angelika.bengtsson@riksdagen.seangelika.bengtsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Hallands län, plats 297
Telefon:
E-post: bengt.eliasson@riksdagen.sebengt.eliasson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Västra Götalands läns norra, plats 130
Telefon: 08-7864677
E-post: rossana.dinamarca@riksdagen.serossana.dinamarca[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Örebro län, plats 233
Telefon: 08-7864788
E-post: lars-axel.nordell@riksdagen.selars-axel.nordell[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 82
Telefon:
E-post: azadeh.rojhan@riksdagen.se

Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
Miljö- och jordbruksutskottet ska bereda ärenden om
1. jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske,
2. vädertjänst,
3. naturvård samt
4. miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och
naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel bereds av
miljö- och jordbruksutskottet. Lag (2009:928).

Ordförande
Ernkrans, Matilda (S)

Socialdemokraterna
Örebro län, plats 198
Telefon: 08-7865042
E-post: matilda.ernkrans@riksdagen.sematilda.ernkrans[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Ek, Lena (C)
Centerpartiet
Östergötlands län, plats 32
Telefon: 08-7866360
E-post: lena.ek@riksdagen.selena.ek[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Berg, Ulf (M)

Moderaterna
Dalarnas län, plats 45
Telefon: 08-7865485

E-post: ulf.berg@riksdagen.seulf.berg[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

From, Isak (S)

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 138
Telefon: 08-7865682
E-post: isak.from@riksdagen.seisak.from[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hultberg, Johan (M)
Moderaterna
Kronobergs län, plats 254
Telefon: 08-7866108
E-post: johan.hultberg@riksdagen.sejohan.hultberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Strömkvist, Maria (S)

Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 135
Telefon: 08-7864730
E-post: maria.stromkvist@riksdagen.semaria.stromkvist[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Kinnunen, Martin (SD)

Sverigedemokraterna
Göteborgs kommun, plats 334
Telefon: 08-7866239
E-post: martin.kinnunen@riksdagen.semartin.kinnunen[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Coenraads, Åsa (M)
Moderaterna
Västmanlands län, plats 309
Telefon: 08-7866127
E-post: asa.coenraads@riksdagen.seasa.coenraads[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Larsson, Jan-Olof (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 16
Telefon: 08-7865041
E-post: jan-olof.larsson@riksdagen.sejan-olof.larsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bergström, Stina (MP)
Miljöpartiet
Värmlands län, plats 72
Telefon: 08-7864688
E-post: stina.bergstrom@riksdagen.sestina.bergstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nordgren, Gunilla (M)

Moderaterna
Skåne läns södra, plats 187
Telefon: 08-7865926
E-post: gunilla.nordgren@riksdagen.segunilla.nordgren[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Haider, Monica (S)
Socialdemokraterna
Kronobergs län, plats 255
Telefon: 08-7866757

E-post: monica.haider@riksdagen.semonica.haider[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Forsberg, Anders (SD)

Sverigedemokraterna
Malmö kommun, plats 93
Telefon: 08-7865240
E-post: anders.e.forsberg@riksdagen.seanders.e.forsberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Malm, Fredrik (FP)

Folkpartiet
Stockholms kommun, plats 141
Telefon: 08-7864615
E-post: fredrik.malm@riksdagen.sefredrik.malm[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Holm, Jens (V)

Vänsterpartiet
Stockholms kommun, plats 207
Telefon: 08-7865733
E-post: jens.holm@riksdagen.sejens.holm[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Oscarsson, Magnus (KD)

Kristdemokraterna
Östergötlands län, plats 119
Telefon:
E-post: magnus.oscarsson@riksdagen.semagnus.oscarsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Pettersson, Marianne (S)

Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 124
Telefon:
E-post: marianne.pettersson@riksdagen.se

Näringsutskottet (NU)
Näringsutskottet ska bereda ärenden om
1. allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed
sammanhängande forskningsfrågor,
2. industri och hantverk,
3. handel,
4. immaterialrätt,
5. energipolitik,
6. regional tillväxtpolitik,
7. statlig företagsamhet samt
8. pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21
Energi och 24 Näringsliv bereds av näringsutskottet. Lag (2008:757).

Ordförande
Nilsson, Jennie (S)

Socialdemokraterna
Hallands län, plats 188
Telefon: 08-7864508
E-post: jennie.nilsson@riksdagen.sejennie.nilsson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Elmsäter-Svärd, Catharina (M)

Moderaterna
Stockholms län, plats 83
Telefon: 08-7865711
E-post: catharina.elmsatersvard@riksdagen.secatharina.elmsater-svard[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Westlund, Åsa (S)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 283
Telefon: 08-7865874
E-post: asa.westlund@riksdagen.seasa.westlund[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Rothenberg, Hans (M)

Moderaterna
Göteborgs kommun, plats 226
Telefon: 08-7864749
E-post: hans.rothenberg@riksdagen.sehans.rothenberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nilsson, Ingemar (S)

Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 203
Telefon: 08-7865906
E-post: ingemar.nilsson@riksdagen.seingemar.nilsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Fransson, Josef (SD)

Sverigedemokraterna
Uppsala län, plats 86
Telefon: 08-7866362
E-post: josef.fransson@riksdagen.sejosef.fransson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Tenfjord-Toftby, Cecilie (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns södra, plats 305
Telefon: 08-7866358
E-post: cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.sececilie.tenfjordtoftby[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</
strong>.

Engelhardt, Christer (S)

Socialdemokraterna
Gotlands län, plats 33
Telefon: 08-7865160
E-post: christer.engelhardt@riksdagen.sechrister.engelhardt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lindahl, Helena (C)

Centerpartiet
Västerbottens län, plats 139
Telefon: 08-7865984
E-post: helena.lindahl@riksdagen.sehelena.lindahl[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nordin, Lise (MP)

Miljöpartiet
Göteborgs kommun, plats 264
Telefon: 08-7865808
E-post: lise.nordin@riksdagen.selise.nordin[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hammar Johnsson, Ann-Charlotte (M)

Moderaterna
Skåne läns västra, plats 185
Telefon: 08-7865215
E-post: ann-charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.seanncharlotte.hammar.johnsson[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong>
med <strong>@</strong>.

Wallén, Anna (S)

Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 342
Telefon: 08-7866560
E-post: anna.wallen@riksdagen.seanna.wallen[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bäckström Johansson, Mattias (SD)

Sverigedemokraterna
Västernorrlands län, plats 275
Telefon:
E-post:
mattias.backstrom.johansson@riksdagen.semattias.backstrom.joh
ansson[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</
strong>.

Nylander, Christer (FP)

Folkpartiet
Skåne läns norra och östra, plats 38
Telefon: 08-7864654
E-post: christer.nylander@riksdagen.sechrister.nylander[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lahti, Birger (V)

Vänsterpartiet
Norrbottens län, plats 313
Telefon:
E-post: birger.lahti@riksdagen.sebirger.lahti[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Gunther, Penilla (KD)

Kristdemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 230
Telefon: 08-7865736
E-post: penilla.gunther@riksdagen.sepenilla.gunther[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jonsson, Mattias (S)

Socialdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 263
Telefon: 08-7866499
E-post: mattias.jonsson@riksdagen.se

Skatteutskottet (SkU)

E-post: jessica.polfjard@riksdagen.sejessica.polfjard[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Skatteutskottet skall bereda ärenden om
1. taxering och skattebetalning,
2. folkbokföring samt
3. exekutionsväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
bereds av skatteutskottet. Lag (2003:180).

Karlsson, Sara (S)

Ordförande

Lavesson, Olof (M)

Åsling, Per (C)
Centerpartiet
Jämtlands län, plats 310
Telefon: 08-7864753
E-post: per.asling@riksdagen.seper.asling[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Jakobsson, Leif (S)

Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 36
Telefon: 08-7864836
E-post: leif.jakobsson@riksdagen.seleif.jakobsson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Polfjärd, Jessica (M)
Moderaterna
Västmanlands län, plats 272
Telefon: 08-7864721

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 251
Telefon: 08-7865735
E-post: sara.karlsson@riksdagen.sesara.karlsson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Moderaterna
Malmö kommun, plats 63
Telefon: 08-7864696
E-post: olof.lavesson@riksdagen.seolof.lavesson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Persson, Peter (S)

Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 289
Telefon: 08-7865807
E-post: peter.persson@riksdagen.sepeter.persson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hagwall, Anna (SD)

Sverigedemokraterna
Västerbottens län, plats 169
Telefon: 08-7865313
E-post: anna.hagwall@riksdagen.seanna.hagwall[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Plass, Maria (M)

Lång, David (SD)

Moderaterna
Västra Götalands läns västra, plats 99
Telefon: 08-7864758
E-post: maria.plass@riksdagen.semaria.plass[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Örebro län, plats 271
Telefon: 08-7866290
E-post: david.lang@riksdagen.sedavid.lang[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bergstedt, Hannah (S)

Persson, Mats (FP)

Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 277
Telefon: 08-7865769
E-post: hannah.bergstedt@riksdagen.sehannah.bergstedt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ling, Rasmus (MP)
Miljöpartiet
Malmö kommun, plats 152
Telefon:
E-post: rasmus.ling@riksdagen.serasmus.ling[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bouveng, Helena (M)

Moderaterna
Jönköpings län, plats 252
Telefon: 08-7866724
E-post: helena.bouveng@riksdagen.sehelena.bouveng[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Dibrani, Adnan (S)

Socialdemokraterna
Hallands län, plats 296
Telefon: 08-7865907
E-post: adnan.dibrani@riksdagen.seadnan.dibrani[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Folkpartiet
Skåne läns södra, plats 259
Telefon:
E-post: mats.persson@riksdagen.semats.persson[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sestrajcic, Daniel (V)

Vänsterpartiet
Malmö kommun, plats 123
Telefon: 08-7865170
E-post: daniel.sestrajcic@riksdagen.sedaniel.sestrajcic[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Modig, Aron (KD)

Kristdemokraterna
Göteborgs kommun, plats 336
Telefon:
E-post: aron.modig@riksdagen.searon.modig[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lundqvist, Patrik (S)

Socialdemokraterna
Gävleborgs län, plats 136
Telefon:
E-post: patrik.lundqvist@riksdagen.se

Socialförsäkringsutskottet (SfU)
Socialförsäkringsutskottet skall bereda ärenden om
1. allmän försäkring,
2. allmän pension,
3. arbetsskadeförsäkring,
4. ekonomiskt stöd åt barnfamiljer,
5. svenskt medborgarskap samt
6. migration.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 8 Migration, 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och handikapp, 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom och 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn bereds av
socialförsäkringsutskottet. Lag (2006:885).

Ordförande
Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 276
Telefon: 08-7864808
E-post:
fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.sefredrik.lundh.sammeli[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Svantesson, Elisabeth (M)
Moderaterna
Örebro län, plats 232
Telefon:
E-post: elisabeth.svantesson@riksdagen.seelisabeth.svantesson
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot

Ohlsson, Carina (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 41
Telefon: 08-7864296
E-post: carina.ohlsson@riksdagen.secarina.ohlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Cederbratt, Mikael (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns norra, plats 194
Telefon: 08-7864502
E-post: mikael.cederbratt@riksdagen.semikael.cederbratt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Andersson, Phia (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns södra, plats 269
Telefon: 08-7865324
E-post: phia.andersson@riksdagen.sephia.andersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Wiechel, Markus (SD)

Sverigedemokraterna
Västra Götalands läns norra, plats 266
Telefon: 08-7866363
E-post: markus.wiechel@riksdagen.semarkus.wiechel[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Staxäng, Lars-Arne (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns västra, plats 128
Telefon: 08-7865261
E-post: lars-arne.staxang@riksdagen.selars-arne.staxang[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Kerimo, Yilmaz (S)

Bylund, Linus (SD)

Zander, Solveig (C)

Carlsson Löfdahl, Emma (FP)

Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 52
Telefon: 08-7865478
E-post: yilmaz.kerimo@riksdagen.seyilmaz.kerimo[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Uppsala län, plats 29
Telefon: 08-7864531
E-post: solveig.zander@riksdagen.sesolveig.zander[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ferm, Maria (MP)

Miljöpartiet
Stockholms kommun, plats 242
Telefon: 08-7864555
E-post: maria.ferm@riksdagen.semaria.ferm[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Finstorp, Lotta (M)

Moderaterna
Södermanlands län, plats 250
Telefon: 08-7866292
E-post: lotta.finstorp@riksdagen.selotta.finstorp[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Nilsson, Kerstin (S)

Socialdemokraterna
Skåne läns södra, plats 186
Telefon: 08-7865832
E-post: kerstin.nilsson@riksdagen.sekerstin.nilsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Skåne läns norra och östra, plats 96
Telefon: 08-7866228
E-post: linus.bylund@riksdagen.selinus.bylund[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Jönköpings län, plats 288
Telefon: 08-7864583
E-post:
emma.carlsson.lofdahl@riksdagen.seemma.carlsson.lofdahl[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Johansson, Wiwi-Anne (V)

Vänsterpartiet
Västra Götalands läns västra, plats 98
Telefon: 08-7865712
E-post: wiwi-anne.johansson@riksdagen.sewiwi-anne.johansson
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Utbult, Roland (KD)

Kristdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 158
Telefon: 08-7865791
E-post: roland.utbult@riksdagen.seroland.utbult[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Carvalho, Teresa (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 180
Telefon: 08-7864223
E-post: teresa.carvalho@riksdagen.se

Socialutskottet (SoU)
Socialutskottet ska bereda ärenden om
1. omsorger om barn och ungdom i den mån ärendena inte tillhör ett
annat utskotts beredning,
2. omsorg om äldre och handikappade,
3. åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor,
4. alkoholpolitiska åtgärder,
5. hälso- och sjukvård samt
6. sociala ärenden i övrigt.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg bereds av socialutskottet. Lag (2010:867).

Ordförande
Henriksson, Emma (KD)
Kristdemokraterna
Stockholms län, plats 144
Telefon: 08-7865535
E-post: emma.henriksson@riksdagen.seemma.henriksson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Palm, Veronica (S)

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 51
Telefon: 08-7865241
E-post: veronica.palm@riksdagen.severonica.palm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Widegren, Cecilia (M)
Moderaterna

Västra Götalands läns östra, plats 42
Telefon: 08-7865497
E-post: cecilia.widegren@riksdagen.sececilia.widegren[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Axelsson, Lennart (S)

Socialdemokraterna
Örebro län, plats 197
Telefon: 08-7866002
E-post: lennart.axelsson@riksdagen.selennart.axelsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Kjellin, Margareta B (M)
Moderaterna
Gävleborgs län, plats 47
Telefon: 08-7864837
E-post: margareta.b.kjellin@riksdagen.semargareta.b.kjellin[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bråkenhielm, Catharina (S)

Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 68
Telefon: 08-7864333
E-post:
catharina.brakenhielm@riksdagen.secatharina.brakenhielm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ramhorn, Per (SD)

Sverigedemokraterna
Kronobergs län, plats 219
Telefon:
E-post: per.ramhorn@riksdagen.seper.ramhorn[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bengtsson, Finn (M)

Nilsson, Kristina (S)

Dahlqvist, Mikael (S)

Wigh, Hanna (SD)

Moderaterna
Östergötlands län, plats 31
Telefon: 08-7865766
E-post: finn.bengtsson@riksdagen.sefinn.bengtsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 162
Telefon:
E-post: mikael.dahlqvist@riksdagen.semikael.dahlqvist[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

W Jonsson, Anders (C)

Centerpartiet
Gävleborgs län, plats 76
Telefon: 08-7866025
E-post: anders.w.jonsson@riksdagen.seanders.w.jonsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Lindholm, Jan (MP)

Miljöpartiet
Dalarnas län, plats 21
Telefon: 08-7864443
E-post: jan.lindholm@riksdagen.sejan.lindholm[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Adan, Amir (M)

Moderaterna
Stockholms kommun, plats 209
Telefon: 08-7865868
E-post: amir.adan@riksdagen.seamir.adan[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 238
Telefon: 08-7865658
E-post: kristina.nilsson@riksdagen.sekristina.nilsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Sverigedemokraterna
Norrbottens län, plats 349
Telefon: 08-7866544
E-post:

Westerholm, Barbro (FP)

Folkpartiet
Stockholms län, plats 25
Telefon: 08-7864581
E-post: barbro.westerholm@riksdagen.sebarbro.westerholm[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Rågsjö, Karin (V)

Vänsterpartiet
Stockholms kommun, plats 279
Telefon:
E-post: karin.ragsjo@riksdagen.sekarin.ragsjo[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hoff, Hans (S)

Socialdemokraterna
Hallands län, plats 157
Telefon: 08-7864944
E-post: hans.hoff@riksdagen.se

Trafikutskottet (TU)
Trafikutskottet skall bereda ärenden om
1. vägar och vägtrafik,
2. järnvägar och järnvägstrafik,
3. hamnar och sjöfart,
4. flygplatser och luftfart,
5. post,
6. elektroniska kommunikationer samt
7. IT-politik.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer bereds
av trafikutskottet. Lag (2006:885).

Ordförande
Svensson Smith, Karin (MP)
Miljöpartiet
Skåne läns södra, plats 153
Telefon: 08-7864567
E-post: karin.svensson.smith@riksdagen.sekarin.svensson.smith
[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Hjälmered, Lars (M)

Moderaterna
Göteborgs kommun, plats 227
Telefon: 08-7866414
E-post: lars.hjalmered@riksdagen.selars.hjalmered[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Nilsson, Pia (S)

Socialdemokraterna

Västmanlands län, plats 236
Telefon: 08-7865276
E-post: pia.nilsson@riksdagen.sepia.nilsson[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Svensson, Suzanne (S)

Socialdemokraterna
Blekinge län, plats 12
Telefon: 08-7865905
E-post: suzanne.svensson@riksdagen.sesuzanne.svensson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Rosencrantz, Jessica (M)
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 243
Telefon: 08-7866340
E-post: jessica.rosencrantz@riksdagen.sejessica.rosencrantz[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Larsson, Lars Mejern (S)

Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 20
Telefon: 08-7864765
E-post: lars.mejern.larsson@riksdagen.selars.mejern.larsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jönsson, Patrik (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns södra, plats 223
Telefon:
E-post: patrik.jonsson@riksdagen.sepatrik.jonsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bergheden, Sten (M)

Klarberg, Per (SD)

Pettersson, Leif (S)

Tysklind, Lars (FP)

Åkesson, Anders (C)

Wallrup, Emma (V)

Riedl, Edward (M)

Halef, Robert (KD)

Nylund Watz, Ingela (S)

Andersson, Johan (S)

Moderaterna
Västra Götalands läns östra, plats 71
Telefon: 08-7864608
E-post: sten.bergheden@riksdagen.sesten.bergheden[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Norrbottens län, plats 241
Telefon: 08-7866106
E-post: leif.pettersson@riksdagen.seleif.pettersson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Kalmar län, plats 90
Telefon: 08-7865009
E-post: anders.akesson@riksdagen.seanders.akesson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Västerbottens län, plats 168
Telefon: 08-7865708
E-post: edward.riedl@riksdagen.seedward.riedl[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Stockholms län, plats 145
Telefon: 08-7865645
E-post: ingela.nylund.watz@riksdagen.seingela.nylund.watz[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 159
Telefon:
E-post: per.klarberg@riksdagen.seper.klarberg[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Västra Götalands läns västra, plats 40
Telefon: 08-7864570
E-post: lars.tysklind@riksdagen.selars.tysklind[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Uppsala län, plats 116
Telefon: 08-7866038
E-post: emma.wallrup@riksdagen.seemma.wallrup[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Stockholms län, plats 174
Telefon: 08-7865830
E-post: robert.halef@riksdagen.serobert.halef[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 59
Telefon: 08-7865315
E-post: johan.andersson@riksdagen.se

Utbildningsutskottet (UbU)
Utbildningsutskottet ska bereda ärenden om
1. skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan
pedagogisk verksamhet,
2. högre utbildning och forskning samt
3. studiestöd.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16
Utbildning och universitetsforskning bereds av utbildningsutskottet.
Lag (2010:867).

Ordförande
Hallengren, Lena (S)
Socialdemokraterna
Kalmar län, plats 120
Telefon: 08-7864783
E-post: lena.hallengren@riksdagen.selena.hallengren[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Strandberg, Torkild (FP)

Folkpartiet
Skåne läns västra, plats 220
Telefon:
E-post: torkild.strandberg@riksdagen.setorkild.strandberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Tobé, Tomas (M)
Moderaterna

Gävleborgs län, plats 49
Telefon: 08-7865961
E-post: tomas.tobe@riksdagen.setomas.tobe[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Strand, Thomas (S)

Socialdemokraterna
Jönköpings län, plats 217
Telefon: 08-7866736
E-post: thomas.strand@riksdagen.sethomas.strand[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Malmberg, Betty (M)
Moderaterna
Östergötlands län, plats 9
Telefon: 08-7865525
E-post: betty.malmberg@riksdagen.sebetty.malmberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Helmersson Olsson, Caroline (S)

Socialdemokraterna
Södermanlands län, plats 214
Telefon: 08-7864770
E-post:
caroline.helmersson.olsson@riksdagen.secaroline.helmersson.olss
on[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Jakobsson, Stefan (SD)

Sverigedemokraterna
Västmanlands län, plats 345
Telefon:
E-post: stefan.jakobsson@riksdagen.sestefan.jakobsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Waltersson Grönvall, Camilla (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns norra, plats 231
Telefon: 08-7866477
E-post:
camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.secamilla.waltersson.gronv
all[på]riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Bergman, Håkan (S)

Socialdemokraterna
Örebro län, plats 234
Telefon: 08-7865862
E-post: hakan.bergman@riksdagen.sehakan.bergman[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Carlsson, Ulrika i Skövde (C)

Centerpartiet
Västra Götalands läns östra, plats 70
Telefon: 08-7864864
E-post: ulrika.carlsson@riksdagen.seulrika.carlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Amin, Jabar (MP)

Miljöpartiet
Västerbottens län, plats 108
Telefon: 08-7866430
E-post: jabar.amin@riksdagen.sejabar.amin[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Svensson, Michael (M)

Moderaterna
Hallands län, plats 189
Telefon: 08-7865861
E-post: michael.svensson@riksdagen.semichael.svensson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Svantorp, Gunilla (S)

Socialdemokraterna
Värmlands län, plats 102
Telefon: 08-7865755
E-post: gunilla.svantorp@riksdagen.segunilla.svantorp[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Herrstedt, Carina (SD)

Sverigedemokraterna
Stockholms län, plats 175
Telefon: 08-7866353
E-post: carina.herrstedt@riksdagen.secarina.herrstedt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Riazat, Daniel (V)

Vänsterpartiet
Dalarnas län, plats 165
Telefon: 08-7864420
E-post: daniel.riazat@riksdagen.sedaniel.riazat[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Eclund, Annika (KD)

Kristdemokraterna
Västra Götalands läns östra, plats 100
Telefon: 08-7865939
E-post: annika.eclund@riksdagen.seannika.eclund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Güclü Hedin, Roza (S)

Socialdemokraterna
Dalarnas län, plats 104
Telefon: 08-7865864
E-post: roza.guclu.hedin@riksdagen.se

Utrikesutskottet (UU)
Utrikesutskottet skall bereda ärenden om
1. rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och
mellanfolkliga organisationer,
2. bistånd till andra länders utveckling samt
3. utrikeshandel i övrigt och internationellt ekonomiskt samarbete,
allt i den mån ärendena inte tillhör något annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5 Internationell samverkan
och 7 Internationellt bistånd bereds av utrikesutskottet. Lag
(2003:180).

Ordförande
Forslund, Kenneth G (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 69
Telefon: 08-7864357
E-post: kenneth.g.forslund@riksdagen.sekenneth.g.forslund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Enström, Karin (M)

Moderaterna
Stockholms län, plats 26
Telefon:
E-post: karin.enstrom@riksdagen.sekarin.enstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Sörenson, Anna-Lena (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 58
Telefon: 08-7865707
E-post: anna-lena.sorenson@riksdagen.seanna-lena.sorenson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Engström, Hillevi (M)

Moderaterna
Stockholms län, plats 55
Telefon:
E-post: hillevi.engstrom@riksdagen.sehillevi.engstrom[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Thorell, Olle (S)
Socialdemokraterna
Västmanlands län, plats 237
Telefon: 08-7864393
E-post: olle.thorell@riksdagen.seolle.thorell[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Kronlid, Julia (SD)

Sverigedemokraterna
Stockholms län, plats 176
Telefon: 08-7866505
E-post: julia.kronlid@riksdagen.sejulia.kronlid[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Arkelsten, Sofia (M)

Moderaterna
Stockholms kommun, plats 140
Telefon: 08-7865813
E-post: sofia.arkelsten@riksdagen.sesofia.arkelsten[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Köhler, Katarina (S)

Söder, Björn (SD)

Lundgren, Kerstin (C)

Ohlsson, Birgitta (FP)

Mutt, Valter (MP)

Linde, Hans (V)

Cederfelt, Margareta (M)

Damm, Sofia (KD)

Niemi, Pyry (S)

Omanovic, Jasenko (S)

Socialdemokraterna
Västerbottens län, plats 79
Telefon: 08-7865642
E-post: katarina.kohler@riksdagen.sekatarina.kohler[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Centerpartiet
Stockholms län, plats 53
Telefon: 08-7865775
E-post: kerstin.lundgren@riksdagen.sekerstin.lundgren[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Miljöpartiet
Göteborgs kommun, plats 262
Telefon: 08-7865858
E-post: valter.mutt@riksdagen.sevalter.mutt[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Moderaterna
Stockholms kommun, plats 110
Telefon: 08-7864282
E-post: margareta.cederfelt@riksdagen.semargareta.cederfelt[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Uppsala län, plats 56
Telefon: 08-7864771
E-post: pyry.niemi@riksdagen.sepyry.niemi[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sverigedemokraterna
Stockholms län, plats 2
Telefon: 08-7866392
E-post: bjorn.soder@riksdagen.sebjorn.soder[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Folkpartiet
Stockholms kommun, plats 80
Telefon:
E-post: birgitta.ohlsson@riksdagen.sebirgitta.ohlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Vänsterpartiet
Göteborgs kommun, plats 228
Telefon: 08-7864682
E-post: hans.linde@riksdagen.sehans.linde[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Kristdemokraterna
Skåne läns södra, plats 258
Telefon: 08-7865051
E-post: sofia.damm@riksdagen.sesofia.damm[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.
Socialdemokraterna
Västernorrlands län, plats 201
Telefon: 08-7864276
E-post: jasenko.omanovic@riksdagen.se

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

Ordförande
Schlyter, Carl (MP)
Miljöpartiet
Stockholms län, plats 248
Telefon:
E-post: carl.schlyter@riksdagen.secarl.schlyter[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vice ordförande
Erlandsson, Eskil (C)

Centerpartiet
Kronobergs län, plats 182
Telefon:
E-post: eskil.erlandsson@riksdagen.seeskil.erlandsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Ledamot
Granlund, Marie (S)
Socialdemokraterna
Malmö kommun, plats 35
Telefon: 08-7864751
E-post: marie.granlund@riksdagen.semarie.granlund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Karlsson, Ulrika i Uppsala (M)

Moderaterna
Uppsala län, plats 28
Telefon: 08-7865325
E-post: ulrika.karlsson@riksdagen.seulrika.karlsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Vestlund, Börje (S)
Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 50
Telefon: 08-7864784
E-post: borje.vestlund@riksdagen.seborje.vestlund[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Plass, Maria (M)

Moderaterna
Västra Götalands läns västra, plats 99
Telefon: 08-7864758
E-post: maria.plass@riksdagen.semaria.plass[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Larsson, Jan-Olof (S)
Socialdemokraterna
Västra Götalands läns västra, plats 16
Telefon: 08-7865041
E-post: jan-olof.larsson@riksdagen.sejan-olof.larsson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Skalin, Johnny (SD)

Sverigedemokraterna
Hallands län, plats 260
Telefon: 08-7866460
E-post: johnny.skalin@riksdagen.sejohnny.skalin[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Wykman, Niklas (M)
Moderaterna
Stockholms län, plats 285
Telefon: 08-7864903

E-post: niklas.wykman@riksdagen.seniklas.wykman[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Redar, Lawen (S)

Socialdemokraterna
Stockholms kommun, plats 280
Telefon:
E-post: lawen.redar@riksdagen.selawen.redar[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Hultberg, Johan (M)
Moderaterna
Kronobergs län, plats 254
Telefon: 08-7866108
E-post: johan.hultberg@riksdagen.sejohan.hultberg[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Sörenson, Anna-Lena (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 58
Telefon: 08-7865707
E-post: anna-lena.sorenson@riksdagen.seanna-lena.sorenson[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Gamov, Pavel (SD)

Sverigedemokraterna
Skåne läns södra, plats 295
Telefon: 08-7865132
E-post: pavel.gamov@riksdagen.sepavel.gamov[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Weimer, Maria (FP)
Folkpartiet
Uppsala län, plats 146
Telefon: 08-7864543
E-post: maria.weimer@riksdagen.semaria.weimer[på]riksdagen.se.
Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Holm, Jens (V)

Vänsterpartiet
Stockholms kommun, plats 207
Telefon: 08-7865733
E-post: jens.holm@riksdagen.sejens.holm[på]riksdagen.se. Ersätt
<strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Pethrus, Désirée (KD)
Kristdemokraterna
Stockholms kommun, plats 111
Telefon: 08-7865686
E-post: desiree.pethrus@riksdagen.sedesiree.pethrus[på]
riksdagen.se. Ersätt <strong>[på]</strong> med <strong>@</strong>.

Carvalho, Teresa (S)

Socialdemokraterna
Östergötlands län, plats 180
Telefon: 08-7864223
E-post: teresa.carvalho@riksdagen.se
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Kapitel 3. Den nya regeringen

Från riksdagens hemsida på internet.

Riksmötets öppnande 2014

H.M. Konungens tal vid riksmötets
öppnande 2014

Den 30 september hölls ceremonin för riksmötets öppnande.

(Det talade ordet gäller)

På begäran av riksdagens talman förklarade kung Carl XVI Gustaf
riksmötet 2014/15 öppnat. Riksmötet är riksdagens arbetsår.
	

 •	

 Kungens tal (hovets webbplats)
	

 •	

 Program
Vid öppnandet närvarade förutom riksdagsledamöterna kungafamiljen, regeringen och andra inbjudna gäster. Under ceremonin i
kammaren framfördes musik av Brassensemblen och Peter Jöback.

Herr Talman!

Innan öppnandeceremonin spelade Arméns musikkår på Riksplan när
gästerna anlände till Riksdagshuset.
Tidigare på dagen bjöd Stockholms domkyrkoförsamling in
riksdagsledamöter och gäster till gudstjänst i Storkyrkan i Gamla stan.

Ärade ledamöter av Sveriges riksdag!
I år har vi fått uppleva en fantastisk sommar. En sådan som vi ofta bara
drömmer om under den kalla och mörka årstiden.
Men i sommar har vi också blivit påminda om naturens styrka och
oberäknelighet. Väder och vind är krafter som vi människor inte rår
över. Det visade den senaste tidens skyfall och översvämningar.
Och den skogsbrand som rasade i Västmanland lät sig endast med
svårighet kuvas. Det var en katastrof som förstörde hus och hem och
utplånade stora ekonomiska värden. Räddningstjänsten, försvaret,
ortsbefolkningen och många frivilliga gjorde en beundransvärd insats
för att begränsa och till sist också kontrollera elden.
Men den vackra sommaren – som vi trots detta – fick uppleva stod i
stark kontrast till de senaste månadernas händelser i vår omvärld. Runt
om flammade andra bränder upp. Bränder av krig och våld som spred
sig som löpeldar. Etniska konflikter och humanitära kriser som tycks
svåra att begränsa och kontrollera.

2014-09-30

Det är med sorg och smärta vi ser och följer det mänskliga lidandet. Vi
förfasas över dödandet och lider med alla barn på flykt från hus och
hem och med alla andra som flyr för sina liv.
Men vi vill tro och hoppas — som Tegnér skrev i dikten ”Det eviga”
— att vad våldet må skapa är vanskligt och kort.
När Tegnér skrev sin dikt stod Europa i brand. Efter Napoleonkrigens
slut inleddes vår långa fredsperiod. I år kan vi uppmärksamma att vi
har haft fred i två hundra år – allt sedan 1814. Detta gör oss unika
bland världens länder.
Det är något vi skall fortsätta att värna om. Och det innebär ett särskilt
ansvar för att fortsätta bidra till fredsbevarande insatser internationellt
och till fredsprocesser.
Att alla ska få leva i fred och frihet är något som vi ihärdigt skall fortsätta att sträva mot.
Att vi lever i fred och frihet innebär dock inte att vi står utan utmaningar i Sverige.
För att fortsatt utveckla ett samhälle utan våld och övergrepp måste
frågor om etik och moral stå högt på dagordningen.
Ni – ledamöter av Sveriges riksdag – kan skapa förutsättningarna för
ett samhälle där dessa frågor diskuteras. Ett samhälle där alla vet vad
det innebär att vara både en medmänniska och en samhällsmedborgare.
Ett samhälle med nolltolerans mot våld och övergrepp, och präglat av
ömsesidig respekt och ömsesidigt ansvarstagande.

Ett samhälle som också får fortsätta sin obrutna fredsperiod och att ge
sina bidrag till världsfreden.
Efter valet befinner vi oss i ett nytt politiskt landskap.
Ett landskap som kan kännas sakna välkända landmärken. Men vi vet
dock att vi befinner oss i ett stabilt land. Ett land med en demokratisk
samhällsordning som vilar tryggt på sina lagar.
Med dessa ord vill jag önska er alla, valda ombud för Sveriges folk,
kraft, mod och visdom att föra vår nation vidare i en för alla
medborgare stabil utveckling.
Jag förklarar härmed 2014/2015 års Riksmöte öppnat.

Regeringsförklaringen

självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra.

Oktober 2014 (3 okt)

Vi vet att det är nödvändigt. Vi vet att det är möjligt.

Regeringsförklaring

Och med denna vilja är vi beredda att samla Sverige.

Herr talman, ledamöter av Sveriges riksdag!

***

Svenska folket har röstat för ett regeringsskifte och en ny politisk inriktning. En ny regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna står idag redo att axla uppgiften.

Herr talman!
Arbete betyder gemenskap och tillhörighet; makt att formasitt liv och
sin framtid. Att fler kvinnor och män finner ett jobbär avgörande för att
hålla ihop Sverige.

Sverige är i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga
nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar storabrister. Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män kvarstår.
Sverige missar 14 av 16 miljömål.
Nu krävs samling och ett gemensamt ansvar.
Nu krävs framtidsreformer som moderniserar Sverige.
Vårt land ska vara en ledande och inspirerande kraft i världen.
Där vi sluter klyftor och förverkligar de löften om frihet vi ställt ut till
våra barn.
Där vi investerar gemensamt i människor och miljö, i kunskap och
konkurrenskraft, i trygghet i nuet och hopp inför framtiden.
Det är denna regerings fasta vilja att Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet och vårt ledarskap iklimatomställningen. Ett land som kännetecknas av människors lika värde,

Ett tydligt sysselsättningsmål ska styra den ekonomiska politiken.
Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin
ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.
Den nya regeringen ärver ett bekymmersamt statsfinansielltläge.
Underskotten i de offentliga finanserna har vuxit år efter år,trots att
konjunkturen stärkts. Underskotten ska steg för stegpressas tillbaka så
att Sverige håller sig inom det finanspolitiskaramverket. Prioriteringar
kommer att bli nödvändiga.
***
Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. En statliginvesteringsplan ska
tas fram. Investeringarna i infrastruktur, bostäder och klimatomställning ska öka.
Bostadspolitiken är en nationell angelägenhet. Bostadsbristenska
mötas med ökat bostadsbyggande, inte minst i hyresrätter.Målet är

minst 250 000 nya bostäder till år 2020. Enbostadsmiljard införs till
kommunerna för ökat byggande.Kreditgivningen för nybyggnation
stärks. Miljonprogrammets flerbostadshus ska moderniseras på ett
socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Fas 3 avskaffas. Istället ges möjlighet till riktiga jobb som görnytta för
samhället med riktig lön och bra villkor samt goda utbildningsmöjligheter. För personer med en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga skapas möjlighet tillflexjobb.

Upprustning och utbyggnad av järnvägsnätet och investeringar i
strategiska infrastrukturprojekt kommer att prioriteras. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver nya höghastighetsbanor, utbyggd tunnelbana
och spårväg, bättre kollektiv trafik och vägar. En vägslitageavgift
kommer att införas för att finansieraförbättringar av infrastrukturen.

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet ochtillgänglighet. Ett
nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas
fram. Den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses
över och breddas.

Staten ska ta det samlade ansvaret för underhållet av de svenska
järnvägarna. Anslaget till underhåll ska höjas.
Genom dessa investeringar stärker vi möjligheten att arbeta, resa och
leva i hela landet. Det skapar framtidstro i en tid då Sverige behöver
det som mest.
***
Det är tid att ta tillvara den kraft, kompetens och kreativitetsom landets unga bär på. Inom 90 dagar ska arbetslösa ungdomar erbjudas ett
jobb, en praktikplats, ett traineejobb eller en utbildning.
Möjligheterna till utbildning och utveckling i arbetslivet måste öka
kraftigt. Ett nytt kunskapslyft genomförs under mandatperioden.
Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Samtal inleds med arbetsmarknadens parter om kompetensutveckling, möjligheter till karriärbyte samt ett fungerande system för rehabilitering vid sjukdom.

Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en
fråga om jämlikhet och rättvisa.
***
Herr talman!
Sveriges ekonomiska styrka kommer av att vi förmår att varabäst. Att
vi säljer framstående, effektiva och innovativa varor och tjänster på
globala marknader.
Företagande ska underlättas genom minskade sjuklönekostnader,
förenklade regelverk och investeringar i exportfrämjande. Ett innovationsråd lett av statsministern inrättas. Förutsättningarna för sociala
och miljömässiga upphandlingar ska förbättras i hela den offentliga
sektorn. En nyindustrialiseringsstrategi tas fram.
En modern och aktiv näringspolitik skapar jobb i hela landet. Landsbygdens näringsliv ska utvecklas genom förbättrad infrastruktur, tillgång till bredband, närhet till högskolor och forskning samt ett stöd

för att säkra tillgången till butiker och samhällsservice. Turism i
Sverige och ekoturism stärks. En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram
för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och
ekologisk matkonsumtion.
Sverige ska främja en fri och rättvis världshandel. Regeringen kommer att arbeta för progressiva internationella handelsavtal och riva
handelshinder samtidigt som vi står upp för miljön, löntagarnas
intressen och människors hälsa. Handelsavtal skarespektera fattade
beslut. Vi ska verka för en global ordning mellan arbete och kapital
som säkrar en internationell ekonomi som gynnar alla och kuvar ingen.
***
Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.
Arbetsmarknaden måste fungera bättre. Ny teknik och effektivare
arbetssätt ska inte leda till stress och utslitning. Resurserna till arbetslivsforskningen ska stärkas. Missbruket av visstidsanställningar måste
stoppas Arbetslöshetsförsäkringen ska förbättras. Taket ska höjas och
ett arbete inledas så att fler kan kvalificera sig för och ansluta sig till
försäkringen.
***
Herr talman!
Allt fler svenska skolelever lämnar nionde klass utan att kunna gå
vidare till gymnasiet. Skolresultaten rasar i internationella mätningar.
Alla barn ska känna trygghet i skolan, de ska mötas och utmanas i sin
kunskapstörst. Det är dags att ge våra barn nyckeln till den framtid
som vi vet att de är värda.

Regeringen kommer därför att fokusera på att höja kunskapsresultaten, öka jämlikheten i skolan och höja läraryrkets attraktivitet.
Fler anställs i skolan så att lärarna får mer tid för sitt arbete och
klasserna kan bli mindre i lågstadiet. En läsa-skriva-räknagaranti
tas fram så att insatser kan sättas in snabbt. Barngrupperna i förskolan
ska bli mindre och fritids stärkas.
En nationell samling för läraryrket genomförs. Lärarnas kompetens
ska höjas, deras administrativa börda ska minska och rektorerna ska
stärkas i sitt pedagogiska ledarskap.
Svensk skola ska vara sammanhållen och likvärdig. Särskildainsat-ser
ska riktas mot de skolor som har de tuffasteförutsättningarna. Skattesubventionen för dem som har råd att köpa privat läxhjälp avskaffas.
Läxhjälp ska ges till alla elever, oavsett betalningsförmåga.
***
Dagens gymnasieskola står inför helt andra utmaningar än vad som
gällde för bara några årtionden sedan. I dag är engymnasieutbildning
ett nästintill grundläggande krav för att unga ska få ett jobb.
Därför behöver alla ungdomar under 18 år genomgå en gymnasieutbildning. Alla gymnasieutbildningar ska ha en bred, gemensam
kunskapsbas, innehålla minst ett estetiskt ämne och ge behörighet till
högre utbildning. Yrkesprogrammen ska göras om till yrkescollege i
en nära samverkan med arbetsmarknadens parter och deras attraktivitet
ska höjas. Så rustar vi Sveriges unga för det moderna arbetslivet.
***

Aldrig har så många unga sökt sig till en högre utbildning – men allt
för många möter en stängd dörr samtidigt som den globala konkurrensen tilltar. Antalet högskoleplatser ökas därför i hela landet.
Kvaliteten i högskolan ska höjas.

Sverige ska minska utsläppen i den takt som behövs för en globalt
hållbar utveckling. Därför ska ett klimatpolitiskt ramverk införas.
Under mandatperioden ska de fossila utsläppen i Sverige tydligt
minska.

Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Unga forskares villkor
ska förbättras. Forskning ska respekteras som den långsiktiga verksamhet det är och en ny forskningsproposition kommer därför att ha ett
tioårigt perspektiv. Andelen kvinnliga professorer ska öka och forskningsanslagen fördelas jämställt. Basanslagen för forskning prioriteras
upp.

Ett stöd för lokala klimatinvesteringar införs. Likaså en ny miljöbilsbonus för bilar med liten klimatpåverkan. De nationella miljömålen
ska klaras. Ett miljömålsråd inrättas och nya ochbredare mått för samhällsutvecklingen utvecklas.

***

Sverige ska gå före med nationell lagstiftning mot farliga kemikalier.
Förskolor och skolor ska vara giftfria.

***

Herr talman!
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Temperaturökningen riskerar att
leda till mycket allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser
redan en global kris för den biologiska mångfalden, där en av de
största utrotningarna av arter i planetens historia pågår.

Fisket och haven ska skyddas genom att fler marina reservat inrättas.
Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den
brukade skogen. Djurhållningen ska ge djuren möjlighet att utföra sitt
naturliga beteende och beteendestörningar ska förebyggas. Tillsynen
över djurskyddet förstärks.

I Paris nästa år arrangeras det internationella klimattoppmöte som
måste fatta vår generations avgörande beslut. Tiden för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi. Världens länder måste sluta
investera i det som förstör vår planet. Klimatförändringarna är ett
globalt säkerhetshot. Det är tid för ansvar.

Regeringen kommer att genomföra fler förebyggande åtgärder för att
skydda vårt värdefulla dricksvatten.

Att stoppa miljöförstöringen, minska klimatutsläppen och utveckla ny
grön teknik är en av vår generations största utmaningar. Genom investeringar i en bättre miljö skapas jobb och framtidsmöjligheter.

***
Energipolitiken är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle och
sysselsättningen i Sverige är helt beroende av att det finns en god och
tillförlitlig tillgång till el till konkurrenskraftiga priser. Regeringen

Avfallet behöver minska och återvinningen öka. Ansvaret för insamlingen läggs därför hos kommunerna.

kommer att bjuda in till blocköverskridande samtal i en särskild
energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Regeringens ingång i dessa samtal är att kärnkraften ska
ersättas med förnybar energi och energieffektivisering och att Sverige
på sikt ska ha 100 procent förnybar energi.
Den förnybara elproduktionen byggs ut ytterligare. Målet ska vara
minst 30 terawattimmar ny el från förnybara källor år 2020. Det
teknikneutrala certifikatsystemet för förnybar elproduktion ska användas för detta syfte. Stödet till havsbaserad vindkraft och till solkraft
ska stärkas. Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska kostnader. Säkerhetskraven skärps och kärnavfallsavgiften
höjs. Vattenfall ska vara ledande i omställningen av energisystemet
mot en högre andel förnybar energi.
***
Herr talman!
Sveriges nya regering är en feministisk regering. Hämmandekönsroller och strukturer ska bekämpas. Kvinnor och män ska ges samma
makt att forma samhället och sina liv. Bara så kan vårt samhälle och
varje enskild människa nå sin fulla potential.
Jämställdhetspolitiken ges en större tyngd i Regeringskansliet. Departement och myndigheter får tydligare uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Ett arbete med genusbudgetering i budgetpropositionen påbörjas. Förutsättningarna för kvinnooch brottsofferjourers stöd till våldsutsatta kvinnor ska förbättras. Fler
sexualbrott måste klaras upp. Principen om samtycke vid sex är grundläggande. Våldtäktslagstiftningen ska i detta avseende ses över och
straffet för grova sexualbrott skärpas. Köp av sexuella tjänster utom-

lands ska kriminaliseras.
***
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska minska. Därför ska
lönekartläggningar genomföras varje år. Kvinnor och män ska ha
samma sysselsättningsgrad. Heltid ska vara norm på arbetsmarknaden.
Deltid ska vara en möjlighet. Insatser behövs så att fler orkar arbeta
heltid. Vårdnadsbidraget avskaffas.
Som ett steg mot ett jämlikt uttag av föräldraförsäkringen ska en tredje
månad reserveras för vardera föräldern. Föräldraförsäkringen ses även
över för att underlätta för de familjer som identifierar sig som stjärnfamiljer.
Regeringen kommer att göra en avstämning av könsfördelningen
i börsbolagens styrelser efter bolagsstämmorna 2016. Om inte andelen
kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent år
2016 presenteras ett lagförslag om kvotering.
***
Herr talman!
Ordning och reda ska gälla i välfärden. Barn, sjuka eller gamla ska
aldrig bli bedömda utifrån sin lönsamhet. Kortsiktiga vinstintressen
hör inte hemma i välfärden. Vinstjakten ska stoppas. Nationella
kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden införs i syfte att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna, samtidigt som
mångfald och valfrihet garanteras.

Privata alternativ i välfärden ska inte kunna göra vinst genom lägre
bemanning. En lagstiftning mot försäljningar till underpris tas fram.
Den tvingande lagen om vårdval i primärvården avskaffas. Lagen om
ekonomiska föreningar moderniseras så att kooperativa verksamheter
har bättre förutsättningar att utgöra ett alternativ i välfärden. Lagstiftningen ändras så att möjligheterna att sälja eller privatisera universitets- eller regionsjukhus förhindras.
Offentlighetsprincipen och meddelarfriheten ska gälla alla aktörer som
verkar inom den skattefinansierade välfärden. Företag i välfärdssektorn ska öppet redovisa sin ekonomi på enhetsnivå.

En kommission för jämlik hälsa tillsätts. Arbetet för att förbättra
folkhälsan stärks bland annat genom en tydligare ansvarsfördelning
och bättre uppföljning. Regeringens mål är att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.
Allt fler unga, särskilt kvinnor, hbtq-personer och personer med
funktionsnedsättning, mår dåligt i dagens samhälle. Sjukvården behöver förstärkas så att det blir lättare att få hjälp med ätstörningar, ångest
eller depressioner. Psykiskt sjuka och personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet tillvård, boende, rehabilitering och
sysselsättning.

Överenskommelsen i friskolekommittén ligger fast. Men syftet med
skolverksamhet ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna.
Kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar
som hindrar arbetet för att motverka segregation. Skolan ska inte vara
en marknad, utan ett demokratiskt fundament.

***

***

Den blocköverskridande pensionsreformen är en förutsättning för ett
tryggat pensionssystem. Arbetet i pensionsarbetsgruppen fortsätter.

Ett aktivt och gott liv efter arbetslivet ska stimuleras. Äldreomsorgen
ges ökad kvalitet genom mer personal. En långsiktig kvalitetsplan för
den svenska äldreomsorgen tas fram i bred samverkan.

Herr talman!
Svensk hälso- och sjukvård ska vara världsledande. Tillgången till
professionella medarbetare, den allra senaste kunskapen och de mest
avancerade behandlingsmetoderna ska förbättras.
Dagens nationella riktlinjer ska bli obligatoriska för att säkra en likvärdig sjukvård. Principen att vård ska fördelas efter behov ska hävdas. Privata försäkringspatienter ska inte gå förbi den offentligfinansierade vårdkön.

Att pensioner beskattas hårdare än lön är inte rimligt. Steg tas för att ta
bort klyftan mellan beskattning av pension och lön. Det är en fråga om
rättvisa och respekt över generationsgränserna.
***
Ett samlat arbete i nära dialog med landets kommuner påbörjas för att
hitta organisatoriska, ekonomiska och verksamhetsmässiga lösningar
som tryggar en god välfärd i hela landet. De landsting som så önskar
ges möjlighet att bli regioner.

Förvaltningspolitiken och myndighetsstyrningen prioriteras upp.
Professionerna i den offentliga sektorn behöver stärkas. Nya styrmodeller som skapar större frihet för medarbetarna i offentlig sektor ska
utvecklas.

De ideella krafterna inom idrottsrörelsen och det breda föreningslivet
gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga.
Därför ska barn och ungdomar få bättre möjligheter och lägre avgifter
för att delta i idrott, friluftsverksamhet och kultur- och musikskola. En
nationell strategi för kultur- och musikskolan tas fram.

***
Sjukförsäkringen ska hjälpa människor tillbaka till arbete och egen
försörjning. Taket i sjukförsäkringen höjs och den bortre tidsgränsen i
sjukpenningen tas bort. Övriga tidsgränser ses över. Rehabiliteringen
stärks, liksom skyddet vid sjukdom för studerande. Så skapar vi
trygghet i livets mest utsatta stunder.

Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i.
Regeringen påbörjar arbetet att göra FN:s barnkonvention till svensk
lag.
***
Herr talman!

***
Herr talman!
Karin Boye har skrivit: ”Det finns få saker som säger mer om en
människa än hennes bild av livet: om hon ser det som en väg, ett
fältslag, ett växande träd eller ett rullande hav.”
Alla ska ha rätt och möjlighet att utöva kultur, oavsett deras bild av
livet. Ett samhälle behöver inte bara ekonomisk tillväxt utan också
demokratisk. För det behövs en fri och frispråkig kultur, fria konstnärer, poeter och public service. Det behövs folkbildning, folkrörelser,
bibliotek – jämlik och kostnadsfri tillgång till platser där kulturella och
mänskliga möten kan ske. Amatörkulturen och det professionella
kulturlivet ska få växa i samspel. Kulturen och skapandet ska stärkas i
skolan. Fri entré införs på de statliga muséerna.

Rasismen och fördomarna i vårt samhälle begränsar människors liv.
De skapar hinder och murar. De reducerar oss till vår hudfärg, vår
sexuella läggning eller könsidentitet, vår religion eller vårt ursprung.
Det är oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle.
Det senaste året har människor runt om i Sverige ställt sig upp mot
rasismen, för alla människors lika värde. Det är genom många människors engagemang som vi kan hindra att antidemokratiska idéer får
fotfäste i vårt land eller i våra folkvalda församlingar. Antisemitism,
antiziganism, islamofobi och afrofobi ska inte ha någon plats i
Sverige.
Samtalet kring demokratins principer och alla människors lika värde
måste ständigt pågå. Sverige ska säkra de nationella minoriteternas
rättigheter. Grund- och gymnasieskolor ska i sitt värdegrundsarbete
motverka rasism. Ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för
forskning om rasism inrättas. Regeringen kommer att sprida de lycka-

de modeller som finns för att minska rekryteringen av människor till
rasistiska organisationer.
***
Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som
flyr undan förföljelse och förtryck. En bred uppslutning kring
migrationspolitiken är en styrka för vårt land. Alla Sveriges kommuner
ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Mottagandet
förstärks med ytterligare resurser till SFI och möjligheter för nyanlända att komplettera sin utbildning.
Överenskommelsen om migrationspolitiken ligger fast. Breda uppgörelser i riksdagen inom migrationspolitiken kommer att eftersträvas.
Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar för att söka
asyl inom unionen samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar i
andra länder. Fler av EU:s medlemsstater ska ta ansvar för flyktingmottagandet.
***
Fler utlandsfödda svenskar ska komma snabbt in i arbete. Allasteg i
mottagandet ska syfta till att hitta jobb. Ett nationellt ochpermanent
finansierat system för validering införs. Fler ska fåhjälp om de blivit
diskriminerade.

Herr talman!
Under sommaren har vi sett omfattande naturkatastrofer. Förändringar
av klimatet medför att vi i ökad utsträckning kan drabbas av extrema
väderhändelser. Det kräver både klimatanpassning och stärkt krishanteringsförmåga. Ansvaret för samhällets krishanteringsförmåga samlas
under Justitiedepartementet.
Polisen har en avgörande roll i brottsbekämpningen och behöver
professionaliseras ytterligare. Ett grundläggande steg är sammanslagningen av länspolismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen till en
samlad nationell polismyndighet.
Arbetet mot organiserad brottslighet och hatbrott kommer att prioriteras och samverkan med tull och kustbevakning förstärkas. Ett arbete
påbörjas med att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning.
Regeringen ska i Sverige och EU verka för att stärka rättssäkerheten
och den personliga integriteten, bland annat när det gäller datalagring.
Datainspektionen och den parlamentariska integritetskommissionen
ska göra en översyn av befintliglagstiftning, också i ljuset av att allt
fler privata aktörer samlar in information om konsumenter.
***
Herr talman!

Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från jobb-, utbildnings- och välfärdspolitik är föråldrad. Integrationsministernavskaffas. Vägen in i Sverige - och rätten till jobb och välfärd - är en
angelägenhet för alla.
***

Regeringen tillträder i en mycket orolig tid. Allvarliga konflikter pågår
bland annat i Ukraina, i Irak och i Syrien.

Sverige ska vara en stark röst i världen för frihet, fred, mänskliga
rättigheter och solidaritet. Vi ska aktivt delta i det internationella
samarbetet, för att både FN och EU ska axla ett större ansvar för att
lösa konflikterna och ge hjälp åt dem som drabbas.

Vid sidan av fredsinsatserna i Mali och utanför Somalias kust avser
regeringen att under hösten återkomma till riksdagen med förslag om
den fortsatta övergången till stödjande insatser i Afghanistan. Biståndet till Afghanistan ska vara starkt och långsiktigt.

Rysslands annektering av Krim är ett folkrättsbrott. Rysslands destabilisering av Ukraina måste upphöra. Utvecklingen i vårt östra grannskap kommer att bli en av våra största utmaningar. Sverige ska verka
för att EU tar ett större ansvar för säkerhet och utveckling, såväl globalt som i EU:s närområde.

För att stärka vår säkerhet och förbättra vårt miljöskydd behöver vårt
närområde i Arktis, Kattegatt, Skagerrak och Östersjön skyddas.
Regeringen kommer att ta initiativ till en mer aktiv politik i närområdet.

Sveriges röst ska alltid vara klar och tydlig när människovärdet
kränks. Mänskliga rättigheter, folkrätt, internationell nedrustning och
arbetet mot terrorism och massförstörelsevapen ska vara hörnstenar i
svensk utrikespolitik. Därför vill vi se ett starkt och reformerat FN, där
Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd drivs aktivt.
Kriget i Syrien och den Islamiska statens terror är tydliga hot mot
internationell säkerhet. Den etniska rensningen måste stoppas. Den
irakiska regeringen och Kurdistans regionala regering är i akut behov
av humanitärt stöd för att kunna hantera situationen. Regeringen står
bakom Förenta Nationernas kamp mot IS.
Konflikten mellan Israel och Palestina kan endast lösas genom en
tvåstatslösning, framförhandlad i enlighet med folkrättens principer.
Den måste garantera såväl palestiniernas som israelernas legitima krav
på nationellt självbestämmande och säkerhet. En tvåstatslösning
förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens.
Därför kommer Sverige att erkänna staten Palestina.

Den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt vårt land väl. Den
skapar en god grund för ett aktivt ansvarstagande för såväl vår egen
som andras säkerhet. Sverige ska inte söka medlemskap i Nato.
En modern svensk säkerhetspolitik byggs i stället på ett ökat samarbete inom Norden, Östersjöområdet, EU och FN. Sverige ska inte
förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett
EU-land eller ett nordiskt land och vi förväntar oss att dessa länder
agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Vårt land ska både kunna ge
och ta emot stöd såväl civilt som militärt.
Det svenska försvaret och dess folkliga förankring ska stärkas. Regeringen vill stärka det nordiska försvarssamarbetet – inte minst det
svensk-finska. Ett brett samarbete i riksdagen i försvarsfrågorna är
centralt för vårt land. Försvarsberedningens förslag ska genomföras.
***
Det svenska biståndet ska riktas mot att minska fattigdomen och
orättvisorna i världen samt stärka miljön och demokratin. En ny
biståndspolitisk plattform tas fram i samverkan med alla aktörer på

biståndsområdet. Miljö- och klimatbiståndet ska höjas och utvecklas.
Insatser för kvinnors egenförsörjning och självbestämmande stärks.

Det som nu ankommer oss är att i ett svårt parlamentariskt läge finna
en väg framåt för Sverige.

Sverige ska vara en engagerad och konstruktiv medlem av den
Europeiska unionen. Prioriterade svenska intressen ska drivas aktivt.
Frågor om fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden, ökad
jämställdhet samt en framåtsyftande miljö- och klimatpolitik är av
särskilt intresse. EU:s krishantering måste utvecklas såväl globalt som
i EU:s närområden.

Nu behöver vi söka det som förenar snarare än det som drar isär.

Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa. Regeringen kommer att påbörja ett
arbete för att åstadkomma en ändring av EU:s fördrag som slår fast att
den fria rörligheten för företag inte kan användas för att kringgå
nationella lagar och kollektivavtal.
Alla politiska beslut ska ta hänsyn till mänskliga rättigheter, människors demokratiska delaktighet, bekämpningen av fattigdom och
sträva mot en hållbar utveckling globalt.
***

Nu behöver vi sätta Sveriges bästa framför taktik och prestige.
Nu behöver vi enas i viljan till ansvar för vårt land.
Regeringen kommer att ta sin fulla del av ansvaret. Vi tänker vara en
samarbetsregering för hela Sverige. Vi kommer att söka breda uppgörelser i riksdagen för att säkra centrala politiska reformer.
Vi är redo. Oavsett om det är den höga arbetslösheten, de sjunkande
skolresultaten, den bristande välfärden eller det växande klimathotet så
är vi redo att ta oss an dem tillsammans.
Därför att vi vet att Sverige bär på en underbar styrka.
Vår vilja till sammanhållning och samarbete i svåra stunder har gång
på gång säkrat ett bättre samhälle för kommande generationer.
Nu antar vi utmaningen igen, och bygger ett land som kan se med
hopp och förväntan mot framtiden.

Herr talman!
www.regeringen.se
Jag ser framför mig i denna kammare det svenska folkets främsta
företrädare.
Vi representerar olika intressen och ideologier, olika landsdelar och
livsåskådningar. Det är en styrka för demokratin.

Sveriges nya regering

Regeringskansliet

Statsrådens presskontakter

Sverige har fått en ny regering. Den leds av
statsminister Stefan Löfven och består av 23
statsråd utöver statsministern. I dag lämnade
statsminister Stefan Löfven
regeringsförklaringen och vilka statsråd som
ingår i den nya regeringen.
Därefter skedde skifteskonseljen på Kungliga Slottet. H.M.
Konungen konstaterade att regeringsskifte enligt 6 kap. 4 § i
regeringsformen har skett.
Statsrådens ansvarsfördelning
Första statsråd i varje departement är departementschef
Pressmeddelande
3 oktober 2014
Förvaltningsavdelningen

Statsråd och presskontakter för Sveriges
tillträdande regering. (Uppdaterad version.)
Statsrådsberedningen
Statsminister Stefan Löfven
Ekberg Anne, 072-214 36 14
Nises Erik, 072-239 55 79
Minister för strategi och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete Kristina Persson
Fivrin Pezhman, 073-519 01 03

Justitiedepartementet
Justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson
Tora Heckscher, 070-755 71 07
Inrikesminister Anders Ygeman

Sam Assadi, 070-583 36 48

Christian Scharf, 072-215 12 02

Utrikesdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér
Miriam Abu Eid, 072-705 49 29

Utrikesminister Margot Wallström
John Zanchi, 072-509 49 64

Finansdepartementet
Biståndsminister Isabella Lövin
Mikael Ljungblom, 070-637 58 38

Försvarsdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist
Malin Cederfeldt-Östberg, 070-633 63 00

Finansminister Magdalena Andersson
Fredrik Kornebäck, 070-246 65 03
Finansmarknads- och konsumentminister
(tillika biträdande finansminister) Per Bolund
Hannes Mård, 070-208 94 43

Socialdepartementet

Civilminister Ardalan Shekarabi
Joanna Abrahamsson , 072-573 99 22

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Pia Magnusson, 070-689 12 93

Utbildningsdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Gabriel Wikström

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Clara Lindgren, 070-606 98 08

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida
Hadzialic Sofie Rudh, 072-720 41 70
Minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson
Mikael Sundesten, 070-585 55 98

Miljödepartementet
Klimat- och miljöminister (tillika vice
statsminister) Åsa Romson
Adam Bergsveen, 072-715 20 85
Energiminister Ibrahim Baylan
Anders Grönvall, 070-655 46 19

Näringsdepartementet
Närings- och innovationsminister Mikael
Damberg
Ann Wolgers, 070-252 26 59

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet
Kaplan
Caroline Kling, 070-593 19 12
Infrastrukturminister Anna Johansson
Kristian Brangenfeldt, 072-237 49 49
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Fredrik Persson, 072-206 35 45

Kulturdepartementet
Kultur- och demokratiminister Alice Bah
Kuhnke
Emma Rung, 070-235 32 36

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Johan Öhrn, 070-591 05 63

Kopia av sida 514 i 36-39zzn.pdf

De nya regeringens politik
* Partiledare Stefan Löfven.

* Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.

* Allmänt om socialdemokraterna och partiets politik.

* Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.

* Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen.

* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst

Politik för en utrikesminister.

* Europapolitik.
Politik för en EU-minister.

* Demokratiproblem, juridik.
Politik för en demokratiminister och en justitieminister.

* Försvar.
Politik för en försvarsminister.

* Klimat och klimatpolitik
Politik för en miljöminister.

* Transporter.
Politik för en infrastrukturminister.

* Planering av fysiska miljöer.
Politik för en plan- och byggminister.

* Landsbygdspolitik.
Politik för en landsbygdsminister.

* Bistånd.
Politik för en biståndsminister.

Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.	

Politik för en hem- och konsumentminister och en energiminister.
Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och socialtjänst o d

* Utbildning. Forskning.
Politik för en utbildningsminister.

* IT. Information, Konst, kultur, idrott.
Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.

* Jobb.
Politik för en arbetsmarknadsminister.

* Näringar.
Politik för en näringsminister.

* Handel.
Politik för en handelsminister.

* Migration. Integration.
Politik för en migrationsminister och en integrationsminister.

* Polisen. Brott. Kriminalvård.
Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

* Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.
Politik för finans-, finansmarknads- och socialförsäkringsministrar.

Stefan Löfvens regering efter kungens konselj fredagen den 3
oktober 2014. Tolkning på underlag av sida 514 i 36-39zzn.pdf
Närmare uppgifter om ministrarnas ansvarsområden finns ännu
inte.

Stefan Löfvens regering.
Räknas här ha 22 politikomåden enligt
sida 514 i 36-39zzn.pdf
Ministrarna har fått ansvarsområden som ibland är delar av flera
olika departements ansvarsområden. Departementens ansvarsområden innehåller ibland delar som bättre hör till andra departement. Departementens ansvarsområden motsvarar vanligen
riksdagsutskottens ansvarsområden, men inte alltid.
Konstitutionsutskottet har ingen motsvarighet bland departementen. Inte heller civilutskottet. Miljö- och jordbruksutskottet motsvarar ungefär mljö- och landsbygdsdepartementen, men landsbygdsdepartementet ska läggas ned och landsbygdsfrågorna
läggas in i näringsdepartementet.
Vad civilmintern i finansdepartementet och inrikesministern i
justitiedepartementet ska göra är oklart. Här antas att inrikesministern ska ta hand om polis och rättsväsendet.
Den nya regeringen innehåller i näringsdepartementet en bostadsoch stadsutvecklingsminister som är något nytt och på oklart sätt
ska hantera bl a bostadsfrågor och fysisk planering. Han har här
placerats på de tre nämnda ställena.

Anmärkningsvärt är att det inte finns något departement för det
allra viktigaste politikområdet, det som gäller medborgarnas
vardagliga levnadsförhållanden, som här finns i området
“Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. “
Där finns bl a boendet, som kan behandlas i näringsdepartementet som byggnadsverksamhet. i området för fysisk planering eller
i hushållsområdet när det gäller drift av boendet.
Diverse regeringsproblem o d avhandlas i avsnittet om
tidningskommentarer i det följande.

* Partiledare Stefan Löfven.
Statsrådsberedningen
Statsminister
Stefan Löfven
Utrikesministern har fomelt ansvar för EU-politiken,
men i praktiken ligger EU-frågorna hos statsminstern
och en särskild avdelning i statsrådsberedningen.

* Allmänt om socialdemokraterna och
partiets politik.
Statsrådsberedningen
Minister för strategi och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete
Kristina Persson
Delar om nordiskt samarbete ingår i Europapolitik
Förvaltningsavdelningen

* Utrikes- och världspolitik.
Globaliseringen.
Politik för en utrikesminister.

Utrikesdepartementet
Utrikesminister (dep-chef)
Margot Wallström

* Europapolitik.
Politik för en EU-minister.

Utrikesdepartementet
Utrikesminister (dep-chef)
Margot Wallström
Utrikesministern har fomelt ansvar för EU-politiken,
men i praktiken ligger EU-frågorna hos statsminstern
och en särskild avdelning i statsrådsberedningen.
Statsrådsberedningen
Minister för strategi och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete
Kristina Persson
Delar om nordiskt samarbete

* Demokratiproblem, juridik.
Politik för en demokratiminister och en justitieminister.

Justitiedepartementet
Justitie- och migrationsminister (dep-chef)
Morgan Johansson
Migrationsproblem ingår i området för migration och
integration
Kulturdepartementet
Kultur- och demokratiminister (dep-chef)
Alice Bah Kuhnke
Delar om demokrati
Krishanteringsfrågor flyttar regeringen från försvarsdepartementet till justitiedepartementet Delar om
räddningsjänst o d bör ingå i området för sjukvård o d

* Försvar.
Politik för en försvarsminister.

Försvarsdepartementet
Försvarsminister (dep-chef)
Peter Hultqvist
Krishanteringsfrågor flyttar regeringen från försvarsdepartementet till justitiedepartementet Delar om
räddningsjänst o d bör ingå i området för sjukvård o d

* Klimat och klimatpolitik
Politik för en miljöminister.

Miljödepartementet
Klimat- och miljöminister (tillika vice
statsminister) (dep-chef)
Åsa Romson

* Transporter.
Politik för en infrastrukturminister.

Näringsdepartementet
Infrastrukturminister
Anna Johansson

* Planering av fysiska miljöer.
Politik för en plan- och byggminister.

Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan
Berör områdena för hushåll, planering av fysiska miljöer
och näringar (byggnadsverksamheter)

* Landsbygdspolitik.
Politik för en landsbygdsminister.

Näringsdepartementet
Landsbygdsminister
Sven-Erik Bucht
Landsbygdsdepartementet ska läggas ner och landsbygdsproblemen läggas in i näringsdepartementet,
men delar av landsbygdsproblemen kanske hellre
borde läggas i andra departement. Oklart hur det
kommer att göras.

* Bistånd.
Politik för en biståndsminister.

Utrikesdepartementet
Biståndsminister
Isabella Lövin

* Sjuk- och hälsovård, kemikalier,
räddningdtjänst.
Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.

Socialdepartementet
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Gabriel Wikström
Justitiedepartementet
Justitie- och migrationsminister (dep-chef)
Morgan Johansson
Delar om räddningsjänst o d (Tidigare i
försvasdepartementet)

* Hushållet. Mat, boende, energi,
konsumtion, ekonomi.
Politik för en hem- och konsumentminister och en energiminister.

Miljödepartementet
Energiminister
Ibrahim Baylan
Finansdepartementet
Finansmarknads- och konsumentminister
(tillika biträdande finansminister)
Per Bolund
Konsumentproblem kan ingå i omådet för hushåll.
Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan
Berör områdena för hushåll, planering av fysiska miljöer
och näringar (byggnadsverksamheter)

* Barn- och äldreomsorg. Välfärd.
Socialtjänst
Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och socialtjänst od

Socialdepartementet
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Åsa Regnér

* Utbildning. Forskning.
Politik för en utbildningsminister.

Utbildningsdepartementet
Utbildningsminister (dep-chef)
Gustav Fridolin
Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Aida Hadzialic
Minister för högre utbildning och forskning
Helene Hellmark Knutsson

* IT. Information, Konst, kultur, idrott.
Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.

Kulturdepartementet
Kultur- och demokratiminister (dep-chef)
Alice Bah Kuhnke
Demokratiproblem ingår i området för demokrati

* Jobb.
Politik för en arbetsmarknadsminister .

* Näringar.
Politik för en näringsminister.

Jämställdhet i jobb ingår i “Jobb”. Jämställdhet i allmänhet ingår i “Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst”

Näringsdepartementet
Närings- och innovationsminister (dep-chef)
Mikael Damberg

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsminister (dep-chef)
Ylva Johansson

Näringsdepartementet
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Mehmet Kaplan
Berör områdena för hushåll, planering av fysiska miljöer
och näringar (byggnadsverksamheter)

* Handel.
Politik för en handelsminister.

* Migration. Integration.
Politik för en migrationsminister och en integrationsminister.

Utrikeshandel ingår utrikesdapartementets ansvar. Inrikeshandel ingår
i näringsdepartementet,

Någon integrationsminister finns inte i Löfvens regering, Inegrationsproblem behandlas i alla departement,

Utrikesdepartementet
Utrikesminister (dep-chef)
Margot Wallström
Delar om handel

Justitiedepartementet
Justitie- och migrationsminister (dep-chef)
Morgan Johansson
Här delar om migration och integration

Näringsdepartementet
Närings- och innovationsminister (dep-chef)
Mikael Damberg
Delar om handel

* Polisen. Brott. Kriminalvård.
Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.

Justitiedepartementet
Inrikesminister Anders Ygeman
Här räknas med att han ska hantera polis och
rättsväsen.

* Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner,
försäkringar.
Politik för finans-, finansmarknads- och socialförsäkringsministrar.

Finansdepartementet
Finansminister (dep-chef)
Magdalena Andersson
Finansdepartementet
Finansmarknads- och konsumentminister
(tillika biträdande finansminister)
Per Bolund
Konsumentproblem kan ingå i omådet för hushåll.
Finansdepartementet
Civilminister Vad ska han göra?
Ardalan Shekarabi

Socialdepartementet
Socialförsäkringsminister (dep-chef)
Annika Strandhäll

Ministrarna

Stefan Löfven
Statsminister
Statsrådsberedningen
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Stefan Löfven
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Stefan Löfven
Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
E-post till Stefan Löfven, via registrator
Mer kontaktinformation
Anne Ekberg
Presskontakt hos Stefan Löfven
Mobiltelefon 072-214 36 14
e-post till Anne Ekberg, via registrator
Erik Nises
Presskontakt hos Stefan Löfven
Mobiltelefon 072-239 55 79
e-post till Erik Nises, via registrator

Förnamnen i bokstavsordning

Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Utbildningsdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Aida Hadzialic
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Aida Hadzialic
Utbildningsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Aida Hadzialic, via registrator
Mer kontaktinformation

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister
Kulturdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Alice Bah Kuhnke
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartikel
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Alice Bah Kuhnke
Kulturdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Alice Bah Kuhnke, via registrator
Mer kontaktinformation
Ulf Dernevik
Presskontakt
Mobiltelefon 072-586 29 49

Anders Ygeman
Inrikesminister
Justitiedepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Hoppa över menyn
Undermeny till
Anders Ygeman
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Kontakta Anders Ygeman
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Anders Ygeman, via registrator
Mer kontaktinformation
Sam Assadi
Presskontakt hos Anders Ygeman
Telefon 08-405 10 00
Mobiltelefon 070-583 36 48

▪

Anna Johansson
Infrastrukturminister
Näringsdepartement

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Anna Johansson
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Anna Johansson
Infrastrukturminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Anna Johansson, via registrator
Mer kontaktinformation

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Annika Strandhäll
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Annika Strandhäll
Socialdepartementet
e-post till Annika Strandhäll, via registrator
Mer kontaktinformation
Pia Magnusson
Presskontakt
Mobiltelefon 070-689 12 93

Ardalan Shekarabi
Civilminister
Finansdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Ardalan Shekarabi
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Ardalan Shekarabi
Civilminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ardalan Shekarabi, via registrator
Mer kontakinformation

Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Socialdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Gabriel Wikström
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Gabriel Wikström
Socialdepartementet
e-post till Gabriel Wikström, via registrator
Mer kontaktinformation
Christian Scharf
Presskontakt
Mobiltelefon 072-215 12 02

Gustav Fridolin
Utbildningsminister
Utbildningsdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Gustav Fridolin
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Gustav Fridolin
Utbildningsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Gustav Fridolin, via registrator
Mer kontaktinformation

Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning
Utbildningsdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Helene Hellmark Knutsson
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Helene Hellmark Knutsson
Utbildningsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Helene Hellmark Knutsson, via registrator

Ibrahim Baylan
Energiminister
Miljödepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Ibrahim Baylan
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Ibrahim Baylan
Miljödepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ibrahim Baylan, via registrator
Mer kontaktinformation

Isabella Lövin
Biståndsminister
Utrikesdepartementet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Isabella Lövin
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Isabella Lövin
Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Isabella Lövin, via registrator
UD Press
dagtid
Telefon 08-405 57 30

Kristina Persson
Minister för strategi och framtidsfrågor samt nordiskt
samarbete
Statsrådsberedningen
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Kristina Persson
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Kristina Persson
Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
E-post till Kristina Persson, via registrator
Mer kontaktinformation
Fivrin Pezhman
Presskontakt hos Kristina Persson
Mobiltelefon 073-519 01 03
e-post till Fivrin Pezhman, via registrator

Margot Wallström
Utrikesminister
Utrikesdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Margot Wallström
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Margot Wallström
Utrikesdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Margot Wallström, via registrator
UD Press
dagtid
Telefon 08-405 57 30

Magdalena Andersson
Finansminister
Finansdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Magdalena Andersson
Har inte undermenyer
Pressmeddelande
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Magdalena Andersson
Finansminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Magdalena Andersson, via registrator
Mer kontaktinformation

Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Näringsdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Mehmet Kaplan
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mehmet Kaplan, via registrator
Mer kontaktinformation

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister
Näringsdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Mikael Damberg
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartikel
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister
Telefon 08-405 10 00
e-post till Mikael Damberg, via registrator
Mer kontaktinformation

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
Justitiedepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Hoppa över menyn
Undermeny till
Morgan Johansson
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Interpellationssvar och svar i riksdagen
Kontakta Morgan Johansson
Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Morgan Johansson, via registrator
Mer kontaktinformation
Tora Heckscher
Presskontakt hos Morgan Johansson
Telefon 08-405 10 00
Mobiltelefon 070-755 71 07

▪

Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande
finansminister
Finansdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Per Bolund
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister (biträdande
finansminister)
Telefon 08-405 10 00
e-post till Per Bolund, via registrator
Mer kontaktinformation

Peter Hultqvist
Försvarsminister
Försvarsdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Peter Hultqvist
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Peter Hultqvist
Försvarsdepartementet
Jakobsgatan 9
103 33 Stockholm
e-post till Peter Hultqvist, via registrator
Mer kontaktinformation

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister
Landsbygdsdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Sven-Erik Bucht
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Sven-Erik Bucht
Landsbygdsdepartementet
Fredsgatan 8
103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00
e-post till Sven-Erik Bucht, via registrator
Mer kontaktinformation

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Ylva Johansson
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Ylva Johansson
Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Ylva Johansson (via registrator)
Mer kontaktinformation

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Socialdepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Åsa Regnér
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Åsa Regnér
Socialdepartementet
e-post till Åsa Regnér, via registrator
Mer kontaktinformation
Miriam Abu Eid
Presskontakt
Mobiltelefon 072-705 49 29

Åsa Romson
Klimat- och miljöminister (vice statsminister)
Miljödepartementet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

▪

Hoppa över menyn
Undermeny till
Åsa Romson
Har inte undermenyer
Pressmeddelanden
Har inte undermenyer
Tal
Har inte undermenyer
Uttalanden
Har inte undermenyer
Debattartiklar
Har inte undermenyer
Intervjuer och reportage
Har inte undermenyer
Webbutsändningar
Kontakta Åsa Romson
Miljödepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Åsa Romson, via registrator
Mer kontaktinformation

Departementen

Statsrådsberedningen

Förvaltningsavdelningen

Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och
samordna arbetet i Regeringskansliet samt
ansvara för samordning av den svenska EUpolitiken.

Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets
gemensamma resurs och ansvarar för
departementsövergripande förvaltningsfrågor.

Arbetsmarknadsdepartementet

Justitiedepartementet ansvarar för frågor som
rör bland annat lagstiftning, polisväsendet,
domstolsväsendet, kriminalvården, migration
och asyl.

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för
arbetsmarknadspolitik, arbetslivpolitik,
diskriminerings- och integrationsfrågor samt
frågor om urban utveckling.

Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör
ekonomisk politik, statsbudgeten, skatter, bank,
värdepapper och försäkringar, internationellt
ekonomiskt samarbete samt statligt
företagsägande.

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.

Justitiedepartementet

Kulturdepartementet
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medieoch idrottsfrågor.

Landsbygdsdepartementet
Landsbygdsdepartementet ansvarar bland annat
för frågor som gäller jordbruk, skogsbruk, fiske,
rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel
samt jakt och viltvård.

Miljödepartementet
Miljödepartementet ansvarar bland annat för
klimatpolitik, kemikaliepolitik, strålskydd och
kärnsäkerhet samt forskning och
miljöövervakning.

Näringsdepartementet

EU-representationen

Näringsdepartementet arbetar bland annat med
frågor som rör näringsliv, energi, IT,
kommunikationer och infrastruktur samt
regional utveckling.

EU-representationen är Regeringskansliets
förlängda arm i Bryssel. Här arbetar personal
från alla departement med att driva Sveriges linje
i EU-politiken.

Socialdepartementet

Om Regeringskansliet - övergripande
information om myndigheten

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.

Utbildningsdepartementet
Utbildningsdepartementet ansvarar för
skolfrågor, universitet och högskolor, forskning,
vuxenutbildning, folkbildning,
jämställdhetsfrågor och ungdomspolitik.

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.

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
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 2013
Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
Rosenbad och Regeringskansliets historia
Externa länkar
Förordning (1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet
Statsrådsarvodesnämnden

Om Statsrådsberedningen
Hoppa över menyn
Undermeny till
Statsrådsberedningen
▪ Organisation
▪ Har inte undermenyer
Myndigheter
▪ Har inte undermenyer
Arbetet i EU
▪ Har inte undermenyer
Kontaktinformation

▪
▪

▪
▪

Stefan Löfven
Statsminister

Kristina Persson
Minister för strategi och framtidsfrågor samt
nordiskt samarbete

Departementen i bokstavsordning

Om Arbetsmarknadsdepartementet
Ansvarsområden
▪ Arbetsliv
▪ Arbetsmarknad
▪ Integration
▪ Diskriminering
▪ Mänskliga rättigheter
Hoppa över menyn
Undermeny till
Arbetsmarknadsdepartementet
▪ Arbetet i EU
▪ Har inte undermenyer
Kalendarium
▪ Har inte undermenyer
Kommittéer
▪ Har inte undermenyer
Kontaktinformation
▪ Har inte undermenyer
Myndigheter
▪ Har inte undermenyer
Organisation
▪ Remisser

▪
▪

Ylva Johansson
Arbetsmarknadsminister

Om Finansdepartementet
Finansdepartementets ansvarsområden
▪ Finanspolitik
▪ Finansmarknad
▪ Företag med statligt ägande
▪ Internationellt ekonomiskt samarbete
▪ Kommuner och landsting
▪ Långtidsutredningar
▪ Prognoser och nyckeltal
▪ Skatter
▪ Spelfrågor
▪ Statens budget
Hoppa över menyn
Undermeny till
Finansdepartementet
▪ Har inte undermenyer
Kort om våra ansvarsområden
▪ Organisation
▪ Har inte undermenyer
Pågående utredningar/kommittéer
▪ Har inte undermenyer
Planerade propositioner och skrivelser
▪ Har inte undermenyer
Myndigheter m.m.
▪ Har inte undermenyer
Arbetet i EU

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Har inte undermenyer
Finansdepartementet i sociala medier
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Magdalena Andersson
Finansminister

Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister
(biträdande finansminister)

Ardalan Shekarabi
Civilminister

Om Försvarsdepartementet
Ansvarsområden
▪ Försvar, skydd och säkerhet
Hoppa över menyn
Undermeny till
Försvarsdepartementet
▪ Har inte undermenyer
Försvarsberedningen
▪ Har inte undermenyer
Ansvarsområden
▪ Organisation
▪ Budget och mål
▪ Har inte undermenyer
Myndigheter
▪ Har inte undermenyer
Nämnder, delegationer och stiftelser
▪ Har inte undermenyer
Kalendarium
▪ Reportage
▪ Utredningar
▪ Har inte undermenyer
Kontaktinformation

▪
▪

Peter Hultqvist
Försvarsminister

Om Förvaltningsavdelningen
Hoppa över menyn
Undermeny till
Förvaltningsavdelningen
▪ Har inte undermenyer
Ansvarsområden
▪ Har inte undermenyer
Organisation
▪ Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Om Justitiedepartementet
Ansvarsområden
▪ Bekämpning av terrorism
▪ Brottmålsärenden
▪ Demokratipolitik
▪ Europadomstolen
▪ Internationellt rättsligt samarbete
▪ Konsumentpolitik
▪ Lagstiftning
▪ Migrations- och asylpolitik
▪ Offentlighetsprincipen
▪ Regelförenkling
▪ Rättsliga och inrikes frågor i EU
▪ Rättsväsendet
Hoppa över menyn
Undermeny till
Justitiedepartementet
▪ Har inte undermenyer
Ansvarsområden
▪ Organisation
▪ Har inte undermenyer
Budget för 2014
▪ Har inte undermenyer
Kommittéer
▪ Har inte undermenyer
Myndigheter

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister

Anders Ygeman
Inrikesminister

Om Kulturdepartementet
Ansvarsområden
▪ Kultur
▪ Medier
▪ Idrott
Hoppa över menyn
Undermeny till
Kulturdepartementet
▪ Har inte undermenyer
Ansvarsområden
▪ Har inte undermenyer
Budget
▪ Har inte undermenyer
Kommittéer och utredningar
▪ Myndigheter och bolag, stiftelser m.fl.
▪ Remisser och remissvar
▪ Har inte undermenyer
Arbetet i EU
▪ Har inte undermenyer
Vanliga frågor och svar
▪ Har inte undermenyer
Kontaktinformation

▪
▪

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister

Om Landsbygdsdepartementet
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
Hoppa över menyn
Undermeny till
Landsbygdsdepartementet
▪ Har inte undermenyer
Ansvarsområden
▪ Organisation
▪ Har inte undermenyer
Budget
▪ Har inte undermenyer
Kommittéer

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Har inte undermenyer
Myndigheter
Har inte undermenyer
Arbetet i EU
Remisser och remissvar
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister

Om Miljödepartementet
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
Hoppa över menyn
Undermeny till
Miljödepartementet
▪ Har inte undermenyer
Ansvarsområden
▪ Har inte undermenyer
Frågor och svar
▪ Organisation
▪ Har inte undermenyer
Arbete och praktik
▪ Har inte undermenyer
Budget

▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Myndigheter
Har inte undermenyer
Kontaktinformation
Har inte undermenyer
Remisser

Åsa Romson
Klimat- och miljöminister (vice statsminister)

Ibrahim Baylan
Energiminister

Om Näringsdepartementet
Ansvarsområden
▪ Energipolitik
▪ It-politik
▪ Näringspolitik
▪ Regional tillväxt
▪ Transporter och infrastruktur
Hoppa över menyn
Undermeny till
Näringsdepartementet
▪ Har inte undermenyer
Budget
▪ Har inte undermenyer
Ansvarsområden
▪ Har inte undermenyer
Arbetet i EU
▪ Organisation
▪ Myndigheter
▪ Har inte undermenyer
Kommittéer
▪ Har inte undermenyer
Synpunkter, idéer och frågor
▪ Remisser
▪ Har inte undermenyer
Kalendarium

▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister

Mehmet Kaplan
Bostads- och stadsutvecklingsminister

Anna Johansson
Infrastrukturminister

Om Socialdepartementet

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
Hoppa över menyn
Undermeny till
Socialdepartementet
▪ Har inte undermenyer
Kontaktinformation
▪ Har inte undermenyer
Remisser att svara på
▪ Har inte undermenyer
Organisation
▪ Utredningar, kommittéer och råd
▪ Har inte undermenyer

Myndigheter
▪ Har inte undermenyer
Bolag med statligt ägande
▪ Har inte undermenyer
Stiftelser
▪ Har inte undermenyer
EU-samarbete
▪ Har inte undermenyer
Internationellt samarbete

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister

Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Om Utbildningsdepartementet
Ansvarsområden
▪ Forskning
▪ Fritidshem
▪ Förskola
▪ Förskoleklassen
▪ Grundskola
▪ Gymnasieskola
▪ Jämställdhet
▪ Politik för det civila samhället
▪ Studiefinansiering
▪ Ungdomspolitik
▪ Universitet och högskola
▪ Vuxenutbildning och folkbildning
Hoppa över menyn
Undermeny till
Utbildningsdepartementet
▪ Har inte undermenyer
Ansvarsområden
▪ Organisation
▪ Budget
▪ Har inte undermenyer
Kommittéer
▪ Myndigheter
▪ Har inte undermenyer
Remisser

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪

Arbetet i EU
Har inte undermenyer
Frågor och svar
Har inte undermenyer
Kalendarium
Har inte undermenyer
Kontaktinformation

Gustav Fridolin
Utbildningsminister

Aida Hadzialic
Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning

Om Utrikesdepartementet
Ansvarsområden
▪ Ambassader och konsulat
▪ UD:s reseinformation
▪ UD avråder från resor
▪ Utrikes- och säkerhetspolitik
▪ Bistånd och utveckling
▪ Handelspolitik
▪ Främjandepolitik
▪ Mänskliga rättigheter
▪ Länder och regioner
Hoppa över menyn
Undermeny till
Utrikesdepartementet
▪ Har inte undermenyer
Kontaktinformation
▪ Har inte undermenyer
UD i sociala medier
▪ Har inte undermenyer
Ansvarsområden
▪ Det här är Utrikesdepartementet
▪ Har inte undermenyer
Diplomatprogrammet
▪ Utrikesdeklarationen
▪ Arbetet i EU
▪ Vanliga frågor och svar

▪

▪
▪

▪
▪

Nyhetsartiklar

Margot Wallström
Utrikesminister

Isabella Lövin
Biståndsminister

Kapitel 4.___________
Kommentarer och___
förslag_____________

Kapitel 4. Kommentarer och
förslag

Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
För inkomståren 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014
har undersökts hur stora underskotten och överskotten blir i hushållsbutdgetarna för förvärvsarbetande med inkomster mellan 6000 och 60
000 kr per månad, för ensamma och makar med líka stora inkomster.
Underskott och överskott avser det som återstår av inkomsten sedan
inkomstskatt betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor.
(Skattetabell 33, kolumn1.)
Tabellerna för åren 2006 och 2014 återges på nästa sida.
Skillnader mellan 2006 och 2014 redovisas i tabellen till höger.
Den borgerliga alliansen har menat att jobbskatteavdragen mest
tillfallit låg- och medelinkomsttagare, men tabellen visar att
* underskotten har ökat för inkomster 13000 och lägre,
* att överskotten har minskat för inkomster 14000-25000 och
* att överskotten har ökat för inkomster 26000 och högre och med
cirka 23000-32000 kr per år för inkomser 35000 och högre.
Den nya regeringen vill minska jobbskatteavdragen för inkomster
50000 kr och högre och sänka inkomsgränsen för statlig skatt till
35000 kr. Det tycks finnas överskott att ta av.
Försämringarna för inkomster 25000 och lägre borde åtgärdas.

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan inkomstskatt
betalats och det betalats för de minsta rimliga levnadskostnaderna
enligt konsumentverkets belopp. I de angivna lägsta kostnaderna ingår
ej semesterkostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33,
kolumn1.)
Ensam 2006	

 2014	

 Skillnad	

Mån. Över- 	

 	

lön skott/år 	

	

	

6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001
20001
21001
22001
23001
24001
25001
26001
27001
29001
30001
35001
40001
45001
50001
55001
60001

-64356	

-55524	

-46692	

-37920	

-29880	

-22176	

-14532	

-6888	

756
8400	

16044 	

23688	

31332	

38976	

46200	

53844	

61488	

69132	

76776	

84420	

92124	

98424
109704
115344
143544
171240
196440
221640
246840
272040

	


	


	


-80536 	

 -16180	

 Underskottet har ökat	

-71200	

 -15676	

 Underskottet har ökat 	

 	

-61864	

 -15172	

 Underskottet har ökat 	

-52528	

 -14608	

 Underskottet har ökat 	

-43192	

 -13312	

 Underskottet har ökat 	

-34072	

 -11896	

 Underskottet har ökat 	

 	

-25612	

 -11080	

 Underskottet har ökat	

 	

-17524	

 -10636	

 Underskottet har ökat
-8716 -9472	

 Överskottet har minskat
-268 -8668 	

 Överskottet har minskat
8180	

 -7864	

 Överskottet har minskat	

	

16280	

 -7408	

 Överskottet har minskat 	

25076 -6256	

 Överskottet har minskat	

33524 -5452	

 Överskottet har minskat 	

41624 -4576	

 Överskottet har minskat 	

50072 -3772	

 Överskottet har minskat 	

58520 -2968	

 Överskottet har minskat 	

66968 -2164	

 Överskottet har minskat 	

75416 -1360	

 Överskottet har minskat 	

83864
-556 	

 Överskottet har minskat 	

92324
200	

 Överskottet har ökat	

100772
2348	

 Överskottet har ökat 	

117668 	

 7964	

 Överskottet har ökat
126008 10664	

 Överskottet har ökat 	

166208	

 22664	

 Överskottet har ökat 	

196712 25472 	

 Överskottet har ökat	

224912 28472	

 Överskottet har ökat 	

 	

253112 31472	

 Överskottet har ökat 	

278972 32132	

 Överskottet har ökat 	

 	

304172 32132 	

 Överskottet har ökat 	


	


	


	


	


2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2014 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

Ensam 	

	

Mån. Prelskatt
lön /mån /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 	
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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.)
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60001 22570 270840

	

	

	

Makar lika inkomst
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skott/år 	
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Förslag till riksdagsbeslut.

Från omr36-39zs.pdf

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

Förslagen till riksdagsbeslut har behandlats i
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
Sid 108: Särdeles viktiga är följande sidor:
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Gör om ämnet Religionskunskap i grundskolan och
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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.
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http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Innehåll
1-15 	

 Nya den 1 mars 2013.
16	

Universum och mänsklighetens förhistoria.
18	

18	

19	

19	

19	

	

20	

20	

	

21	

21	

22	

	

23	

24	

25	

25	

26	


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

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

27	

29	

33	


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

34	

34	

35	

36	

37	

37	

38	

40	

41	


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

43	


Det uppgjorda klassifikationssystemet.

44	


Sveriges regeringar under 100 år.

46	


Läget i Sverige 2012

47	

47	

48	

	


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

3-7 april 2013.

48	


Innehållsförteckning

49	


ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING

49	


DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN

50	

50	

51	

52	


VÅRA VÄRDERINGAR .
Demokrati
Frihet, jämlikhet och solidaritet
Arbetets värde

52	

52	

53	

54	


VÅR SAMHÄLLSSYN
Vad formar samhället?
Marknad och kapitalism .
Maktstrukturer

56	

56	

57	

59	

60	

61	

62	


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

62	

62	

63	

64	

65	

66	

67	

69	

71	

73	

74	


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

76	

	


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

80	

	

80	

80	

	


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

80	

	

	


Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den
blir hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på
bra sätt.

81	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


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

81	

	

81	

	

81	

	

81	

83	

	

83	

86	

87	

89	

90	

91	

92	

	


Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	

 	

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

93	

	

94	


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

95	

	


Klassifikationssystem för verksamheter.
Med några förtydligande kommentarer.

101	

	

	

101 	

102	

103	

103	

105	

106	

108	

108	

110	

111	

112	

114	

115	

116	

116	


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

117	


Hur får man nu tag i information rörande	

verksamheterna?

118	

	

126	


Nya villkor för public service
Tillägg 7 februari 2013:
Före skolan, i skolan och efter skolan.

128	

139	


Inre och yttre verkligheter.
Något om vad Sverige innehåller och planerar.

142 	

 Stora sammanställningar om samhällsplaneringens
	

problem.

141	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Sammanställningar som gäller enstaka problem.
148	

 Statistiska centralbyråns statistik.
151	

 SCB. Klassifikationer & standarder.
153	

 Några klassifikationssystem. för yrken, näringar, m m
154	

 Fackföreningar och arbetsgivareföreningar m m..
156	

 Statliga myndigheter mm.
162	

 Universitet och högskolor. Utbildning och forskning..
169	

 Om grundskolan och gymnasiet mm.
170	

 TV-avgiften
171	

 Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet
172	

 Av IT-kommissionens arbeten med informationssystem
	

blev intet, kommissionen lades ner..
173	

 Sveriges och omvärldens historia. .
176	

 Mellanöstern, hela världen och Sverige
178	

 Om EU 2005.
179	

 Världshistorien och framtiden.
181	

 Folkhälsopolitik
182	

 Det viktigaste välfärden och välfärdsfördelningen.
184	

 Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder
188	

 Något om sociala miljöer,
193	

 Barnfattigdom och annan fattigdom.
195	

 Kulturutredningar och kulturbudgetar.
199	

 Fysisk planering i Sverige.
199	

 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d.
200	

 Boverket: Regelsamling för hushållning, planering o d
200	

 Världsarvslistan.
201	

 Planering, klimat och välfärdsfördelning.

144	


Politik m m från maj 2005 till maj 2012.

206	

	


Stora sammanställningar: innehållsförteckningar.
2003-2012.

298	


Några sammanställningar från tiden före 20 oktober 2003.

299	


Kommentarer till de särskilda utredningarna.

301	


Svensk politik 1889- 2012.

302	

310	


Förslag till socialdemokratisk skuggregering.
Socialdemokraternas nyhetsbrev 23 januari 2013

	

 	

312	

314	

319	

322	

322	

323	

323	

324	

326	

326	


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

327	

329	


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

332	

336	

341	

342	

345	


TV-avgiften bör avskaffas för privathushåll.
Barnfattigdomen.
Aktuella belopp 2011 och 2013. Föräkringskassan.
Jobbskatteavdragen bör reformeras.
Bussresa till en tid då samhället var svartvitt.
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.

384	

386	

	

	

	

392	

	

400	

	

419	

	

428	

	


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

ria, Psykologi, Socialpsykologi, Sociologi, Samhällskunskap.

346	

348	

350	

351	

354	

355!
361	

366	

367	


Förslag till riksdagsbeslut.
Bostadsbidrag för barnfamiljer 2013.

437	

438	


Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
Hushållsverksamheter är beroende av andra verksamheter.

370	


Kommentarer den 7 februari 2013 om fortsättningen.

439	


Klassifikationssystem för verksamheter.

	

371	

373	

375	

376 	


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

	


Tillägg 1 mars 2013:

378	

	

379 	

381	

383	


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

441	

	

	

	

	

	

	

446	

450	

451	

	

	


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

	

	


sociala miljöer samt kunskaper om värlsförbätringsproblem
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och psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer,
med samhällsbeskrivning, sambandsforskning och
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10. Estetik och värderingar.
11. Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12. Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklingspsykologi.
13. Socialpsykologi.
14. Sociologi och informationskunskap.
15. Logik och vetenskapsteori.
16. Etik och moral.
Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbildningsnivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utvecklade för högre.
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Låt bildningen få större utrymme i public service
Utbildningspolitiska mål
Obligatorisk gymnasieskola
Framtidens förskola
Inför Teach First
Inför yrkescollege
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 Jobben först
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 Socialdemokraterna Jobb
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 Socialdemokraterna. Unga
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 Nyhetsbrev från Socialdemokraterna 19 februari 2013:
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 Utveckla Arbetsförmedlingen till en Matchningsspecialist
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 Arbetsmarknaden mår bäst utan politisk klåfingrighet
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 S: De borde ägna sig åt arbetslösheten
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Valbeskeden får vänta
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Klimatpolitiska regler
Regeringen: Kärnkraften kvar 2050
Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan
Kärnkraften i Socialdemokraternas remissförslag 2012 till
partiprogram.
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Om Socialdemokraternas hemsida på Internet
Socialdemokraterna.Webbkarta
Verkställande utskottet
Partistyrelse
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Framtidsarbetet - Vår organisation
Arbetsgruppen
Ylva Thörn
Framtidspartiet
Framtidspartiet Sammanfattning
S i Europaparlamentet
Europeiska Unionen (EU)
Internationell politik
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Vår politik A till Ö
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Kongresshandlingar
Ramprogram för kongressen
Politiska förslag
Regionala innovationsråd

526	

529	

549	

555
568
569
580
613
647
658-	

668

Verksamheter
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter o d.
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
geografi. Biografi. Allmän historia.
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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.

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.

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.

Tillägg.
Alliansregeringspartiernas rötter finns i den dominerande överklassen
före första världskriget 1914-1918, del i den överklass nere i Europa
som skapade kriget och skickade ut miljontals unga män att dö meningslöst när de ville ha en annan framtid.
Vad jag förstått byggdes det socialdemokratiska partiet först upp mest
av arbetare som hade arbetsinkomster. Bland dem fanns ett hat mot
sådana som inte kunde försörja sig - “inte göra rätt för sig”. I sina berömda tal om solidaritet vände sig Per-Albin Hansson mest mot överklassen, men också mot sina egna.
Solidariteten mot de sämst ställda växte till sig. Andra världskrigets
konekvenser för Sverige hjäpte nog till med det. Efter det kriget kom
bl a barnbidrag, studiestöd, allmän sjukförsäkring m m.
Ekomiska skribenter som vill se världen i stort menar nu ofta att 1980
var en vändpunkt. Då började girigheten gripa kring sig och alla skulle
tänka på sig själva och klara sig själva. Världen skulle bygga på konkurrens och marknadsprinciper, allt skulle privatiseras.
Folkparttiledaren menar nu att de som har låga inkomster är ansvarslösa. De som inte har arbetsinkomster men sjukersättningar ska
hjälpas att få inkomster genom att man tar bort sjukersättningarna.
Arbetslösa ska hjälpas till arbete genom att man tar bort arbetslöshetsersättningar. Den här synen bör brytas
De förslag till riksdagsbeslut som lämnats i det föregående behöver
inte utredas i långa utredningar, de kan sättas igång direkt. Det som
satsas på låginkomster går troligen direkt till konsumtion som leder till
arbete för arbetslösa, som i sin tur konsumerar och betalar skatt så att
pengarna kommer tillbaka till de offentliga kassorna.

Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna
bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort.
Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter 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.
Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30%
Nyligen har det tagit fart i det gamla förslaget om skatt på finansiella transaktioner. Det finns troligen ingen som kan konstruera och
administrera en sådan skatt. De stora finansiärerna kommer att motarbeta och gå runt en sådan skatt och ta betalt för att hantera den så att
det till slut blir konsumenterna som får betala skatten, hela adminstrationen och domstolarna som ska döma i brotten mot skatten.
Det finns många förslag om skatter på kapital av olika slag. Det bästa
torde vara att helt avstå från alla skatter på kapital och inrikta sig på att
ta skatt på avkastningarnna, att avskaffa de regler som gör det möjligt
att hitta kryphål som kan minska kapitalinkomstskatterna.
En skatt på kapital kommer bara att till sist drabba de små kapitalisterna som vill spara för oförutsedda utgifter, eventell sjukdom
och eventuell ålderdom. och som kanske drömmer om att få ihop
kapital till en egen verksamhet.
Låt de stora kapitalisterna hålla på med sitt kapital, som de ibland
använder för nyttiga saker. Men bolagsskatterna, som är ett slags
kapitalinkomstskatt, tycks ha blivit för låga.

I DN 21 maj 2014 Finns en artikel av Lars Calmfors ned rubriken
“Jobben är en dålig valfråga”. Han slutar med kommentarer om
jobbpolitiken:
Denna sakfråga – som är en svår forskningsfråga – lär inte klaras
ut i valdebatten. Den borde i stället fokusera mer på andra frågor
där väljarnas ställningstaganden i högre grad kan grundas på
värderingar, till exempel vilka prioriteringar som bör göras
mellan offentliga utgifter och skatter eller mellan drivkrafter för
tillväxt och jämn inkomstfördelning.
I det man bör göra torde ingå intresse och förbättringar för de
lägsta inkomsterna och minskning av gapet mellan fövärvsarbetande och andra.
Vi har offentliga verksamheter och privata verksamheter för
hushållen och för näringsverksamheter.
Socialdemokraternas fiender är inte näringsverksamheterna utan
de andra partierna. Därför bör socialdemokraterna inte beskatta
näringslivets kapital utan beskatta näringslivets kapitalinkomster.
Till kapialinkomster hör vinster.
Alla verksamheter bör omges av lämpliga restriktioner som hindrar skador och leverans av onyttigheter. Näringslivet ska hålla god
arbetsmiljö, goda löner och trygghet i anställning. Vinster bör
beskattas, men att beskatta kapitalet lär inte ha mycket gott med
sig, bara leda till onödigt krångel. När kapital säljs kan finns skäl
att ta ut skatt, men då är ju kapitalet en vara.
Detta synsätt kan ge konflikter med v och kanske också mp, som
kan tänkas vilja bekämpa ägandet. Kapitalisterna tenderar att
missbruka sin makt, men det bör man komma till rätta med genom restriktioner på verksamheterna och det som levereras. Om
företagarna slipper skatt på kapital kan de tåla restriktioner.

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.
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Läroplan för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet 2011
Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och
uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del
gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet, medan den andra
delen gäller i tillämpliga delar för dessa verksamheter.
1 Skolans värdegrund och uppdrag
Grundläggande värden
Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår
fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället
vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning
för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.
Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift
är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Förståelse och medmänsklighet
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till
inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska
prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana
tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att
leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet
ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och
ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.
Saklighet och allsidighet
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de
förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och
allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina
barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade
till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla som verkar i
skolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i
denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem.
En likvärdig utbildning
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk
och kunskaper. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet
den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella

målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas
lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det
finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för
de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i
skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att
forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska
därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och
sina intressen oberoende av könstillhörighet.
Rättigheter och skyldigheter
Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen
har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter
elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig
i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte
minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska
bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att
aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett
personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den
dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.
Skolans uppdrag
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete

med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva,
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.
Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.
Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra
och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper –
från en generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i
deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför
ske i samarbete med hemmen.
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja
elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och
verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper
som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.
Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika
alternativ.
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom
rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla
sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna
ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende
samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få
möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därige-

nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap.
I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla
sin förmåga till dynamiskt tänkande.
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta
kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kulturoch nationsgränser. Det internationella perspektivet innebär också att
utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet.
Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas
upp i skolan. Perspektivet ska prägla skolans verksamhet för att ge
grund för och främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden.
Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i
den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika
aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer
till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och
att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av inne-

håll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och
kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar
för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av
en helhet. Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och
lärande.
Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas.
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva
och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form
ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och
bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande
hör till det som eleverna ska tillägna sig.
God miljö för utveckling och lärande
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan
ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många
kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även
skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,
känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger
att göra framsteg och övervinna svårigheter.
Varje skolas utveckling
Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de natio-

nella målen. Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den
dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella
ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta
kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete
måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i
nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället.
2 Övergripande mål och riktlinjer........
Skolans Mål
Skolans mål är att varje elev
*	

	

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
*	

	

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa
egen och andras bedömning i relation till de egna
arbetsprestationerna och förutsättningarna.
Riktlinjer
Läraren ska
*	

	

genom utvecklingssamtal och den individuella
utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och
sociala utveckling,
*	

	

utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs
kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för
eleven och hemmen samt informera rektorn,
*	

	

med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande
informera elever och hem om studieresultat och
utvecklingsbehov, och
*	

	

vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om
elevens kunskaper i förhållande till de nationella
kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa
kunskaper.

2.8 Rektorns ansvar
Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i
skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som
helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att
skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella
målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat
och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att
*	

	

skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande
gynnas,
*	

	

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till
handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att
själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek,
datorer och andra hjälpmedel,
*	

	

undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att
eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,
*	

	

kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår
problem och svårigheter för eleven i skolan,
*	

	

resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den
värdering av elevernas utveckling som lärare gör,
*	

	

undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att
eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden
som en helhet,
*	

	

i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande
kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet,
konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak,
alkohol och andra droger,
*	

	

samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och
fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling
och lärande,

*	

	

*	

	


*	

	


*	

	


*	

	

*	

	

*	

	


samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa
förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete,
formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas
och att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att
arbeta och om olika valalternativ,
samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas
så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras
val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning,
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så
att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan
erbjuder och inför fortsatt utbildning,
personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter,
skolans internationella kontakter utvecklas, och
skolpersonalen får kännedom om de internationella
överenskommelser som Sverige har förbundit sig att beakta i
utbildningen. Grundskole- utbildning

DN 15 april 2013:

“Ämneslärare saknar utbildning för att
undervisa”
“Ämneslärare på svenska grund- och gymnasieskolor saknar i
stor omfattning utbildning i de ämnen de undervisar i. Det visar
en unik granskning av Skolverket av drygt 100 000 lärares utbildningsnivå. I teknik hade bara 7 procent av lärarna på grundskolan
tillräcklig utbildning, och i fysik 13 procent.”
“ I en av de största registerstudier som Skolverket någonsin gjort har
man kartlagt inom vilka årskurser och i vilka ämnen lärare undervisar i
kopplat till deras ämnesutbildning.
Resultatet är slående: många lärare saknar utbildning i de ämnen de
undervisar i.
I grundskolan har till exempel 50 procent av de lärare som undervisar i
fysik ingen utbildning i ämnet alls, och bara 13 procent har tillräcklig
utbildning enligt de krav som lärarlegitimationen kräver. Övriga har
utbildning men inte tillräcklig.
I kemi är motsvarande siffror 48 respektive 16 procent och i teknik 70
respektive 7 procent.
Per Kornhall, skolstrateg i Upplands Väsby kommun och författaren
till boken ”Barnexperimentet” om den svenska skolan, kallar resultatet
för skrämmande.
– För mig kom det som en chock att det är så dåligt ställt med utbildade ämneslärare i fysik och kemi. När det gäller teknik har jag haft
kännedom om hur illa det är ställt från tidigare utredningar som bara
gällt teknik, säger han.
Mest anmärkningsvärda är granskningens resultat när det gäller naturorienterande ämnen i grundskolan. Men situationen är liknande inom
grundskolan även när det gäller samhällskunskap, vissa moderna språk

samt hem- och konsumentkunskap på grundskolan.
På gymnasiet är klyftan mellan högskoleutbildning och de ämnen
lärarna undervisar i störst inom naturkunskap och teknik.
Att det ser ut så här riskerar att ställa till stora problem när kraven på
lärarlegitimation börjar gälla i december i år. Risken finns att eleverna
står utan behöriga lärare.
Per Kornhall ifrågasätter att kommunerna kommer att klara av att
hantera den enorma bristen på vissa ämneslärare.
– Det räcker inte att skjuta över ansvaret på kommunerna. Nu vill det
till att staten också tar sitt ansvar, säger han.
Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, ser med stor oro på
hur skolorna ska klara av att anställa behöriga ämneslärare i samband
med att lärarlegitimationerna införs. I synnerhet som återväxten av
exempelvis no-lärare är nästan lika med noll på lärarutbildningarna.
– Under många år ansåg politiker både på riksnivå och kommunal nivå
att ämneskunskaperna inte var relevanta. De ansåg att det räckte att
man var utbildad lärare. När det gällde friskolorna fick de till och med
undantag från det i lagen i början av 1990-talet. Det räckte med att
man var vuxen och intresserad. När jag förde fram ämnets betydelse så
sågs det som att jag pratade om fackliga särintressen. Men det handlar
ju om elevernas rätt till utbildade lärare, säger hon.
SCB har samlat in uppgifter från oktober 2011 och jämfört dessa med
utbildningsuppgifter från 1962 och framåt. Det är första gången som
SCB granskar lärarnas ämnesutbildning på en sådan detaljnivå.
– Däremot har vi inte analyserat varför det skiljer så mycket på behörigheten hos lärarna i de olika ämnena, säger José Luys Berrospi,
undervisningsråd och statistiker på Skolverket.
Resultatet baserar sig på uppgifter för totalt 103 220 lärare och har
publicerats i bilagorna till Skolverkets rapport ”Beskrivande data
2012. Förskola, skola och vuxenutbildning”.
Lenita Jällhage lenita.jallhage@dn.se “

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter
undervisningsämne i grundskolans årskurs 7‐9 läsåret 2011/2012

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter
undervisningsämne i gymnasiet läsåret 2011/2012

Här är läget värst!
!
!
Ämne !!
!
!
!
Moderna språk/övriga * !
!
Modersmål ! !
!
!
Teknik !
!
!
!
Geografi !
!
!
!
Fysik ! !
!
!
!
Samhällskunskap ! !
!
Kemi ! !
!
!
!
Bild ! !
!
!
!
Moderna språk, spanska ! !
Hem‐och konsumentkunskap !
Religion !
!
!
!
Samhällsorienterade ämnen !

Här är läget värst!
!
Ämne !!
!
!
Modersmål ! !
!
Moderna språk/övriga * !
Naturkunskap !
!
Teknik !
!
!
Moderna språk/spanska !
Moderna språk/franska !
Modernaspråk/tyska !!
Filosofi !
!
!
Kemi ! !
!
!
Geografi !
!
!

Här är läget bättre! !
Ämne !!
!
!
Engelska !
!
!
Idrott och hälsa !
!
Svenska !
!
!
Matematik ! !
!
Naturorienterade ämnen !
Moderna språk/tyska !
Moderna språk/franska !
Historia !
!
!
Biologi !
!
!
Musik !!
!
!
Slöjd ! !
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Ingen utbildning i ämnet
Tillräcklig utbildning i ämnet
1 ! 99
4!
90
7!
70
12!
67
13!
50
15!
58
16!
48
21!
75
22!
76
22!
72
26!
51
30!
62
!
Ingen utbildning i ämnet
Tillräcklig utbildning i ämnet
53!
38
50!
42
49!
31
49!
34
46!
43
45!
53
44!
54
42!
40
39!
39
32!
50
32!
65

* Exempelvis italienska och kinesiska
Källa: Skolverket

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Ingen utbildning i ämnet
Tillräcklig utbildning i ämnet
4!
93
8!
90
9!
89
9!
77
23!
68
24!
54
26!
54
30!
44
33!
33
34!
38

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen efter
undervisningsämne i gymnasiet läsåret 2011/2012
Här är läget bättre!
Ämne !!
!
Historia !
!
Religionskunskap !
Engelska !
!
Psykologi !
!
Svenska !
!
Samhällskunskap !
Idrott och hälsa !
Fysik ! !
!
Matematik ! !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Ingen utbildning i ämnet
Tillräcklig utbildning i ämnet
62!
19
50!
27
47!
27
44!
34
43!
23
42!
35
39!
47
38!
27
37!
31

* Exempelvis italienska och kinesiska
Källa: Skolverket

Det är regeringen som har makten över kursplanerna, och regeringspartierna tycker då att de är bra. Socialdemokraterna har
anledning granska kursplanerna, men gör det tydligen inte. Alla
kursplaner har säkerligen brister, men isynnerhet Samhällskunskapen och Hem- och konsumentkunskapen. Med den låga behörigheten och de ofullständiga och vaga kursplanerna i dessa
ämnen kan eleverna inte få de kunskaper de behöver. Utbildningen i levnadskunskap på filosofisk-psykologisk nivå är nära
obefintlig. Religionsämnet bör utvidgas till ett ämne Religion och
levnadskunskap.
Vad som lärs ut i skolorna kan vanliga väljare inte få något begrepp om. Lärarna får själva välja vad de vill lära ut. De väljer
sina läroböcker, men behöver inte använda läroböcker. De väljer
hos bokförlagen som bestämmer vilka böcker de vill göra, Skolverket lägger sig inte i det.

Skolverkets nyhetsbrev 9 okt 2014:
PRESSMEDDELANDE 2014-09-25

“Många obehöriga lärare i skolan”
“Varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Det visar
Skolverkets nya statistik som också går att se kommun för kommun. Det är första gången det finns en detaljerad bild av lärares
behörighet och läget är alarmerande. “
“– Det behövs en nationell handlingsplan för läraryrket och det brådskar. Kommande stora pensionsavgångar, lågt intresse för läraryrket
och utbrett missnöje bland lärare kräver satsningar och förändringar.
Svensk skola står och faller med tillgången till kompetenta lärare,
säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.
Ungefär var femte som arbetar som lärare har inte någon lärarexamen.
De kan inte få lärarlegitimation och är därmed inte behöriga att undervisa i något ämne. Men det ger inte hela bilden av problemet med
obehöriga lärare. Skolverket har nu för första gången också undersökt
om lärare med lärarlegitimation undervisar i ämnen de har behörighet
för.
Lägst behörighet i gymnasieskolan
När man lägger samman lärarna utan lärarexamen och de legitimerade
lärarna som undervisar i ämnen som de är obehöriga i så framträder en
problematisk bild. I gymnasieskolan är endast 52 procent av lärarna
behöriga i de ämnen de undervisar i. I grundskolan är motsvarande
siffra 67 procent och i förskoleklassen 65 procent.

Många lärare har bytt yrke
Skolverkets nya rapport visar också att fyra av tio legitimerade lärare
inte arbetar inom grundskolan, gymnasieskolan eller förskoleklassen.
– Vi behöver locka tillbaka de som slutat och då måste läraryrket bli
mer attraktivt. Här vilar ett tungt ansvar hos de lokalt ansvariga i kommuner och fristående skolor. Men även staten behöver göra mer. Tillsammans måste vi säkra att eleverna får undervisning av kompetenta
lärare, säger Anna Ekström.
Nationell handlingsplan
Skolverket ser ett behov av en nationell handlingsplan för att säkra
tillgången till kompetenta lärare.
Centrala områden i en handlingsplan är enligt Skolverket att
	

 ▪	

 Skolhuvudmännen måste ta ett större ansvar för
kompetensförsörjningsfrågorna och planera skolorganisation,
rekryteringsinsatser och fortbildningsinsatser utifrån den
information som legitimationssystemet ger.
	

 ▪	


Landets lärosäten måste planera och dimensionera sina
lärarutbildningar så att verksamhetens behov av utbildade
lärare i olika ämnen tillgodoses så långt det är möjligt.

	

 ▪	


Utreda om det är möjligt att skapa fler vägar in i läraryrket utan
att för den skull sänka kraven.

	

 ▪	


Säkerställa att det finns nationell tillgång till kvalificerad
fortbildning och realistiska förutsättningar att delta.

	

 ▪	

 Långsiktigt fortsatt stöd för de reformer som genomförts.
Viktigast är dock att läraryrket är så attraktivt att många söker sig till
lärarutbildningen och att verksamma lärare inte lämnar yrket.

– Lärarlönerna är förstås också en viktig fråga men det är ett ansvar för
arbetsmarknadens parter. Från statens sida arbetar vi med
karriärtjänsterna och vi tror att förstelärarna kan bidra till att utveckla
skolan, säger Anna Ekström.
Skillnader mellan kommuner
Behörigheten skiljer sig mellan olika kommuner i landet. I Skolverkets
databas SIRIS kan man undersöka hur det ser ut med behörigheten i
olika kommuner. Klicka på någon av länkarna nedan och välj vilket
län eller kommun du vill ha statistik för i rullmenyerna.
Lärarbehörighet i grundskolan nedbruten på kommun
Lärarbehörighet i gymnasieskolan nedbruten på kommun
Frågor och svar om lärarnas behörighetsstatistik
Kontaktuppgifter
För frågor till generaldirektör Anna Ekström kontakta Skolverkets
presstjänst 08-527 333 00
För frågor om rapporten och statistiken kontakta undervisningsråd
José Luis Berrospi 08-527 333 56, undervisningsråd Nina Beer
08-527 332 92 eller Christina Sandström chef för
utbildningsstatistikenheten, 08-527 333 38. “

Religion och levnadskunskap.

men väl i religion. Det är inte bra. Det gamla filosofiämnet är nu
uppdelat på filosofi och psykologi.

Tanken med att bygga ut religionsämnet är att religionsämnet är litet
och skulle tåla en komplettering. Litet är kanske ämnet i Sverige, men
det är stort i världen, stort i Mellanöstern, Nordafrika och andra länder
med Islam, stort i USA med bl a högerextrema religiösa fundamentalister som hotar ruinera USA, stort i Sydamerika och stort i de flesta
länder utom Norden och kommunistiska länder som Ryssland och
Kina. I Sverige förekommer religiösa problem bland invandrare. I
Ryssland har religion trätt fram efter Sovjetunionens fall. Påvedömet
är kvar.

De första gymnasierna kom till i början på 1600-talet och hade då
uppgiften att förbereda för prästutbildning och utbildning av tjänstemän i staten. Religion hade en stark ställning. Den allmänna folkskolan kom till 1842 och sköttes till en början i stor utsträckning av präster och andra kyrkans män. Barn skulle bli religiösa med kristlig tro.
Gymnasierna utvecklades vartefter med nya ämnen, reallinjer tillkom,
och flickor fick börja gå på gymnasierna på 1920-talet. Biskoparna var
högsta chefer för läroverken. Med tiden togs biskoparnas ledarskap
bort.

Religioner har i Sverige på senare tid blivit mer problematiska än tidigare. Religioner behöver en motvikt bestående av filosofi och psykologi o d som föreslås som komplettering i ämnet Religionskunskap i
grundskolan. Även på gymnasiet behövs samma kompletteringar.

Folkskolan växte vartefter och de nuvarande grundskolorna och gymnasierna kom till i slutet på 1900-talet. Statskyrkan har avskaffats och
och kristendomskunskapen har ändrats till religionskunskap. Man får
nu inte undervisa i religion så att barnen blir religiösa utan bara om
religion.

Gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, Historia, Idrott och hälsa,
Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap,
Svenska/svenska som andraspråk.
Förr fanns högre allmänna läroverk. Cirka 5 % av årgångarna barn
gick där och resten i folkskolan. På gymnasiet kunde finnas en lektor
som var präst och hade hand om religionsundervisningen (kristendom
var ämnet då). Han skötte också undervisningen i filosofi, som bestod
av tre ämnen: filosofi, logik och psykologi.
Filsofiämnet var inte obligatoriskt, i en klass på reallinjen med 25 elever kunde det vara bara två som läste filosofi. Filosofiämnet är fortfarande inte obligatoriskt på gymnasiet och hela efterkrigstiden har en
stor del av dem som gått där och efteråt på högskolor och universitet
inte fått någon utbildning i filosofi och psykologi. Många av dem har
blivit chefer och män i staten - utan utbilding i filosofi och psykologi,

Man bör komma ihåg att religioner med gudars styrningar tillkom
under forntiden och att deras betydelse har minskat och nu mer och
mer ersätts av demokrati där människorna är ansvariga för styrning
och utveckling. Religionerna är visserligen ännu av stor betydelse,
men de är i dagens situation ändå av marginell betydelse.
Att i Sverige ha ett obligariskt ämne som bara handlar om religion är
att tillmäta religionerna för stor betydelse. Viktigare är värdsliga
problem och kunskaperna om dem förtjänar större uppmärksamhet. Att
komplettera religionsämnet med mer aktuella saker är lämpligt. Det
gör att ämnets beteckning Religionskunskap inte passar utan bör
ersättas av något mer rättvisande.
Man kan inte bara ändra till “Livsåskådning”, “Filosofi” eller “Psykologi”, det blir för snävt och missvisande.

Ämnet Samhällskunskap har sina lärare utbildade på Statsvetenskapliga institutioner, Det som behöver tillkomma ligger närmare religionerna och därför kan det vara bra att lägga det tillkommande tillsammans med religion, i ett ämne Religion och levnadskunskap.
Om religionsämnet ombildas till ett ämne med filosofi och psykologi
kommer det ämnet att innehålla många universitetsämnen. Av ämnena
kan man anse att religionen var först och om man lägger ämnena i en
kronologisk och logisk ordning kan man börja med religion:
Religion och levnadskunskap. (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.

Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
36-39zs.pdf Även zzz.pdf sidan 414
“Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar
och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen
inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering,
interkultu-rella relationer och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper
om sam-hället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar
för vårt handlande i en komplex värld.
Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna
utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en
helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och
politiska aspekter centrala.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor
ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina
egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet,
hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur
olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar
information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna
också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt
granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Eleverna ska vidare
ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med
de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och

arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper
om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Från Skolverkets hemsida 11 maj 2013: Från zz.pdf sidan 420

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte
om samhällsfrågor.

“ Forskning har visat att en bra SO-undervisning ställer krav på
lärarens förmåga att anpassa metoder till ämnesområde, situationer och elevgrupper samtidigt som uppdaterade ämneskunskaper
är avgörande i en värld i förändring. Kärnan i SO-ämnena, det
som eleverna ska ha med sig som samhällsmedborgare, förändras
i takt med att omvärlden och samhällets värderingar ändras. Det
har skett en stark utveckling av den didaktiska forskningen inom
historia, samhällskunskap, religion och geografi de senaste åren,
men många frågor kvarstår om SO-undervisningens effekter i
praktiken.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
* reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och
samverkar,
* analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
* analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga
begrepp och modeller,
* uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
* söka information om samhället från medier, internet och andra källor
och värdera deras relevans och trovärdighet,
* reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden,
principer, arbetssätt och beslutsprocesser. “

“Tema SO”

Tema SO i undervisningen är producerat av frilansjournalisten Helene
Gustafsson i samarbete med Anna Sandström,redaktör på forskning.se.
Vetenskaplig faktagranskning: Anders Broman, lektor i statsvetenskap
och forskare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik vid Karlstad universitet.
Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan
och forskning.se. Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar:Utvecklingsavdelningen “
Tema SO
Vad är SO-ämnenas didaktik?
Vilken är SO-ämnenas kärna?
Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
Vilka undervisningsmetoder lämpar sig bäst för de olika SO-ämnena?
Vilka metoder främjar elevens måluppfyllelse?
Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
Hur uppnås likvärdig bedömning inom SO?
Hur har SO-ämnena utvecklats över tid?
Är forskarna överens?

“Hur viktiga är SO-ämnena ur ett
samhälleligt perspektiv?”
“ Skolan har ett uppdrag att förmedla och förankra de mänskliga
rättigheterna och det svenska samhällets grundläggande demokratiska värderingar hos eleverna.
Det är emellertid hela skolan mer än enskilda ämnen som har ansvaret
för detta, vilket den nya skollagen och de nya läroplanerna tydligt gett
uttryck för. Dock finns det kvar vissa skrivningar i skolans styrmedel
som betonar enskilda ämnens ansvar för delar i detta.
Baskunskaper viktiga för samtal och val
Det är viktigt att det finns vissa baskunskaper hos medborgarna som
kan utgöra referenspunkter för samtal om samhällets förändring, för
politiska samtal och för deltagande i samhällslivet. Sett ur individens
perspektiv är samhällsämnena viktiga för att kunna "hitta" i det komplexa samhälle och den globaliserade värld vi lever i - individen ska
kunna välja sin väg i samhället.
Alla skolämnen befinner sig förstås i en samhällskontext vilken kan
förändras över tid. Men det finns mycket som talar för att SO- ämnena
har en tydligare koppling till de förmågor och egenskaper som eftersträvas vid en viss tidpunkt än andra ämnen.
Kursplanen för gymnasiet ger samhällskunskapsundervisningen ett
ansvar för att individerna ska kunna och vilja vara aktiva i samhällslivet bland annat genom att kunna bemöta det stora informationsflödet
med ett kritiskt förhållningssätt.
Ideala egenskaper för senmoderna medborgaren
Dansk forskning har visat att dessa egenskaper av självständighet,
kritiskt tänkande och demokratiska värderingar ligger nära idealet hos

den senmoderna medborgaren och att det finns klara paralleller till
kunskapskraven och färdigheterna som beskrivs för det danska samhällskunskapsämnet.
Forskning vid Karlstad universitet har visat att specifik ämnesundervisning, i det här fallet samhällskunskap, inte kan förväntas ha någon
generell effekt på elevernas politiska/ demokratiska förhållningssätt.
Hur vi skapar våra politiska uppfattningar är mer komplext än så.
Det ska emellertid inte förminska den minst nioåriga skolans betydelse
som helhet och som förmedlare av de kunskaper och färdigheter som
individen använder för att förstå samhället och för att fatta egna
välgrundade beslut kring åsikter och agerande.
Tillfrågade experter: Bengt Schüllerqvist, professor, och Anders
Broman universitetslektor i statsvetenskap, båda forskar vid Centrum
för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik vid Karlstad universitet
Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen “

“Hur ser SO-undervisningen ut i
praktiken?”
“SO-undervisningen i praktiken ser olika ut på olika platser i
landet och varierar mycket både i relation till barnens ålder,
region, skola, lärare och specifika konstellationer av elever med
mera. Lärarens didaktiska kunskaper och en medvetenhet om
lärarens didaktiska val spelar en viktig roll - syftet med lektionen,
innehåll, metod - men också hur läraren planerar, organiserar,
genomför och utvärderar sin undervisning.
Tematiskt för yngre - mer ämnesstyrt för äldre
Studier har visat att i yngre årskurser arbetar läraren i hög grad tematiskt- frågan styr och alla SO-ämnen finns med i svaret. På mellanstadiet tenderar undervisningen att vara fragmentarisk och uppdelad i
delar, vilket medför att eleverna kan få svårt att se helheten. SOundervisningen kan vara mycket lärar- och läromedelsstyrd men också
konstruerad utifrån stort inflytande från elever, deras frågeställningar
och intressen.
Ju högre upp i ålder desto mer har de enskilda ämnenas innehåll det
största utrymmet och desto mer handlar det för läraren om att arbeta
med fenomen, att kritiskt granska, analysera och anlägga fler perspektiv. Denna studie är emellertid grundad på relativt få iakttagelser.
Någon bredare undersökning på hur undervisningen ser ut i praktiken
har inte gjorts på senare tid, tidigare studier visar på en variation av
tänkande bland lärare. Lärare gör val utifrån något olika uppfattningar
om ämnenas kärna och omvandlar efter bästa förmåga ämnenas värden
för att passa eleverna.
Historia och geografi har mer framträdande roll
En pågående studie vid Karlstads universitet har gett forskarna en

preliminär inblick i hur undervisningen på mellanstadiet ser ut. Ned
slag har gjorts på olika platser i landet och ett mönster som framträder
är att undervisningen byggs upp genom att relatera sådant som är känt
till sådant som är okänt för att lära sig om vad som är lika och olika i
olika tider och på olika platser.
Det undervisas om frågor om hur det var att leva som barn i Sverige
under medeltiden, vad det innebär att växa upp i ett annat land, att ha
olika religioner eller att leva i en demokrati respektive diktatur. Det
undervisas också om olika samband, exempelvis förstå varför levnadsvillkor för barn skiljer sig åt på olika platser i världen.
En intressant bild som forskarna blivit medvetna om är att geografi och
historia tycks ha en mer framträdande plats i undervisningen än religionskunskap och samhällskunskap. Med rum och tid har geografi och
historia möjligen något att hänga upp undervisningen på som inte
religionskunskap och samhällskunskap har på samma sätt. Runt
rummet och tiden har det etablerats ett innehåll och en form som fått
en starkare plats och också mer tid.
"Mer abstrakt" skjuts på framtiden
Dessutom tycks det ha uppstått en tradition hur dessa två dimensioner
ska användas på låg- och mellanstadiet. I geografi går man från det
nära till det som är längre bort - från bygden och landskapet, landet till
världsdelen och världen, i historia från då till nu, från sten, brons och
järnålder, vikingatid, medeltid och Gustav Vasa och framåt.
Det finns ett etablerat mönster att undervisa utifrån vad som är konkret
och som tar tid om man ska hinna med något efter Gustav Vasa och
världen bortom Europa. Tendensen är att skjuta samhällskunskap och
religionskunskap som ses som mer abstrakta ämnen på framtiden.
I de tidigare årskurserna är samhällskunskap ofta ett ämne som fyller
ut övriga ämnen, även om det har "egna" kunskapsområden såsom
"demokrati och diktatur", "lag och rätt" samt "valet". Dessa områden
behandlas mer som regelrätt "skolämnesundervisning" än andra

områden som har en annan karaktär så som klassråd, elevråd och
värdegrundsövningar. Nyheter är ganska vanligt förekommande och
speciellt i grundskolan sker nutidsorienteringen bland annat med hjälp
av kryss och tips.
Ny teknik - verktyg i undervisningen men inte för alla
Skolan bör arbeta med enkla och roliga metoder för att intressera
elever för tekniken. För geografiämnet gäller exempelvis att det idag
sker en snabb utveckling av geografiska informationssystem (GIS)
som idag finns tillgängligt gratis via internet.
Ett spännande verktyg som många lärare och även intresserade förskollärare arbetar med idag är GPS och Geocatching. Kartan, grunden
i GPS, är geografens viktigaste verktyg och bör användas ofta i undervisningen. Överlag saknas den laborativa delen av geografiämnet där
även fältstudier och exkursioner ingår och lärarna behöver konkretisera SO-ämnenas innehåll mer; "göra" verksamheter, låta eleverna arbeta
med att undersöka, observera, diskutera, kritiskt granska, presentera
och värdera.
Tillfrågade experter: Agneta Bronäs universitetslektor, Centrum för
de humanistiska ämnenas didaktik, Stockholms universitet, Kerstin
von Brömssen lektor i religionsvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning, Göteborgs universitet. Thomas Nygren doktor i historia med
didaktisk inriktning och forskare HUMlab Umeå universitet, Lena
Molin lektor i didaktik och ansvarig för geografiämnet i de nya kursplanerna för grundskolan och gymnasiet, Uppsala universitet, Martin
Stolare docent i historia, Johan Samuelsson, universitetslektor i
historia, Martin Stolare docent i historia, Martin Kristiansson universitetslektor och Christina Osbeck docent i religionsvetenskap, samtliga
forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik,
Karlstad universitet, samtliga forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstad universitet.
Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26 av Utvecklingsavdelningen”

“Hur viktigt är det att lärarna har
ämnesdidaktiska kunskaper?”
“De ämnesdidaktiska kunskaperna är viktiga men kompliceras av
att det är kunskaper som bygger på andra delar av en lärares kunskapsbas. Studier indikerar att ett strategiskt val i sammanhanget
skulle kunna vara att fokusera på relationen mellan ämnesteori
och ämnesdidaktisk kunskap.
Forskning har visat att lärarnas ämnesdidaktiska kompetens har stor
betydelse för elevens resultat. Lärarnas kompetens kopplas ihop med
hur skolundervisningen är organiserad och hur den ser ut rent praktiskt. Idag får eleven ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande vilket
påverkar motivationen negativt och det i sin tur leder till försämrat
resultat.
Både goda ämneskunskaper och didaktisk kompetens behövs
Forskningen visar alltså på hur viktigt det är med en aktiv lärare som
kan uppmuntra och engagera sina elever. Internationell forskning
pekar också på att det inte räcker med goda ämneskunskaper och inte
heller med goda allmänna pedagogiska kunskaper, utan att det är just
förmågan att koppla samman innehåll och arbetssätt på ett varierat sätt
som är framgångsrikt. Just denna bredd i förmågan att förstå undervisning och lärande och att själv kunna variera undervisningen är vad vi
kallar ämnesdidaktiskt kunskap, "pedagogical content knowledge",
PCK, i den amerikanska terminologin.
PCK innebär kunskap som framförallt formas av ämnesteoretiska och
allmänpedagogiska kunskaper, men också kunskaper om den lokala
och samhälleliga kontexten.
Här ser forskarna en slagsida mot allmänpedagogiska kunskaper
kombinerat med lokala kontextkunskaper.

Lektionsinnehållet blir ofta statiskt
Ämnesteoretiska kunskaper utgör en svagare länk till de ämnesdidaktiska kunskaperna. En risk med detta är att den lokala kontexten - det
som lärare brukar undervisa om - blir detsamma även om det kan
undervisas på olika sätt.
Innehållet blir alltså detsamma, men formen varieras och tendenser till
detta ses bland annat i samhällskunskap. Trots att ämnet beskrivs som
ett komplext och föränderligt ämne som är svårt att hålla samman och
vars gränser inte alltid är tydliga visar forskning att lärare anger samma områden som hörande till ämnet: demokrati och diktatur, lag och
rätt, valet, tillsammans med behandling av aktuella händelser bland
annat som ett återkommande nyhetstips eller tipstolva på fredagar.
När det gäller idéen om att förstärka ämneskunskapens relation till för
den ämnesdidaktiska kunskapen i fallet med samhällskunskap är det en
iakttagelse som gjorts på mellanstadiet. Det är möjligt att det kanske
ser tvärtom ut på gymnasiet. Där kanske relationen mellan ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper är så stark att den förtar betydelsen av allmänna pedagogiska kunskaper så att den relationen
istället skulle behöva förstärkas.
Tillfrågad expert: Martin Kristiansson universitetslektor, Bengt
Schüllerqvist, professor i historia och Martin Stolare docent i historia,
samtliga forskar vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik, Karlstad universitet.
Text: Helene Gustafsson
Senast granskad: 2012-11-26
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen”
(Didaktik: undervisningslära eller - konst, enligt Svenska Akademins
ordlista)

3 Kursplaner
Klicka på respektive ämne för att se kursplan, kunskapskrav och
tillhörande resurser: kursplanen i A3-format, kommentarmaterial,
diskussionsunderlag och ämnesfilm.
Här ordnade enligt klassifikationssystemet för verksamheter :
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Senast granskad: 2011-12-15
Innehållsansvar:
Förskole- och grundskoleenheten

Om arbete och arbetsförmedling.
Arbete och arbetsförmedling har behandlats bl a på sidorna 115 160 i http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf
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135	
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Socialdemokraterna har vänt blad. Något om deras
problem.
Socialdemokraterna har vänt blad.
Sysselsättning handlar om människans frihet.
Bygg Sverige modernt.
Utbildningskontrakt för unga.
Stärkt välfärd ger fler jobb.
Debatten om sjuka och arbetslösa har tagit fart igen.
Som man ropar ...
Försäkringskassan.
2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Pensionärernas inkomster.
Arbetsförmedlingens platsbank 17 april 2012.
Definitioner inom AMV:s statistik. Historik över ett urval av
våra begrepp.
Under rubriken definitioner har till hit visats hur det ser ut på
två AMS-sidor.
Yrken. Källa: SCB Lönestrukturstatistiken (LSS).
Yrken i klassifikationssystemet för verksamheter.
LO: Så skapar vi full sysselsättning.
Svenskt Näringsliv: Missade möjligheter - Rekryteringsenkäten
2012.
Företagarna kommenterar regeringens vårbudgetproposition.

Innehåll i:
Sven Wimnell 16 maj 2012:
Politik i maj 2012 och socialdemokraternas
möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

Innehåll:
Sid
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Samhällsplaneringens problem.
	

Hur ska man kunna förättra världen?
	

En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för 	

mänskliga verksamheter
	


Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 	

förbättra världen? Det är människornas verksamheter 	

som avgör världens framtid. För framtidsplaneringen
har arbetats fram en planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre
underlag för kunskaper om verksamheterna och deras 	

samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 	

gemensam värld.
(Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)
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Systemets avdelningar på högsta nivån.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	

faktorer.
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Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 	

avseendena igång av människornas verksamheter.
Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller.
Individer och samhällen planerar framtiden.
De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir 	

129 verksamhetsområden.
Två sidor med de 129 områdena.
Klassifikationssystem för verksamheter.
Människorna har olika behov av information i de olika 	

rollerna.
Bilder med samband mellan områdena 1-9.
Den fundamentala påverkanskedjan.
Schema med politiska och opolitiska planeringar.
Schema över påverkans -och förändringdproblem.
Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystem
Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 	

verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
Forskningen om Samhällsplaneringens problem.
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Inledning om skatter, bidrag, hushållskostnader, löner od.
De senaste utredningarna..
Innehållet i omr36-39zo.pdf.
Något om skatte- och bidragshistoria.
Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2012 +
bostadskostnader mm.
Månadskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Årskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Pensionärer 2012.
Statistik om löner.
2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Sammanräknad förvärvsinkomst 2010. SCB.
Kvinnor och män 20-64 år. 2010.
Underskott och överskott för ensamma icke-pensionärer.
Från Skatteverkets: “Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok
2010.”
Från LOs lönerapport 2011.
M:s ekonomiska politik gynnar höginkomsttagare.
Politikerna, isynnerhet regeringen och socialdemokraterna.
Dämpa dogmatismen.
Socialdemokraternas partiprogram 2001.
Det socialdemokratiska partiet.
Förslag till socialdemokratisk skuggregering. Sammanfattning.
Om några politiska problem.
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Skuggregeringens första uppgifter.
Utrikespolitik. Världsplanering.
Demokratin.
Innehållet i omr40zh.pdf.
Kvaliteten på 189 högskoleutbildningar utvärderad.
Utbildningarna i företagsekonomi granskade.
Områdena 1-4 och 11-19.
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Skuggregeringens nästa uppgifter.
Grunderna för välfärden: hälso- och sjukvård och utbildning.
Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
Kulturella verksamheter.
Innehåll i omr36-39zp.pdf.
2012 års ekonomiska vårproposition.
Riksdagens snabbprotokoll 2011/12:97 Måndagen 16/4 2012.
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Förbättringar för låginkomster.
Skatteförslag. Förbättring för låginkomster.
* TV-avgiften avskaffas för privathushåll .
* Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer som
inte kan få ungdoms-bostadsbidragen..
* Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
Bostadstillägg för pensionärer.
I samband med småhus finns två sätt att bo. (8 april 2004).
Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004).
Ingen i regeringen eller riksdagen har visat tillräckligt intresse för
de lägsta inkomsterna.

	

106	

107	

109	

111	

112	


Något om grundläggande värderingar - ideologier.
Och fram ur röken susade ett uppstajlat konservativt parti
Ingen kommer undan Olof Palme.
Även konservatismen läcker.
Konservatismen.
Konservatismens auktoritära sida.

	

	

115	

115	

117	

119	

120	

121	

122	

124	

125	

125	

126	

135	

	

145	

	

147	

154	

156	

158	

	

160	


Socialdemokraterna har vänt blad. Något om deras
problem.
Socialdemokraterna har vänt blad.
Sysselsättning handlar om människans frihet.
Bygg Sverige modernt.
Utbildningskontrakt för unga.
Stärkt välfärd ger fler jobb.
Debatten om sjuka och arbetslösa har tagit fart igen.
Som man ropar ...
Försäkringskassan.
2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Pensionärernas inkomster.
Arbetsförmedlingens platsbank 17 april 2012.
Definitioner inom AMV:s statistik. Historik över ett urval av
våra begrepp.
Under rubriken definitioner har till hit visats hur det ser ut på
två AMS-sidor.
Yrken. Källa: SCB Lönestrukturstatistiken (LSS).
Yrken i klassifikationssystemet för verksamheter.
LO: Så skapar vi full sysselsättning.
Svenskt Näringsliv: Missade möjligheter - Rekryteringsenkäten
2012.
Företagarna kommenterar regeringens vårbudgetproposition.
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Världen
Världen utanför Sverige.
Mot en fredligare värld.
Steven Pinker: ”The better angels of our nature.
Om Exportrådet.
Mänskliga rättigheter.
Utrikes födda anställda är bra för Sveriges affärer.
Långtidsutredningar.
Långtidsutredningen 2011 - LU 2011.
Långtidsutredningen 2008 - LU 2008.
Om EU:Krisen handlar om demokrati.
EU:s år för medborgarna riskerar bli nytt jippo.
Det går utför med vårt Europa.
Sverige och EU.
Internationellt samarbete: Sverige och FN.
El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning.
Millenniemålen
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Den socialdemokratiska partiledarens förstamajtal och
partiets vårbudgetmotion.
Anförande vid 1 maj 2012. Stefan Löfvens tal vid Götaplatsen i
Göteborg 1 maj 2012.
Stefan Löfvens förstamajtal med globala perspektivet flyttat till
början av talet.
Kunskap och arbete bygger Sverige. 2012 års ekonomiska
s-vårmotion.
S- Stockholm 2011-10-05 På väg mot en kunskapsbaserad
ekonomi.

	

	


Partiledardebatten om vårbudgeten
och kommentarer till den o d.
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Partiledardebatt i TV2 6 maj 2012.
Hollande ger hopp och Löfven gör intryck.
Ska de äldre behöva nöja sig med smulor?
A-kassan: Reinfeldt svävar på målet.
Tala om kärnkraften.
Skandal att myndigheterna struntar i människors oro.
Delade meningar om jobbskatteavdrag.
Vi vill att fler ska kunna få a-kassa.
MP:s förslag riskerar att skapa otryggare anställningar.
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Förslag om nya myndigheter inom vård- och omsorgsområdet
Gör det enklare!

	

	

261	

262	

263	

	

263	

268	

270	


Kommunalpamparna, information
och politisk planering.
Kommuner, landsting och regioner.
Kommunpolitikerna tvivlar på klimathotet.
Socialdemokraternas okunniga kommunalpolitiker
och partiets information om politiken.
Socialdemokraternas hemsida på Internet.
Klassifikationssystem för verksamheter.
Omvärldsanalys.
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Det socialdemokratiska partiet.
Förslag till socialdemokratisk skuggregering.

	

 	

Kärnkraften
278	

 Kärnkraften.
278 	

 Olönsam vindkraft i 110 kommuner.
279	

 forskning.se: Tema Kärnkraft .
280	

 Kopparkapslarna inte hela sanningen.
281	

 Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan.
282	

 Blir det mindre kärnavfall nu?
283	

 Ska avfallet begravas eller användas igen?
284	

 Vad är kärnkraft?
301	

 Indisk reaktor för toriumkärnkraft snart klar.
302	

 Förhoppningar och oro inför Indiens kärnkraftssatsning.
305 Kärnkraftens framtid står och väger.
307	

 Nu ska Japan klara sig utan kärnkraft.
307	

 Svenska forskare planerar kärnkraftsreaktor som drivs på
	

 	

återvunnet kärnbränsle.
310 	

 Tysk kärnkraft avvecklad till 2022.
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Skogen
Skogen.
Sveriges nya miljonprogram.
Lagen är en rökridå.
Motorsågsmassakern. Det finns alternativ, men lagen kräver
kalhyggen.
Skogens maffia. Så tog de makten över träden.
Skönheten och odjuren. Så drivs människan ut ur skogen.
Nej, Zaremba, varken lagen eller vi kräver kalhyggen.
Därför behövs en ny skogspolitik.
Besluten om skogen måste beakta alla dess värden.
Skogen är vårt levebröd.

	

 	

Socialdemokraternas utrikesdeklaration 2012.	
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 367 Socialdemokraternas utrikesdeklaration 2012.
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Tillägg om planering av fysiska miljöer.
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Tillägg om verklighetsbilder, politiska kunskaper,
information, medier och demokrati.
Därför måste vi tala mer om hur medierna utvecklas
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Tillägg om fattigdom.
Jag vet vad fattigdom kostar för den som ska bli människa.
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Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Underskotten i
hushållsbudgeterna uppstår i hög grad till följd av skatterna.
Lämpliga bostadsbidrag bör införas.
För barnfamiljer finns vid låga inkomster bostadsbidrag m m
som bör anpassas efter levnadskostader hos olika familjetyper.
Politikerna bör vartefter justera beloppen efterhushållskostnadernas ökning
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Tillägg om skogen
Stärk skyddet av skogen vi ärvde
Sverige har redan en bra skogspolitik
Ministern: Vi behöver hugga ner mer skog
Maciej Zaremba: I rörelsernas Sverige har skogen ingen talan

Om forskningsarbetet.

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

Sven Wimnells hemsida på Internet.
Från http://wimnell.com,
På Sven Wimnells hemsida på Internet, http://wimnell.com, ges en
redovisning av ett forskningsarbete med titeln: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Forskningen har med varierande
intensitet pågått sedan mitten av 1960-talet.
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas
verksamheter. De har ordnats in i 129 verksamhetsområden i nio
huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som
tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare,
elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter
o s v.
Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju
inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden som
i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det
visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket. Därför
gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar på de
129 sidorna.
På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikationssystemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbeskrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara
undersöka verksamheterna i de olika områdena.
Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på
alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att
enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på
Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i
företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet
för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar
ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera
dem och deras ändringar.
I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket
plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort.
Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer
omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor
som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.
De särskilda utredningarna/bilagorna finns förtecknade i följande
pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste
årens utredningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
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.

Innehållet i några särskilda utredningar
	

	


I det följande visas innehållsförteckningar till utredningar om
samhällsplaneringens problem:

	

	

	

	

	


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 10 maj 2014:
Svensk politik från vikingatiden till oppositionens
valplattformar för valen 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Sven Wimnell 30 juni 2014:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Politik maj - juni 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzl.pdf

	

	

	


Sven Wimnell 4 september 2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

	

	

	

	

	


Sven Wimnell 20 september 2014:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Politik september 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzn.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
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Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar enligt de
ovan nämnda innehållsförteckningarna.
På grund av att alla mail-mottagare inte kan ta emot stora dokument är utredningen uppdelad på två dokument, ett dokument
som innehåller politikområdena Ledning - Sjukvård, hälsovård,
räddningdtjänst o d och ett med Hushållsverksamheter - Pengar.
Introduktion och innehållsförteckningar till alla politikområden
finns i båda dokumenten.

I den första delen finns fullständiga artiklar för politikområden
Ledning - Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
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http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
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Riksdagen. Partiledardebatt. Onsdag 15 januari 2014.
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Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Politik maj - juni 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzl.pdf
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Innehållet i : Sven Wimnell 10 maj 2014:
	

Svensk politik från vikingatiden till oppositionens
	

valplattformar för valen 2014.
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Transporter. ( Infrastrukturminister)
Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och
byggminister.)
Landsbygden. (Landsbygdsminister)
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Migrationsminister)
Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister.
Skatteminister. Socialförsäkringsminister)
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 Riksdagen. Partiledardebatt onsdag 18 juni 2014
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Miljöpartiets valmanifest för riksdagsvalet 14 september
2014.

Sven Wimnell 4 september 2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

Innehåll:
	

	

	


Kapitel 1.
Den nya universitetskanslerns funderingar
4 augusti 2014.

	

	

	

	


Innehåll:
Oacceptabel bantning av undervisning på universitet
Varannan har ett yrke som inte behövs om tjugo år
Hög tid att växa upp

	

	

	

	

	

	


Kapitel 2
Sven Wimnell:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
Sid 80-100 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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Innehåll, sida i 36-39zs:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna
förbättra världen?
Några frågor i samband med mänskliga verksamheter
För att få svar på sådant har forskningsarbetet gått efter fyra
vägar
Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den
blir hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på
bra sätt.

81	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


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

81	

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 	

 	

	

faktorer
81	

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
	

avseendena igång av människornas verksamheter :
81	

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i
	

livet
81	

Individer och samhällen planerar framtiden.
83	

De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir 129
	

verksamhetsområden:
83	

Två sidor med de 129 områdena.
86	

Människorna har olika behov av information i de olikarollerna.
87	

Den fundamentala påverkanskedjan
89	

Politiska planeringar
90	

Schema över påverkans-och förändringsproblem
91	

Samband mellan huvudområden
92	

Klassifikationssystemet för verksamheter och
	

bibliotekssystemen
93	

Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för
	

verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
94	

Forskningen om samhällsplaneringens problem.
95-100	

Klassifikationssystem för verksamheter.
	

Med några förtydligande kommentarer.
	

Sven Wimnells hemsida på Internet. Från http://wimnell.com

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Sidorna 298-310 i:
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
Kapitel 3.
De särskilda utredningarna december 2003oktober 2012.

	

	

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Forskningen om samhällsplaneringens problem.
Sidorna 139-147 + 298- 300 i
Sven Wimnell 1 mars 2013:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

	

	


Kapitel 4.
Förhistorien, historien och sociala och fysiska miljöer.

	

	

	

	

	


Innehåll:
Innehållet i:
Sven Wimnell 080201+5 april 2014:
Sveriges och omvärldens historia.	

http://wimnell.com/omr93c.pdf

	

	

	


Innehållet i:
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

	


Några hänvisningar

	

	

	

	


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

	

	

	

	

 	


Innehållet i:	

Sven Wimnell 16 juni 2011:
Fysisk planering i Sverige. (Område 71)
http://wimnell.com/omr71l.pdf

	

	

	


Kapitel 5.
Några tidningsartiklar i augusti 2014 om läget i världen i
augusti 2014.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Innhåll:
EU skälver åter av fasa
Peter Wolodarski: Hamas terror ger inte grönt ljus för Israel.
Bulldozern från Turkiet
Pol Pots skamlösa lakejer
Världen kryper allt närmare EU
En bred utrikesbevakning har aldrig känts så viktig som nu
Eurokrisen inte över – nu väntar ödeshöst
Skulderna kan tvinga fram drastiska steg
Nazistpropagandan kröp in i Heideggers dagböcker
Det nya Sverige
Peter Wolodarski: Putin tittade oss i ögonen och vi tittade bort.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Vladimir Putins dilemma
Gorbatjov. Sovjetunionens sista ledare överraskade med sin
reformpolitik
Sönderfallet inte fullt så civiliserat
Pundiga löften om pundet
Svensk industri har tappat kraft
Ny blick på det stora kriget
Våldet i världen minskar – men det får vi inte veta
Våldet har ökat i världen på senare år
Stärk vår försvarsförmåga i förbund med Finland
Slocknad stjärnglans
Vapenleveranser hade inte hjälpt
Briljant grävjobb om vapenexportens eviga omoral
Läkare vill att Sverige hjälper ebolasmittade
En snabbare väg ur finanskrisen
Extrem tolkning av islam bakom IS destruktiva välde
Både Israel och Hamas övergav viktigaste kraven
Vapenvilan får hård kritik
Obamas gränslösa dilemma
Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar
Peter Wolodarski: Det pågår ett krig i Europa
Här är de nya EU-cheferna
Ukraina kan bli slutet för Putin
Gör det till ett krigsbrott att attackera journalister
Kina begränsar val i Hongkong
Hårt tryck på Obama att agera i norra Irak
Israels nya bosättning kritiseras av USA

	

	


Kapitel 6.
Politik i Sverige mars 2013 - juni 2014.

	

	

	


Innehåll:
Innehållsförteckningar till ett tjugotal särskilda utredningar
under perioden

	

	


Kapitel 7.
Något om den borgerliga alliansens politik.

	

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Innehållet i:
Sven Wimnell 051120:
Det viktigaste problemet är:
välfärden och välfärdsfördelningen,
inte arbetslösheten.
http://wimnell.com/omr40za.pdf

	

	


Alliansens politik de gångna åren framgår av dokumenten som
redovisats i kapitel 2 i avsnittet:
Sidorna 298-316 i:
Sven Wimnell 20 maj 2013:
Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 	

och 30
mars 2013.

	


En redovisning om utfallet av alliansens politik:
DN 17 aug 2014:
Borgs politik har främst gynnat höginkomsttagare

	

	

	


Kapitel 8.
Några artiklar om valen 14 september 2014 och om ny
regering.

	

	

	


Kapitel 9.
Några artiklar om forskning och utbildning o d i augusti
2014 och några äldre artiklar.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 	


Innehåll:
Partierna påfallande sorglösa över ekonomin inför valet
Det delade Sverige
Vitalisera välfärden med vinstbegränsade bolag
Vinstuttagen i välfärdsbolag ska vara borta i januari 2017
Hur kunde det bli så här?
I min generation finns ingen samhörighet, bara starka egon och
vassa armbågar
Vi godtar inte en regering som saknar stöd för budgeten
Sverige dåligt rustat för ett väderkaos
Vi måste börja förbereda för kraftiga oväder
Det extrema har blivit normalt
Peter Wolodarski: Så skadas tilliten i svensk politik.
Borg flaggar för skattehöjningar
Läget är låst om rödgröna inte bildar trepartiregering
Jag förstår inte, inget har förändrats, jag är densamme
Nu ökar anmälningarna om diskriminering kraftigt
Satsningen på solceller förlorar kraft
Regeringen på historiskt låg nivå trots dramatiska utspel
Bostadsbrist ställer höger mot vänster
Väljare vill se regering över blockgränsen
Kom upp ur skyttegraven
Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan.
S vill ha nystart – alliansen ska utöka anslagen
Risk att politikerföraktet börjar stiga igen efter valet
Alliansen: Vi bygger Sverige.1 september 2014
S: Skarpa reformer för 40 miljarder i valmanifestet
Miljöpartiets valmanifest.
Vänsterpartiets valplattform

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Ökade kunskapskrav slår hårt mot stor grupp elever
Vissa tävlingar ska man inte vinna
Lönsamt att satsa 10 000 per månad på varje lärare
Svenska universitet bland hundra bästa i världen
Mer kunskap och mindre vetenskap
Bra skolor viktigast i kamp mot växande ojämlikhet
Högern och vänstern lika skyldiga till läraryrkets ras
Så ville Harry Schein göra DN till public service
Klassrummet har alltid en valuta
Elever ska lära sig mer om förföljelsen av romer
Politik är mer än ord
Elever dåligt förberedda för yrkeslivet
Dostojevskij är inte målet
När statistiken blir livet
Sämre läsförståelse naturlig följd av nya digitalsamhället
Krav på att lärare får mer yrkeskontakt
Ny studie: Lättare minnas handlingen i pappersböcker
Läsförmågan förändrar vår hjärna för alltid
Läskunskap ett krav för utveckling
Ett nytt stadsbibliotek har förändrat det fattiga området
Den tryckta boken fortsätter att dominera
Det måste vara lite coolt för unga att läsa
Nybyggare i framtidens digitala tv-landskap
Mediebild betyder mer än partikassa för valresultaten
MP:s satsning på lärarlöner är en ogenomtänkt reform
Elever med svårigheter får hjälp för sent

	

	

	

	

	

	

	

	


Ädre artiklar:
Universiteten hotar bli Sveriges nästa Pisa-haveri
Slå vakt om professionalismen
Sverige måste locka fler internationella studenter
Högskolans nya styrning hotar kreativitet och kritik
Studie i en huvudlös politik
När miljardärens mössa blev en doktorshatt
Centrala universitetsvärden hotas av bolagiseringsidén

	

	


Kapitel 10.
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Innehållet i:
Sven Wimnell 10 april 2012:
Universitet och högskolor.
Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

	

	


Kommentarer om utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem

	

 	

	

 	


De 129 verksamhetsområdena har inför valet 2014 reducerats
till 22 politikområden.

	

	

	

	


Sidorna 88-131+ 147-148 + 179 i:
Sven Wimnell 10 maj 2014:
Svensk politik från vikingatiden till oppositionens valplattformar för valen 2014. http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf

	

	

	


Sidorna 101-125 + 169 i:
Sven Wimnell 1 mars 2013:
Samhällsplaneringens problem.

	

	

	

	


Hur ska man kunna förbättra världen?
Med ett klassifikationssystem för
verksamheter som förändrar världen.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

	

	

	

	


Hur det varit och hur det är, kan bli och bör bli, med råd till
universitetskanslern.
Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.
Kunskaperna
	


Kapitel 11.
Utdrag om hur det var och är i några olika avseenden.

	

	

	

	

!

Innehåll:
Från sidorna 22-31 och 41-46 i:
Sven Wimnell 30 dec 2010 :
Samhällskunskap, framtidsplanering och hjälpmedel för
socialdemokraterna när de ska forma sin nya politik.
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

	

	

	

	

	

	


Från sidorna 8-9, 18-53 och 93-103 i:
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

	

	

	

	


Sidorna 16-28 i Sven Wimnell 1 mars 2013: 	

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

	

	

	

	

	

	

	

	


Observera sidorna 145-187 i :
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
Observera även sidorna 188- 202
Observera även sidorna 220-241

	

	

	

	

	


Sidorna 50-52 och 58-60 i:
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

	

	

	

	

	

	

	

	


Sidorna 17-36 och 41-44 i:
Sven Wimnell 10 maj 2014:
Svensk politik från vikingatiden till oppositionens
valplattformar för valen 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf
	

Sveriges historia i 8 delar från Norstedts förlag. Från zz.pdf
Millenniemålen - 190 länder mot minskad fattigdom

	

	

	


Kapitel 12.
För samhällsplaneringen behövs en förteckning över
Sveriges professurer och professorer.

	

	

	

	


Innehåll:
Forskningen om samhällsplaneringens problem
Klassifikationssystem för verksamheter
Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.

	

	

	

	

	

	


Kunskaperna
Universitetskanslerämbetet UKÄ Webbkarta
En undersökning om professorer
UKÄ. Ämneslistor
Några kommentarer till forskningsämnena på sidan 12 och
följande sidor i. Ny Standard forskningsämnen 2011 »

Sven Wimnell 20 september 2014:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Politik september 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzn.pdf

Innehåll:
Sida
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 Kapitel 1: Innehållsförteckningar till tre utredningar
	

om samhällsplaneringens problem.
	


Innehåll:

	

	

	

	

	


Innehållet i:
Sven Wimnell 10 maj 2014:
Svensk politik från vikingatiden till oppositionens
valplattformar för valen 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf

	

	

	

	

	

	


Innehållet i:
Sven Wimnell 30 juni 2014:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Politik maj - juni 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzl.pdf

	

	

	

	


Innehållet i:
Sven Wimnell 4 september 2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf
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Kapitel 2: Tidningsartiklar i september 2014 om
läget i världen i september 2014.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Den klara tankens heroism
Försvarsprojekt skulle säljas till Kina i hemlighet
WHO vill ha svensk hjälp i kamp mot ebola
Sverige får ny Natostatus
Estland kräver fortsatt stöd
Säkerheten för Europa i fokus på Natomötet
Obamas besök visar att USA stöder oss
Islamiska staten ett hot mot hela vår civilisation
Klar signal till Hongkong: Partiet viker sig aldrig
Trög tillväxt Europas stora utmaning
Förväntningarna är höga på ECB
IS blodiga spår
Att mota Putin i grind
Svidande kritik mot samarbetet
Konflikten om Ukraina tillbaka på ruta ett igen
Natomötet det viktigaste på många årtionden
Obama lovar baltiska staterna fortsatt starkt stöd
Riskfyllt för Obama att agera mot IS
Importstopp får berget av mat att växa
Odlare rädd förlora Ryssland som kund
Vägen mot Nato en risk för Sverige
Strider överskuggar hägrande vapenvila
Svårare att ljuga för sitt eget folk än för resten av världen
Putins dröm: Ett Ryssland som liknar Sovjet
Världsledarnas maktspel gynnar Putins ambitioner
Oklart vilka kunder FOI har utomlands

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Europa får inte backa
Mångfalden har alltid funnits
Det blodiga spelet om Mellanöstern
Vapenvila – men ingen enighet om fredsavtalet
I EU ger blockgränserna vika – men skälen skiftar
Striden hårdnar när ja-sidan vinner mark
Många frågor att lösa för ett fritt Skottland
En union väl värd att bevara
Ebolavirusets dödliga vägval
Lång och svår väg till försoning
I USA är rasfrågan ständigt aktuell
Stödet för en insats mot IS ökar kraftigt
Planet kan ha slitits sönder redan i luften
Dödläge ökar risken för nya våldsamheter
En kommissionär med handlingskraft
Utmaningen: Avtalet med USA
Israels armé utreder brott
En motvillig krigares krig
Obamas fiender blir vinnare när IS ska krossas
Oron växer för en långvarig operation
Katalanskt firande fyllde gatorna
Splittrat EU skärper tonen mot Ryssland
Putin är varken galen eller genial
En förvånad värld förklarar
Våldet får Libyen att falla samman
Kidnappningar och elavbrott är vardag
Det svarta guldet blir en viktig faktor i valet
Ryssland sätter sitt hopp till SD

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


New York Times: Våldsam chock för etablissemanget
Cameron förlorar en allierad i EU
Merkel hyllar Reinfeldt: Har varit en kollega att lita på
Kriget betalas med höjda priser och arbetslöshet
Sex döda i Donetsk
Luckor i koalition mot terrorgruppen IS
500 tros ha dött när båt rammades
Jakt på osäkra väljare i slutspurten
Katalaner hoppas på draghjälp
USA:s stridsflyg trappar upp attackerna mot IS
FN: Insats mot ebola kräver sju miljarder
Östra Ukraina får självstyre under tre år
Matsanktionerna slår tillbaka mot Ryssland
Exportstopp driver bönder i konkurs
Krutdurk med framtiden för sig
Storbritannien förändras även om det blir nej
Torped mot enat Europa
En miljon tjänstemän utreds för korruption
En gummitappares långa resa
Skottarna gjorde det enda rätta
Brittiskt löfte om mer makt måste infrias
Stor besvikelse hos ja-röstare efter nederlaget
Salmond: Min tid är över
Experter varnar för flera års politiskt kaos
Det är en sorglig dag för Skottland
Striden om självständigt Katalonien trappas upp
Skarp svensk protest mot rysk kränkning
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 Kaptel 3: Några inrikesartiklar i september före
	

valen 14 september 2014
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Vi satsar ytterligare en dryg miljard på förstärkt försvar
Frågorna som försvårar ett rödgrönt samarbete
Hårdaste nöt att knäcka blir budgeten
Unga i Bräcke har börjat rösta igen
Skolungdomar ställde politiker mot väggen
Skolan är väljarnas viktigaste sakfråga
Löfven: Väljarna tar redan för givet att det blir valseger för S
Statsvetare: Alliansens livhanke hänger på regeringsfrågan
Gifter och kemikalier vanliga i elprodukter
Så får de högutbildade invandrarna jobb snabbare
Katastrofsiffrorna kan ge valseger
Löfven skulle ha svagaste stödet hittills
Kommunikationer viktigast för den som väljer bostad
Fantastisk upplevelse varje gång
Förbjud AP-fonderna lägga miljarder hos oljeindustrin
Reinfeldt sätter sitt hopp till jobben
Ewa Stenberg: Risk att Moderaterna förlorar kärnväljarna
Hårda tag i debatt om skolpolitiken
Mer än varannan kvinna är för att Fi når riksdagen
Kampen om tredjeplatsen – och ett större inflytande
V ifrågasätter den privata äldrevården
Oro i välfärdsbolag hur det än går i valet
DN granskar sakfrågorna
S: Det blir ingen fastighetsskatt
Den låga inflationen hotar bromsa hela ekonomin
Handeln spår stark höst
Rödgrönrosa i Stadshuset – en knepig sits för S

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Peter Wolodarski: Avtrubbning är Jimmie Åkessons bästa hopp
Kyrkan måste fortsätta att vara en politisk kraft
DN slutspurtar inför valet – i alla kanaler
Stökig höst väntar vem som än vinner
Gör brandområdet till ett
jättelikt skyddat reservat
De rödgröna vill stuva om i din plånbok
Höjda skatter efter valet– så påverkas din ekonomi
Historien talar för C och S på upploppet
Alliansens väljare vill stoppa eller reglera vinster i skolan
Förvånas inte om en skandal dyker upp
Doldisen i Åkessons innersta krets söker uppmärksamheten
Nejsidan i motvind när Göteborg ska välja väg
S: 37 miljarder mer till järnvägen
Säljaren en enorm koncern
Electrolux störst efter miljardköpet
Byggbranschen: Snabba beslut ger fler bostäder
Så vill partierna i Stadshuset hjälpa Stockholms tiggare
Fem dagar kvar – då skakas M av intern strid
Politikerna mörkar valets avgörande ideologiska gap
Regeringen Reinfeldt får hoppas på unik mirakelvändning
Småpartierna lyfter alliansen i valets slutspurt
Mjukare tongångar från S om statsministerns uttalande
Här har alliansen gömt sina konflikter
Fler besparingar att vänta för SAS
En sista avstämning före valet
Här är stockholmarnas favoritfrågor inför valet
Viktor Barth-Kron: M och MP ser ut att ha satsat på fel häst
Minusgrader i kulturvalet
Så vill riksdagspartierna att kulturpolitiken ska se ut
Klargörande om kalabaliken kring svensk riskkapitalism

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Läraren i huvudrollen
SVT:s egen jobb-bluff
Satsa på den tredje vägen i välfärden – idéburna bolag
S-förslagen räcker inte
Het debatt när valets slutstrid inleddes
Borgerliga feminister blickar över blockgräns
Psykisk ohälsa befaras öka
Flyktingar är inte en plånboksfråga
Köerna på akuten blir längre och längre
Striden om bidragen en av valets hårdaste
FP: Ja till tredje pappamånad
Samspelta lag drog upp temperaturen
Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män
Dags att tala klarspråk om svenskarnas framtida välstånd
Stort sug efter protein
14 finansborgarråd vi minns (eller inte minns)
Svalt och (s)vagt
Demokratin behöver din arbetsinsats
Reinfeldt på väg ut – men rysare väntar för Löfven
En sensation om regeringspartierna hämtar in underläget
Energi en laddad fråga när partierna spurtar
M:s tapp ändrar balansen i alliansen
Vänsterspöket strategin i alliansens sista attack
Så har valrörelsen varit för partiledarna
Snabbguide till valet i sista minuten
Emanuel Karlsten: Lönlöst söka råd på Facebook inför valet
Ofta låg lönsamhet inom primärvården
Polisen: Fler barn och unga säljer sex på nätet
Sveriges framtid!
Peter Wolodarski: En knuff, ett krig och ett val
Så kan valhemligheten säkras i de svenska valen
Intensiv jakt på osäkra väljare
Varför ska man rösta på ditt parti?
56 politiker att hålla koll på efter valet
Valrörelsen 2014 är över
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 Kapitel 4: Valresultatet 14 september och
	

efterkommentarer.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Inehåll:
Valresultatet, riksdagen
Framgångssagans slut
Spelregler viktigare än någonsin
Reinfeldt avgår – Löfven trolig ny statsminister
Samarbete kommer att bli viktigt
Ett brunt smolk i bägaren för MP
Dämpad stämning hos M: En besvikelse
Epoken Reinfeldt slut efter åtta år vid makten
Ewa Stenberg: Jublet på S valvaka ter sig märkligt
Bildandet av en ny regering kan dröja
Sjöstedt duckar för frågan om regeringsbildning
5 knäckfrågor som Löfven måste lösa
FP:s kräftgång fortsätter
KD gjorde sitt sämsta resultat på 20 år
Schyman: Det får bli nästa gång
Annie Lööf hyllas efter stark valspurt för C
Johan Croneman: Hellre fakta än gissningar
S bäst på det mesta – men inte ekonomin
Maktskiftet i Stockholm en rysare
Viktor Barth-Kron: En testballong för nya samarbeten
Vilken idiot som helst kan vinna ett val
MP öppnar för Fi-front
Blockpolitikens fånge
En nörd lämnar siffrorna
Makten är till för att bytas
Nu finns chansen att riva upp beslutet om Förbifarten
Sjöstedt släpps inte in – ställer krav på Löfven

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Väljarna underkände regeringen – och kvar stod Löfven
Alliansens framtid kan avgöras av FP
Den nya bilden av Sverige
Reinfeldt kan få 1,9 miljoner i avgångsvederlag
Partiledarvalet riskerar riva upp gamla sår
Sverige är mitt land. Filipstad är min stad. Jag tänker bo kvar
Den tyska utvecklingen kan tvinga Andersson att tänka om
Här är väljarnas viktigaste frågor
Dött lopp i Göteborg
Fi tar plats i 13 kommuner
Starta hösten utan stress
Oklart om vallöften blir verklighet
Skolan behöver samarbete
Maktskifte i huvudstaden. Nu blir hon Stockholms mäktigaste
politiker. Karin Wanngård
Så delas makten i staden
Sju frågor efter valet – och ett utropstecken
Fi om budget: Har inte haft möjlighet
Viktor Barth-Kron: Det måste ha varit en märklig rödgrön natt
Bengt Ohlsson: Våra berättelser om Sverige ligger som uttjänta
papperstallrikar på golvet
Kravet: Ta er samman – undvik regeringskris
S-budget kan räddas – C vill inte blockera
Stort misstag av Reinfeldt att ställa Sverige utan alternativ
Pär Nuder: S ville regera med FP redan 2007
Ewa Stenberg: Löfven måste skruva försiktigt på sin kub
Många lyckade exempel på blocksamarbete i EU
MP-toppen: Det är inte lätt att driva vår politik ute i landet
Peter Norman siktar på nytt jobb i finansbranschen
En ny kulturminister måste riva hindren som skymmer vår sikt
Hanna Stjärne har fått Sveriges viktigaste mediejobb

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	


Moderater vill se en kvinna som ny ledare
Lööf kör över sin egen chefsekonom
Många har stöd trots heltidsjobb
Vindkraftpark avvecklas
Symboltungt talmansval
Så blir MP framgångsrikt i Stefan Löfvens regering
Här börjar Stefan Löfvens kamp mot klockan
En vecka kvar att både äta och behålla kakan
35 år av förhandlingar har härdat Stålmannen
Partikamrater knuffar ut varandra från riksdagen
S förlorar en miljon i partistöd
Hovrätten sätter punkt för mutaffär i Göteborg
Lärarbristen kan innebära tomma katedrar
Mycket glädjande besked
Hushållen slipper chockhöjda avgifter
Låg inflation ger lite mer i fickan
Arvet väger tungt när populäre Borg lämnar scenen
Trångmålets välsignelse
Valets enmansorkestrar
En markant vänstervind gick S fullständigt förbi
FP-väljare positiva till att regera med S
MP får se upp för Löfvens kort i rockärmen
Taktiken: Att låta S misslyckas
Satsning ska skydda mot extremvädret
Niklas Orrenius: Det verkar faktiskt bättre i skolan än på min
tid

442	

 Kapitel 5:Artiklar om sverigedemokraterna samt
	

partiets valmanifest.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Innehåll:
Valresultatet, riksdagen
Åkessons kosmetiska utflykt
Tunga EU-avtal måste brytas för SD:s löften
Invandringen ökar i Storbritannien trots hårdare regler
Camerons politik svår att genomföra
Välj inte ett parti vars idéarv orsakat så mycket lidande
SD kände till Åkessons problem med spelandet
Dålig integration ger SD framgång
Andra partier måste möta SD:s väljare utan SD-politik
Åkessons rekordval
SD jublar – trots alla skandaler
SD får svårt att fylla alla sina platser
Ge SD:s väljare bättre svar
Därför gick SD framåt så kraftigt i valet
Få kvinnor bland de nya ledamöterna
Opinionsinstituten hade fel om SD
Så blir SD:s vågmästarroll i landstinget
Public service har lagt sig helt platt för Jimmie Åkesson
Fascismens triumf i Sverige
Problem med tomma stolar väntar Sverigedemokraterna
SD växer i brist på visioner hos de sju andra partierna
Åkesson hotar att fälla rödgrön budget
Utspel ökar pressen på samarbete
I princip odelbart
Strategierna biter inte på nationalisternas uppgång
Alliansens sprickor grogrund för Sverigedemokraterna
Sverigedemokratiskt valmanifest - valet 2014
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 Kapitel 6: Alliansens och de röd-grönas valmanifest.
	

	


Innehåll:
Alliansen: Vi bygger Sverige 1 september 2014

	

	

	

	

	

	


S: Skarpa reformer för 40 miljarder i valmanifestet
S: Valmanifest: Kära framtid:
En ambitiös jobbpolitik. För alla.
En kunskapsburen framtid. För alla.
En pålitlig välfärd. För alla.
En rättvis värld är möjlig.

	


Miljöpartiets valmanifest.

	

 	


Vänsterpartiets valplattform

511

Kapitel 7: En ny regering och en ny budget.
Innehåll:
De nya regeringens politik

	

	

	

	

	


Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer:
Individens kroppsliga förhållanden,
Individens psykiska förhållanden, 	

Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 	

Individens sociala miljö - sociala samhälle,

	

	

	

	

	

	


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

	

	

	

	


Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i
livet:
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. A1+A2
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1+B2

	

	

	

	

	


Individer och samhällen planerar framtiden:
Hur var det ? Kunskaper och erfarenheter från det 	

förgångna.
Hur är det ? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

	

	

	

	


Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av psykiska och kroppsliga
förhållanden och av deras fysiska och sociala miljöer.

	

	

	

	

	


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

	

	

	

	

	

	

	

	

	


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

	


Klassifikationssystem för verksamheter.
Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiets
beskrivningar av sin politik?
Religion och levnadskunskap.
Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
Tema SO
Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?

	

	

	


Skolans Mål och Kursplaner
Hushållsverksamheter. Hemkunskap
Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan

	

	

	

	

	


Förslag till riksdagsbeslut
TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
Bostadsbidrag för barnfamiljer.

	

	

	

	


Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer
Årskostnader år 2014, pensionärer.
2006-2014. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Överskott och underskott i hushållsbudgetarna.

	

	

	

	

	

	

	

	


Antal hushåll enligt SCB 2012
Kostnader för barn
Underskott i hushållsbudgetarna
Skatt på pengar och taxeringsvärden
Hur klarar sig förvärvsarbetande 20-64 år med lägsta
inkomsterna?
Inkomster och skatter
Tillägg om skatter

	

	


Förenta Nationernas Millenniedeklaration
Millenniemålen - 190 länder mot minskad fattigdom

Kapitel 5.___________
Tidningskommentarer

Kapitel 5.Tidningskommentarer

DN 30 dec 2010:

”Skandal att myndigheterna struntar i
människors oro.”
“Konstnären Lars Jonsson och filmaren Jan Troell om vindkraften: Lokala opinioner som strider för sitt närlandskap möts av
total nonchalans från statliga myndigheter.
Den pågående utbyggnaden av vindkraften är ett intrång i landskapsbilden som till omfång och påverkan är jämförbar med
1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. Vindkraftverk har en
avgörande visuell inverkan på landskapet och den oro och ångest
som de skapar måste tas på allvar. Någon seriös forskning om hur
människor påverkas existerar inte. Det är närmast att betrakta
som ett brott mot mänskliga rättigheter när lokala opinioner möts
av nonchalans från statligt håll. En fortsatt expansion kräver en
mycket stor omsorg om lokalisering och hänsyn till naturvärden
och människors hälsa och miljö, skriver Lars Jonsson och Jan
Troell.”

skap och aldrig låta ögat fixera eller vila i en bestämd punkt,
mycket snart infinner sig en påtaglig stress som tvingar oss att
avskärma oss från synbilden.
Den pågående vindkraftsutbyggnaden är ett intrång i den svenska
landskapsbilden som till omfång och sin påverkan på naturvärden är
att jämföra med 1900-talets utbyggnad av Norrlandsälvarna. Vindkraftverk har en avgörande visuell inverkan på landskapet och möter
nästan undantagslöst lokalt motstånd. Den oro och ångest som vindkraften ger många människor och dess långsiktiga påverkan på hälsa
och välbefinnande måste tas på allvar.
Miljöminister Andreas Carlgren har tyvärr valt att möta denna växande
oro med maktspråk. Uttalanden som att ”lokala tillfälliga opinioner
ska inte få avgöra vindkraftsutbyggnadens framtid” eller att ”kommunerna sätter käppar i hjulen” tyder på en bristande respekt både för den
enskilda människan och kommunernas nuvarande vetorätt i vindkraftsfrågor.

“För att avläsa och uppleva ett landskap måste vi låta blicken landa
i en punkt, den så kallade flyktpunkten som låter vår hjärna avläsa
avstånd och teckna perspektiv, det vill säga orientera sig i rummet. I
öppna landskap blir det ofta en avlägsen punkt som krönet av ett berg,
en vik eller dunge i fjärran.

Den svenska allemansrätten har medfört att många människor engagerar sig i våra gemensamma natur- och landskapsvärden. Den ”lokala
opinionen” som Carlgren tycks se ner på är de människor som valt att
bo på landet för landskapets och naturens skull. För de flesta är landskapet själva grunden för det som sammanfattas inom begreppet natur
eller miljövård, landskapet som helhet är det rum där naturen möter
oss, den plats där vi får kontakt med och utvecklar vår naturkänsla.

Ett vindkraftverk med snurrande rotorblad drar alltid till sig vår
blick och vi kan inte etablera denna flyktpunkt, vi kan med andra
ord inte avläsa landskapets visuella värden. Landskapet förlorar
därmed sitt värde som landskap. Detta är en biologisk funktion
hos vår hjärna. Vi kan göra experimentet att se ut över ett land-

Ofta framförs argument att vi i Sverige har en stor yta och få människor varför det måste kunna gå att hitta platser för etablering som inte
skapar konflikter. Laga skiftet och torparsystemet har i stora delar av
södra och mellersta Sverige skapat en utspridd bebyggelse utan stora

obebyggda landskapsrum medan i Tyskland och England landsbygden
fortfarande domineras av stora privata landområden och en bebyggelse
koncentrerad till samhällen.
I landskap som till exempel Västergötland, Halland, på Öland och
Gotland finns sällan områden där vindkraften inte innebär
intrång i boendemiljöer. En fortsatt expansion bör föregås av en
mycket bredare och nationell diskussion om vilka områden som
är lämpliga och vilka som bör sparas i sin helhet. De sista tio åren
har präglats av en slags huggsexa där kommunerna kommer i
kläm mellan starka ekonomiska intressen och enskilda medborgares försvar av sin hembygd.
Vindval är statens ”forskningsprogram för att ta reda på hur vindkraft
påverkar människor, natur och miljö” men styrs helt av politiska
direktiv att underlätta för vindkraften. Någon seriös forskning om
vindkraftens inverkan på människors hälsa och miljö existerar över
huvud taget inte.
Projektet ”Vindkraft i öppet landskap, skog, fjäll och hav – lokala
förutsättningar för acceptans” som löper mellan 2010 och 2012 skall
exempelvis ”identifiera förutsättningar och strategier som skapar
acceptans hos lokalbefolkningen för vindkraftsetableringar”. I glättiga
broschyrer illustrerade med fotografier av kvinnor och barn serveras
påståenden som ”vindkraftsetableringars negativa effekter på miljön
har hittills visat sig vara små och få jämfört med effekterna från andra
verksamheter”. Vindval är knappast att betrakta som ett forskningsprogram utan snarare ett politiskt instrument för att kratta manegen för
vindkraften. Detta är djupt odemokratiskt och i konflikt med den
Europeiska landskapskonventionen som Sverige undertecknat men
ännu inte ratificerat.

Riksantikvarieämbetet har utrett frågan om hur den Europeiska
landskapskonventionen från 2001 skall implementeras i svensk
lagstiftning. I deras betänkande uttrycks att ”konventionen ställer krav
på att vardagslandskapet och den enskildes upplevelser ska beaktas
och uppvärderas och att en större hänsyn skall tas till det upplevda
landskapet. För att uppnå intentionerna i landskapskonventionen
behövs aktivt tillämpade lagar och hänsynsregler som håller undan
oacceptabla förändringar av landskapet”. Allt detta står i konflikt med
den nu förda politiken kring vindkraften.
Förra årets beslut att etableringar av över sju vindkraftverk enbart
behöver prövas mot miljöbalken (möjligheten att pröva mot plan och
bygglagen togs bort) har flyttat makten från den enskilda människan
och lokalsamhället till förmån för vindkraftsindustrin. Den gedigna
erfarenhet och kunskap som finns i många kommuner om att bedöma
byggprojekt ur en landskapsarkitektonisk och mänsklig social vinkel
gick därmed förlorad, av den orsaken avstyrkte till exempel Boverket
förslaget.
Prövning av vindkraftverk mot miljöbalken är ofta ett slag i luften
då 1) miljökonsekvensbeskrivningarna är beställda av vindkraftens intressenter och utförda av beredvilliga konsulter,
2) det saknas grundläggande forskning på området och
3) samtliga myndigheter har fått uttalade direktiv om att
underlätta för vindkraften. För närvarande saknas ett brett skydd
för landskapet som visuell miljö i miljöbalken – att fullt ut skriva
in landskapskonventionens andemening i svensk lag skulle ändra
på detta, men regeringen dröjer, av vilken orsak?
Om vindkraften skall byggas ut i den takt och i den omfattning som
regeringen bestämt, kräver detta mycket stor omsorg om lokalisering

och hänsyn till naturvärden och människors hälsa och miljö. Det är en
rättslig skandal och närmast att betrakta som ett brott mot mänskliga
rättigheter när lokala opinioner som enbart strider för sin rätt att behålla värdet av sitt närlandskap möts av total nonchalans från statliga
myndigheter. De som värnar om landskapet som en gemensam naturresurs borde höja sin röst.
Lars Jonsson
konstnär
Jan Troell
filmare “
“SNABB UTBYGGNAD
• Den installerade effekten i vindkraftverken har ökat kraftigt de
senaste åren. Vid årsskiftet 2009/10 låg den på 1.448 MW.
• Elproduktionen för helåret 2009 var 2,5 TWH, en ökning med 26
procent från året innan. Vindkraftens andel av den totala nettoproduktionen av el var 2009 ca 1,9 procent. Vattenkraften svarade samma år
för 48,8 procent och kärnkraften för 37,4 procent. År 2020 ska vindkraften – enligt nuvarande planer – producera 30 TWH el.
Källa: Energimyndigheten “
Från sidorna 253-255 i
Sven Wimnell 16 maj 2012:
Politik i maj 2012 och socialdemokraternas
möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf
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“MP böjer sig för att komma överens med S”
“Socialdemokraterna ansluter sig till Miljöpartiets och alliansens
migrationsöverenskommelse.
Samtidigt går Miljöpartiet med på att öka försvarsutgifterna. Det innebär att partiet säger ja till köp av nya Jas-plan och ubåtar.
DN kan i dag avslöja att Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjort
upp i tre stora frågor. Förutom försvar och migration går MP nu också
in i pensionsöverenskommelsen som S har med de fyra borgerliga
partierna.
Försvaret och migrationspolitiken pekades före valet ut som svårlösta
konfliktfrågor för en regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
Så sent som i våras förordade Miljöpartiet, trots pågående Ukrainakris,
att försvarsanslagen för 2015 skulle minskas med 1,6 miljarder kronor.
När försvarsberedningen presenterade sin rapport i maj reserverade sig
MP mot att det kommer att krävas nya Jas-plan och fler u-båtar.
Nu har partiet ändrat sig och ansluter sig till försvarsberedningens
slutsatser i dess helhet – trots att det innebär att fler Jas Gripenplan
byggs, något MP tidigare varit hård motståndare till så sent som i
valrörelsen.
Miljöpartiets gruppledare Maria Ferm tycker inte att partiet sviker
sina väljare.

– Vi ser hur det parlamentariska läget ser ut och försöker se vilka vägar
som är framkomliga. En viktig del i det är att det finns breda överenskommelser, säger hon.
Däremot har MP fått igenom skärpta regler för vapenexporten till ickedemokratier och att Försvarsexportmyndigheten läggs ned. Mikael
Damberg, Socialdemokraternas gruppledare, är inte rädd att det innebär färre jobb i den svenska vapenindustrin.
– Det är rimligt att Sverige går vidare på det här området och skärper
exportlagstiftningen för vapenleveranser för att vi haft sådana problem
på det här området, säger han.
Under den förra mandatperioden gjorde Miljöpartiet upp med alliansregeringen om migrationspolitiken. Uppgörelsen innebar bland annat
att det blev lättare att invandra till Sverige för att arbeta.
Delar av uppgörelsen har varit impopulär inom arbetarrörelsen.
Socialdemokraterna och LO krävde förra året tillsammans att hänsyn
till arbetsmarknaden ska tas innan arbetskraftsinvandring godkänns.
Det kravet släpper Socialdemokraterna nu. De blivande regeringspartierna slår fast att ”den tidigare regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken ligger fast”.
– Det är viktigt att breda överenskommelser med flera partier ligger
fast. Men det innebär inte att vi släpper frågan om ordning och reda på
svensk arbetsmarknad, säger Mikael Damberg.
Partierna är också överens om att alla Sveriges kommuner ska ta ett
solidariskt ansvar för flyktingmottagandet. Men det betyder inte att det

är aktuellt att tvinga ovilliga kommuner att ta emot fler flyktingar.
Däremot ska alla kommuner åläggas att vara förberedda.
– Det är viktigt att alla Sveriges kommuner har en beredskap för att ta
emot flyktingar. Exakt hur det ska utformas får man se över, säger
Maria Ferm.
Någon tidpunkt för när de skärpta kraven på kommunerna ska införas
finns ännu inte. En arbetsgrupp ska tillsättas i regeringskansliet för att
se över konsekvenserna av ett beslut i migrationsöverdomstolen.
Den tredje delen av uppgörelsen innebär att Miljöpartiet ansluter sig
till pensionsöverenskommelsen som Socialdemokraterna och de fyra
borgerliga partierna slöt 1994. MP kommer att ansluta till pensionsgruppen när den nya regeringen tillträder.
Tidigare har Socialdemokraterna inte velat släppa in MP som sjätte
parti i överenskommelsen, eftersom partiet inte ställt upp på grunderna
i överenskommelsen.
– Då kommer frågan i ett helt annat ljus. Då kan man jobba med frågan
mer gemensamt, säger Mikael Damberg.
Det innebär att bara två av riksdagens åtta partier, Vänsterpartiet och
Sverigedemokraterna, står utanför pensionsöverenskommelsen.
I går kom också besked om att MP och S är överens om att bygget av
motorvägen Förbifart Stockholm fryses till den 1 maj 2015 för att
Stockholms läns landsting och Stockholms stad ska kunna förhandla
om användningen av trängselskatter och finansieringen av Förbifarten.

”Om ny uppgörelse ej nås före 1 maj 2015 fortsätter projektet enligt
plan”, står det i överenskommelsen. Språkröret Åsa Romson hoppas
att detta innebär att Förbifarten inte blir av.
– Det är en tankepaus som man öppnar upp för. Ju mer man vänder på
förutsättningarna, desto friare gör man sig från det gamla tankegodset,
säger hon.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “
“ Bakgrund. Uppgörelsen om migrationspolitiken
Överenskommelsen gav regeringen majoritet i riksdagen
I februari 2011 presenterade den dåvarande alliansregeringen och
Miljöpartiet en uppgörelse om migrationspolitiken. Den kallades av
statsministern ”historisk” och innehöll bland annat rätt till vård och
skolgång för papperslösa flyktingar och åtgärder för att göra det enklare för ensamkommande flyktingbarn att stanna i Sverige.
Regeringen och MP var överens om en översyn om huruvida det skett
en förskjutning av praxis för vilka fall som omfattas av den omtvistade
formuleringen ”synnerligen ömmande” skäl.
Översynen gjordes året därpå, men Miljöpartiet och regeringen blev
därefter oense om slutsatserna. Miljöpartiet tyckte att fler, exempelvis
svårt sjuka personer, borde få stanna och hotade under 2013 att bryta
överenskommelsen.
Genom överenskommelsen fick regeringen majoritet i riksdagen för
sin asyl- och migrationspolitik och stängde därmed ute Sverigedemokraterna från inflytande.

S+MP-uppgörelsen i korthet
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Försvar och vapenexport

“Uppgörelsen bäddar för samarbete med
borgerliga”

Försvaret stärks i enlighet med försvarsberedningens rapport.
Sverige ska inte vara medlem i Nato. Säkerhetspolitiken bygger på
ökat nordiskt samarbete, samarbete i EU och ett starkare FN.
Kontrollen av vapenexporten till icke-demokratier ska skärpas,
inklusive följdleveranser och konsulttjänster.
Försvarsexportmyndigheten läggs ned.

Migration
Migrationsöverenskommelsen mellan MP och alliansen ligger fast.
Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som
flyr undan förföljelse och förtryck. Regeringen ska eftersträva breda
uppgörelser i riksdagen när nya lagförslag läggs inom migrationspolitiken.
Sverige ska verka inom EU för att skapa fler legala vägar att söka
asyl samt öka mottagandet av kvotflyktingar.
Alla kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

Pensionerna
Miljöpartiet accepterar grunderna i pensionsöverenskommelsen och
kommer att ansluta till pensionsgruppen när den nya regeringen
tillträder. “

“S och MP har enats om ökade försvarsanslag och en liberal invandringspolitik. Därmed ställer de sig bakom de två största
blocköverskridande uppgörelserna som gjordes förra mandatperioden. De vill bädda för samarbete med borgerliga partier. “
“ Analys. Boom! Där rök försvaret”, varnade Moderaterna på sina
valaffischer i Stockholm. Men så blir det inte. Försvaret kommer inte
att bantas utan successivt kommer hålen i försvarsbudgeten i stället att
fyllas igen. Socialdemokraterna får tio Jas-plan och en u-båt av MP,
alltså en acceptans för den blocköverskridande uppgörelsen i försvarsberedningen som Miljöpartiet reserverade sig mot i maj.
Nya stridsflygplan svider säkert i själen på ett grönt parti som blivit
alltmer pacifistiskt. Å andra sidan smärtar den andra delen av uppgörelsen sannolikt för försvarsindustrivänliga S.
Miljöpartiet får nämligen acceptans för att skärpa reglerna för vapenexport. De lyckas också lägga ned myndigheten som ska underlätta
den export som blir kvar. Det ökar notan för det svenska försvaret om
riksdagen vill hålla liv i företag som Saab och Hägglunds.
Miljöpartiet får också stöd för migrationsuppgörelsen med alliansen.
Den har S stått utanför och så sent som i maj gick partiet till EU-val på
att skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring.

Genom att MP också ansluter sig till pensionsuppgörelsen, som slöts
när partiet inte satt i riksdagen, så legitimeras en tredje blocköverskridande överenskommelse.

DN 1 okt 2014:

Men även om både S och MP har gett efter så är motsättningarna
mellan dem inte raderade. S släpper inte sin kritik mot reglerna för
arbetskraftsinvandring. Partiet opponerade i våras mot Försvarsberedningens överenskommelse och ville öka försvarsbudgeten ytterligare
900 miljoner kronor, mot bakgrund av Rysslands upprustning. Sedan
dess har Ryssland bland annat kränkt svenskt luftrum och beslutat om
en total modernisering av sina strategiska kärnvapen. Alliansen vill nu
höja anslagen ytterligare. Kommer MP att köpa också det?

“Nu när Socialdemokraterna fått sina Jas-plan måste Miljöpartiet
kräva något stort inom klimatpolitiken, anser MP-veteranen Per
Gahrton. – Det måste bli ett rejält genombrott, säger han.”

Den blocköverskridande pensionsreformen är en förutsättning för ett
tryggat pensionssystem. Arbetet fortsätter därför i nuvarande form.
Miljöpartiet accepterar, på samma sätt som Socialdemokraterna,
grunderna i pensionsöverenskommelsen och kommer att ansluta till
pensionsarbetsgruppen när den nya regeringen tillträder.

Kritiken mullrar redan i de egna leden. Per Gahrton, en av partiets
grundare, gillar inte de eftergifter som gjorts. Nu krävs det att MP
vinner tydliga segrar i förhandlingsspelet, anser han.

En arbetsgrupp inom regeringskansliet ska särskilt studera effekterna
av migrationsöverdomstolens beslut från 2009 som inneburit att
preskriptionspresumtionen förändrats samt situationen för dem som
inte kan avvisas på grund av skäl som ligger utanför deras kontroll,
och föreslå förändringar.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “

“Hård kritik inom MP efter kompromisser”

“DN kunde i går avslöja att S och MP kommit överens inom tre viktiga områden (se faktaruta). Miljöpartisterna har tvingats kompromissa i
känsliga frågor som motorvägsbygget Förbifarten och upprustningen
av försvaret.

– Det måste bli ett genombrott i klimatpolitiken. Det är det man får
begära nu om sossarna ska få igenom sina Jas-plan. Det måste bli
något rejält, säger Gahrton.
Han vill se en uppgörelse där MP får gehör för höjda klimatskatter och
en tydlig signal om att en eller ett par kärnkraftsreaktorer stängs under
mandatperioden.
– Löfven är en gammal förhandlingsräv, han vet att den andra parten
måste ha något att skryta med. För sin egen skull måste han se till att
det de närmaste dagarna kommer rubriker om framgångar för MP. Det
är bråttom.

Förra språkröret Birger Schlaug anser att språkrören Gustav Fridolin
och Åsa Romson har underminerat sin egen förhandlingsposition
genom att vara alltför angelägna om att komma in i regeringen.
– Jag är besviken på att man gick in i en situation där det måste bli så
här. Partiet är mindre än man förväntat sig, man har att göra med en
socialdemokrati som är mer än fyra gånger så stor och som har en
partiledning som är så långtifrån grön man kan komma. Då blir det så
att man får administrera sådant som partiet bildades för att motverka,
säger Schlaug.
Åsa Romson tillbakavisar kritiken.
– Det finns en bred samstämmighet i den nya regeringen att också
genomföra klimat och miljöpolitik på riktigt. Jas-planen är så klart en
fråga där vi inte tycker att det är det bästa beslutet att köpa, men det
beslutet fattade tyvärr riksdagen förra hösten i bred majoritet. Det är
oerhört svårt att försöka bräcka upp det i efterhand.

– Nu får Stockholmsregionen tänka över det här och då är Förbifarten
inte helig. Man måste ha en samlad lösning av framkomligheten. Jag
tror att man kommer fram till att intäkterna från trängselskatten behövs
för kollektivtrafiken, säger Svensson Smith.
På tisdagen blev det också känt att S och MP kommit överens i ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. S och MP har även,
enligt TV4 Nyheterna, enats om höjt tak och slopad bortre gräns i
sjukförsäkringen samt om höjt tak i a-kassan och att ersättningen ska
ligga på 80 procent under hela perioden.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
“Bakgrund. Uppgörelserna
Fyra uppgörelser blev klara mellan Socialdemokraterna och
Miljöpartiet i måndags:

Romson får stöd av partikamraten Annika Lillemets, profilerad som
nedrustningsförespråkare.

1 Förbifart Stockholm fryses till den 1 maj 2015 för en översyn, men
kan ändå komma att byggas.

– Man får ändå se det som en framgång att försvarsexportmyndigheten
ska läggas ned och reglerna för vapenexporten skärpas, säger Lillemets.

2 Miljöpartiet går med på försvarsuppgörelsen mellan S och de fyra
allianspartierna, vilket bland annat innebär köp av nya Jas-plan. Som
utbyte får MP hårdare regler för vapenexport.

Karin Svensson Smith, klimatansvarig i MP:s partistyrelse, anser inte
att uppgörelsen om att skjuta upp byggstarten för Förbifarten är ett
nederlag för hennes parti. Enligt Svensson Smith kommer hela projektet nu att prövas på nytt.

3 Socialdemokraterna går in i migrationsöverenskommelsen och
accepterar därmed den friare arbetskraftsinvandring som införts de
senaste åren.
4 Miljöpartiet blir en del av pensionsöverenskommelsen från 1994
med S och de fyra borgerliga partierna. “
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“Allianspartierna öppnar för uppgörelse”
“Alliansen öppnar nu för samtal om energin. Men de rödgröna lyckas
inte slå in en kil mellan de borgerliga partierna.
Blir det förhandlingar kommer alliansen att ha en gemensam linje.
– Vi står upp för alliansens energiöverenskommelse, säger Annie Lööf
(C).
I energiöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet ingår bland annat högre avgifter och ökade säkerhetskrav för kärnkraftverken. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson menar att åtgärderna i
praktiken innebär att flera kärnkraftsreaktorer kommer att stängas de
kommande fyra åren, vilket partiet lovade inför valet.
– Jag är väldigt säker på att Miljöpartiet kommer att leverera på sitt
valmanifest. Vägen dit är att vi gör kärnkraften olönsam på grund av
sina inneboende kostnader i form av avfall och osäkerhet. Vi har aldrig
förespråkat en avvecklingslag som ger kärnkraftsägarna rätt till skadestånd. Det tycker vi är ett omoraliskt sätt att avveckla kärnkraften,
säger Åsa Romson.
Men Socialdemokraterna lämnar inte ett lika tydligt besked.
– Vi socialdemokrater gör ingen bedömning av huruvida enskilda
ägare kommer att planera för nedläggning av kärnkraft eller göra andra
investeringsbeslut på det här området, säger partiets gruppledare
Mikael Damberg till TT.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är också överens om att de vill se
en bred blocköverskridande uppgörelse om energin. De borgerliga
partierna tog i går fasta på att MP och S tolkar uppgörelsen olika.
– Den rödgröna energiöverenskommelsen börjar med en härdsmälta.
Var och en för sig är beskeden från Stefan Löfven och Åsa Romson
begripliga, men tillsammans är de helt obegripliga, säger Jan Björklund (FP).
Annie Lööf är inne på samma linje.
”Vi i alliansen kan inte ta ställning till besked som tolkas olika av dem
själva. De måste först komma överens om vad de är överens om”,
säger Annie Lööf i ett skriftligt svar till DN.
Men samtidigt avvisar inget av de borgerliga partierna den nya regeringens invit. Jämför man innehållet i S+MP-överenskommelsen med
alliansuppgörelsen är skillnaderna inte enorma. Båda poängterar med
olika formuleringar att kärnkraften ska bära sina egna kostnader.
Tomas Kåberger, professor i energi på Chalmers, anser att S+MPuppgörelsen ligger så nära alliansens ståndpunkt att det finns förutsättningar att mötas över blockgränsen.
– Båda avdramatiserar frågan väsentligt, nämligen genom att man
hänvisar till mer ekonomiska argument. I alliansens uppgörelse talar
man om att kärnkraft inte ska subventioneras, i den här överenskommelsen säger man att den ska bära mer av sina samhällsekonomiska
kostnader. Där finns en väldigt likartad attityd till kärnkraften, säger
han.

Jan Björklund, som leder det parti som är mest positivt till kärnkraft,
säger att Folkpartiet gärna för samtal förutsatt att kärnkraftens framtid
får diskuteras.
– Men då kan det inte vara så att den nya rödgröna regeringen redan
har bestämt att kärnkraften i Sverige ska snabbstängas som Åsa Romson tolkar deras överenskommelse, för då blir samtalen meningslösa.
Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra öppnar också för diskussioner över blockgränsen:
– Om regeringen skulle komma överens om att bygga vidare på det
riksdagsbeslut som togs 2010 är vi naturligtvis öppna för att diskutera
det tillsammans med alliansen i så fall, säger hon.
Inom Centerpartiet är frågan om kärnkraften känslig. Alla ledande
centerpartister utom Annie Lööf var i går belagda med munkavle angående S+MP-uppgörelsen. Partiledaren Annie Lööf gav endast några
korta kommentarer där hon slog fast att C välkomnar blocköverskridande energisamtal eftersom ”Sverige behöver ha långsiktiga spelregler”.
Enligt henne kommer Centerpartiet att hålla ihop med övriga allianspartier i kommande energisamtal.
– Om den nya vänsterregeringen kan närma sig oss i alliansen är vi
beredda till samtal, säger hon.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

“Fakta. S+MP-överenskommelsen
En blocköverskridande kommission tillsätts
På sikt ska Sverige ha ett energisystem med 100 procents förnybar
energi.
Kärnkraften ska bära en större andel av sina samhällsekonomiska
kostnader. Säkerhetskraven ska skärpas och kärnavfallsavgiften höjas.
En energikommission för blocköverskridande samtal om energipolitiken ska tillsättas i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse.
Regeringens ingång i dessa samtal ska vara att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering.
Den förnybara elproduktionen bör byggas ut ytterligare. Målet ska
vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020 och ett mål till
år 2030 ska tas fram.
Vattenfall ska bli ledande i omställningen av energisystemet mot en
högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för
byggandet av ny kärnkraft avbryts.
Fakta. Röster om energin
"Under de senaste åren har kostnaderna för nya kärnkraftverk skjutit i
höjden våldsamt. Den kalkyl som många hade har spruckit totalt."
Klas Eklund, SEB:s chefekonom, till DN.
"Man måste förstå att lägre lönsamhet innebär mindre pengar till
investeringar i förnybart."
Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef, till TT.
"Allt tyder på att kärnkraftens sista kamp är nu."
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, till TT.
"Sveriges basindustri är äventyrad om dörren till ny kärnkraft stängs."
Helena Axelsson, Sveriges basindustriers energisamarbete SKGS, till
TT.

Detta har hänt. Sverige och kärnkraften

1972
Den första kommersiella kärnkraftsreaktorn i Sverige tas i drift.
Samtidigt svänger opinionen: från att kärnkraft i huvudsak betraktats
som ett rent alternativ till miljöförstörande vattenkraft, blir den ett
miljöproblem och vattenkraften blir det miljövänliga alternativet.

1973

Riksdagen beslutar att enbart de elva redan beslutade reaktorerna får
byggas, i väntan på att frågan om slutförvaring av det radioaktiva
avfallet löses. Kärnkraftsmotståndet växer i Centerpartiet och
dåvarande Vänsterpartiet, VPK.

1976
De borgerliga vinner valet. Statsminister blir centerledaren Thorbjörn
Fälldin som i valrörelsen lovat att inte sätta sig i en regering som
laddar fler kärnkraftverk, ett löfte han snabbt tvingas svika.

1977
Thorbjörn Fälldin godtar att fler reaktorer laddas, om de hårt ställda
kraven i den så kallade villkorslagen om hantering av det radioaktiva
avfallet uppfylls.

1978
Fälldin meddelar vid en tv-sänd presskonferens att regeringen säger
nej till laddning av två nya reaktorer, men att Kärnkraftsinspektionen
kan lämna godkännanden. Fälldin får hård intern kritik för att detta nej
i praktiken är ett ja, och lämnar senare in sin avskedsansökan.

1979
Olyckan i kärnkraftverket Three Mile Island i Harrisburg, USA,
leder till flera krav på en svensk folkomröstning om kärnkraften.

1980
Svenskarna röstar ja – eller nej – till kärnkraft i en folkomröstning
med tre linjer som kan tolkas på olika sätt. Riksdagen beslutar tillåta
tolv reaktorer i 25 år som därefter ska avvecklas med hänsyn till
energibehovet.

1986
Härdsmältan i det sovjetiska kärnkraftverket i Tjernobyl ökar
internationell och svensk oro i kärnenergifrågan.

1991
Riksdagen river upp ett tidigare beslut och fastställer att avvecklingen
ska inledas 1995–96. Det sker dock inte.

1997
Beslut om att Barsebäck I ska stängas den 30 november 1999, och
Barsebäck II 2001, det senare blir dock fördröjt.

2005
Barsebäck II stängs till sist.

2006
Centern överger sin samverkan med S i kärnkraftsfrågan. Den
nybildade borgerliga alliansen lovar att varken bygga nya reaktorer
eller avveckla gamla.

2009
Alliansen uttalar att dagens tio reaktorer ska kunna ersättas med tio
nya. Därmed lämnar C sin linje att de tio ska avvecklas när deras
livslängd är ute. “
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“Gungflyet är bemannat”
“Som man kan förvänta av en regeringsförklaring utmålades guld,
gröna skogar och allt till alla. I ett rödgrönt Sverige kommer inte bara
tågen att gå som på räls, utan även samtliga delar av utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiken. Alla kommer att kunna veckla ut sin fulla
potential i de rödgrönas förlovade land, lett av Stefan Löfven.
De hårda prioriteringarna, storleken på anslagen, de faktiska regelförändringarna – allt sådant väntar fortfarande på att lösas, först med
Miljöpartiet och därefter med lämpliga samarbetspartier till höger och
vänster.
Men i alla fall, efter att regeringsförklaringen avklarats presenterade
Stefan Löfven det som alla egentligen väntade på, ministrarna. Det var
en mångfacetterad samling. Där finns personer från fackföreningsvärlden, kommunpolitiken, Bryssel, ungdomsförbund, Postkodlotteriet,
RFSU och förstås, riksdagen. Ett fåtal har varit statsråd tidigare, flera
har varit politiker länge och väl, medan någon skaffade partibok för
mindre än en vecka sedan.
Efter åtta år med alliansen måste den politiskt intresserade sätta sig in i
en delvis ny uppsättning etiketter och försöka uttolka vilka ansvarsområden som faller därunder. Vad ska exempelvis Kristina Persson (S),
med ansvar för strategi och framtidsfrågor, syssla med? Vad gör en
civilminister på finansdepartementet eller en inrikesminister, och vad
hände med socialministern?
Men några saker kan sägas utifrån persongalleriet och fördelningen av
poster mellan det stora partiet och det lilla partiet.

Att Morgan Johansson (S) blir justitieminister är varken oväntat eller
speciellt glädjande. Man kan dra sig till minnes att han för några år
sedan stödde Malmös kommunalråd Ilmar Reepalus framkastade tanke
om tillfälliga medborgarskap. Tanken var att nya medborgare skulle
genomgå ett slags prövotid. Men Johansson hade inte tänkt igenom
saken utan tyckte nog mest att det var en pigg idé. Efter kritik från
partiledningen ändrade han sig snabbt.
Det är i och för sig mänskligt. Men historien tyder på att den nye
justitieministern inte riktigt känner av vilken typ av ställningstaganden
som kräver ordentliga överväganden. Förändringar i synen på medborgarskap är inte en boll man tar på volley.
Morgan Johansson är också en ivrig övervakningsförespråkare. Med
honom som justitieminister kan Miljöpartiet, som fram till för något
år sedan höll integritetsfanan högt, rulla ihop och stoppa undan den
flaggan.
Skolpolitiken blir Gustav Fridolins. Sett till väljaropinionen är det inte
självklart att skolan ska skötas av Miljöpartiet. Det är faktiskt Socialdemokraterna som sedan ett par år åtnjuter det högsta förtroendet i
skolpolitiken. Men Fridolin har länge drömt om att få ta över som chef
på utbildningsdepartementet så det var väl oundvikligt att han som
partiledare fick den portföljen. Hans recept för att få ordning på skolan
är – om man rensar bort valretoriken – denna: Mer pengar och nej till
tidigare betyg. Det är bara att önska Fridolin lycka till.
Till det mer uppseendeväckande hör att Mehmet Kaplan (MP) ens
kom på fråga som minister. Så sent som i somras sa han att unga
svenska jihadister som åker ner till Syrien för att kriga inte är något
större problem, utan att jämföra med de svenskar som frivilligt stred
på Finlands sida under vinterkriget. Även om han sedan gjorde ett

halvhjärtat försök till nyansering, är uttalandet av sådan art att det
borde ha förpassat honom till politisk karantän. I stället utnämndes han
till minister.
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Till märkligheterna hör också att sjukvårdspolitiken bakas samman
med ansvaret för idrott och folkhälsofrågor och placeras i knät på en
29-årig före detta SSU-ordförande. Hälso- och sjukvården hör till det
offentligas viktigaste och svåraste uppdrag. Satsningar och avvägningar inför framtiden är svåra och komplicerade. Det kräver erfarenhet utöver vad Gabriel Wikström rimligtvis kan ha hunnit skaffa sig.

“ När Stefan Löfven på fredagsmorgonen presenterade sin regering
höll han vad han mumlat: integrationsministerposten är nu skrotad.

Kungörandet av ministären ger intrycket av att regeringsskutan nu är
bemannad och redo att styras mot nya mål. I verkligheten står besättningen sammanträngd på ett gungfly, utan vare sig köl eller roder.
DN 4/10 2014 “

“Löfven gör ett stort misstag”

Integration är en av vår tids stora frågor. Ett bristfälligt etablerings
system, utmaningar inom skolan och stora skillnader mellan inrikes
och utrikes föddas situation på arbetsmarknaden är några av de många
frågor som måste behandlas. Helst i går.
När Socialdemokraterna för två år sedan presenterade idén om att
avveckla integrationen var det med motiveringen att man nu skulle
hantera frågan på samma sätt som jämställdheten.
Resultat uppnås bäst genom att samtliga ministrar ansvarar för de båda
ämnena, menade partiet som därför gjorde ”allt till alla” till sin melodi.
Men i dag finns det skäl att ifrågasätta partiets argumentation. När
ministerlistan var färdiguppläst var nämligen inte bara integrationsposten borta, utan det stod också klart att Åsa Regnér (S) blir barn-,
äldre- och jämställdhetsminister.
Att jämställdhetsportföljen inte har kasserats beror givetvis på att en
ministerpost tillför en tydlig prioritering och skärpa.
Genom att ge Regnér en plats i regeingen visar man att jämställdhetsutmaningarna tas på allvar och att man är beredd att arbeta för att göra
någonting åt dem. Det är bra.

Men med samma motivering kommer regeringen alltså fram till
motsatt slutsats angående integrationen.
Orsaken till det är att frågan är obekväm. Det går bara att spekulera
om hur Sverigedemokraternas framgångar har påverkat Socialdemokraterna, men tydligt är att Löfven under mandatperioden har blivit
alltmer ängslig.
Miljöpartiet som har haft en hög svansföring i migrationsfrågan efter
uppgörelsen med alliansen spelar högt när man ställer upp på avvecklingen. En fungerande integration är en förutsättning för en liberal
invandringspolitik även på sikt.
Man kan tycka att valets oturstal 13 procent borde ha fungerat som en
väckarklocka: Invandring och integration är frågor som väljarna oroar
sig över och som den nytillträdda regeringen måste formulera svar på.
Men signalen tycks ha gått S och MP förbi. I stället sopar de frågan
under regeringskansliets matta. Det är ett stort misstag.
Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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“Erkännande med frågetecken”
“Drygt 130 länder har redan erkänt Palestina som stat. Det kommer
den nya S–MP-regeringen också att låta Sverige göra, till skillnad från
de flesta av EU:s medlemmar. Även om det kan tyckas naturligt och
sympatiskt finns det också problem.
Israels ockupation av Västbanken är olaglig. Men stater brukar erkännas först när de har kontroll över sitt territorium, och så är inte
fallet. Gränserna för ett framtida Palestina måste bli föremål för förhandling och byten av land. Och terrorrörelsen Hamas styr Gaza. Så
vilket Palestina är det Sverige erkänner?
Att konflikten behöver en tvåstatslösning, som regeringsförklaringen
säger, är helt korrekt. Vägen dit kantas av alla möjliga hinder, från
israeliska bosättningar till palestinska raketer. Endast en fredsuppgörelse mellan parterna kan skapa både ett säkert Israel och ett
livskraftigt Palestina.
Gunnar Jonsson “
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”Det är dags att ta ansvar för minoriteters
högtidsfirande”

ett mångkulturellt samhälle ska bättre kunna få sina rättigheter också
på detta område. Den passiva oförståelse som många judar och muslimer möter är också en spegling av ett allvarligare problem av diskriminering och av det faktum att hatbrott både mot judar och mot muslimer
ökar.

“Muslimsk och judisk helg sammanfaller i dag. En mångfald av kulturer är en tillgång för arbetsmarknaden. En framtidslösning vore att
växla in några av dagens svenska helgdagar till en personlig helgdagsbank, som möjliggör för var och en att fira högtider utifrån tro eller
annan tradition, skriver Peter Weiderud.

Yom Kippur och Id al-Adha bör vara erkända helgdagar av två skäl.
Det första handlar om mänskliga rättigheter. Vi behöver göra det fullt
ut möjligt för judar och muslimer i Sverige att leva ut sina rättigheter.
De ska ha rätt till ledighet och inte behöva mötas av allvarliga hinder
för att kunna fira sina viktigaste helgdagar.

I dag, lördag, firar Sveriges judar Försoningsdagen – Yom Kippur –
och Sveriges muslimer Offerdagen – Id al-Adha. Just i år är det alltså
så att två av de viktigaste helgdagarna för två svenska religiösa minoriteter inte bara sammanfaller utan också infaller på en lördag. Det
under-lättar firandet för tusentals familjer.

Det andra skälet handlar om vikten av att också det omgivande samhället förstår vad dessa helgdagar är och betyder. Vår tid, präglad av
nya globala kommunikationer och migration, är gränslös. Människor
med olika bakgrund träffas mer och mer. Sverige har goda skäl att
utbilda alla invånare om de religioner, helger och värderingar som är
viktiga i omvärlden. För omvärlden är här. Vi måste uppdatera oss.
Om samhället förmedlar kunskap och nyfikenhet på människor och
kulturer blir samtiden intressant och inte hotfull.

Nästa år infaller båda dessa helgdagar däremot på en onsdag. Det
innebär helt andra påfrestningar. Många judar och muslimer i Sverige
upplever att deras helger och högtider inte accepteras i Sverige. Det
finns förvärvsarbetande som inte kan ta semester utan tvingas avstå
från viktiga högtidsfiranden eller sjukskriva sig för att kunna delta. När
hela familjen och släkten samlas tvingas på samma sätt en del skolbarn
att skolka eller sjukanmäla sig för att kunna fira tillsammans med
familjen.
Många har förstående arbetsgivare som med en kreativ schemaläggning finner lösningar. Andra byter med villiga kollegor. Men trots sådana solskenshistorier finns det för många exempel på att det omgivande samhället inte förstår utan tycker att de religiösa minoriteterna är
konstiga eller krävande.
Det är dags för såväl politik som myndigheter och arbetsmarknadens parter att förbättra de praktiska lösningarna för att alla svenskar i

Vi får aldrig acceptera en anpassning till okunnighet, fördomar och att
vilja skydda en kultur som genom tusen år av invandring redan är förändrad och hela tiden förändras. Ett mångkulturellt samhälle skapas
inte genom att minoritetskulturer slipas av så att de inte skaver så
mycket. Då handlar det om assimilering till majoritetsnormen och en
utveckling mot ett fattigare samhälle. Ett enat och rikare samhälle kan
i stället nås då vi lyssnar på alla grannars olika erfarenheter från våra
olika länder och kulturer, en resa i vårt eget land. Det öppna demokratiska samhället ska ge alla individer samma möjlighet att göra sin
resa, att delta i och påverka hur landet byggs om och byggs till.
För arbetsmarknaden är det mångkulturella Sverige en tillgång.
Våra sjukhus, vår polis, delar av handeln, kollektivtrafiken, processindustrin och mycket annat måste kunna fungera också på helger. Att de

anställda vill vara lediga på olika dagar är en rikedom och ytterst en
konkurrensfördel i en global värld.
Detta ser många företag. Ett exempel är teleoperatören med varumärket Tre, som från och med i år erbjuder sina anställda att växla in fem
röda dagar mot andra alternativ. Detta har mötts med viss skepsis från
fackligt håll, eftersom de menar att det kan ge oklarhet om OB-regler.
Men tiden är nu kommen för arbetsmarknadens alla parter att söka en
mer samlad lösning, så att de enskilda som är i störst behov att få stöd
också kan få det.
Sverige har i dag 11 officiella helgdagar som kan inträffa på annan dag
än söndag. Kopplat till det finns 5 helgdagsaftnar, som ofta också
innebär reducerad arbetstid. Framtidens lösning för arbetsmarknadens
parter handlar om att växla in några av dagens svenska helgdagar till
en personlig helgdagsbank. En sådan personlig helgdagsbank skulle
göra det möjligt för var och en att fira de viktigaste festerna och högtiderna utifrån sin tro, sin etnicitet eller annan tradition. Utan religiösa
eller kulturella traditioner att fira kan helgdagsbanken självfallet användas till födelsedagar, bröllopsdagar, vårdagjämning eller annan
högtid som värdesätts av den enskilde. OB-reglerna bör kunna lösas
genom att varje anställd vid årets ingång definierar de helgdagar hen
vill åberopa.
Sverige delar detta problem med många europeiska länder men har
förutsättningar att gå före och visa på en väg mot framtiden. I USA,
där arbetsrätten är annorlunda och på många punkter betydligt svagare,
fungerar trots det respekten för minoriteters helgdagar ofta bättre.
Medan separationen mellan stat och religion i Europa främst handlat
om att skydda staten från kyrkan rådde det motsatta förhållandet i
USA, som i hög grad byggdes upp av i Europa förtryckta minoriteter.
Det innebär att både arbetsgivare och samhälle har en vana att hantera
olikheter. Dessutom är jämförelsevis fler av de amerikanska officiella
helgdagarna sekulära än vad som är fallet i Sverige.

Den kristna majoriteten i Sverige har söndagen som sin traditionella
vilodag. Det innebär för de allra flesta säkrad ledighet för gudstjänstfirande. Den judiska minoriteten firar sabbat på lördag, vilket för
många även det innebär en tryggad ledighet. För muslimer som önskar
delta i fredagsbönen är det inte lika enkelt. Även här behöver arbetsmarknadens parter ta ett större ansvar och söka praktiska, pragmatiska
och enkla lösningar. En extra ledig timma mitt på fredagen kan lösas
genom att omfördela tid för lunchpaus över veckan eller genom att
acceptera att en i avtal överenskommen friskvårdstimma kan användas
också till andlig vård.
Vägen till lösningar handlar först och främst om majoritetssamhällets
medvetenhet, nyfikenhet och acceptans. För den enskilda individen
och hens familj är dessa små förändringar svar på en viktig frihetslängtan. Samtidigt blir hela vårt samhälle rikare – kulturellt, demokratiskt och ekonomiskt.
Peter Weiderud, förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och
solidaritet “
“Bakgrund. Högtider i dag
Id al-Adha är offerhögtiden till minne av Abrahams offer. Den infaller
på vallfärdens sista dag och firas i fyra dagar. Denna högtid och Id alFitr är de två främsta i islams festkalender.
Yom Kippur, försoningsdagen, är en av de främsta judiska
helgdagarna. Denna faste- och botdag utgör höjdpunkten på de tio
botdagarna i månaden Tishri.
Källa: NE “
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“Flera skrällar i den nya regeringen”

Eftersom Kristina Persson ansåg sig ha lämnat partipolitiken blev hon
väldigt överraskad när hon fick frågan. Hon och Stefan Löfven har inte
arbetat tillsammans tidigare.

“Första dagen som statsminister kom Stefan Löfven plötsligt ut som
överraskningarnas man.

– Men jag har träffat honom några gånger och vi har alltid haft en bra
känsla för varandra.

Nu kliver skrällar som Kristina Persson, Aida Hadzialic och Alice Bah
Kuhnke in genom portarna till Rosenbad.

Den nyblivna gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic
förekom inte heller i förhandsspekulationerna. Det 27-åriga kommunalrådet från Halmstad missade en riksdagsplats med en hårsmån. Nu
blir hon i stället statsråd. Själv är hon inte lika förvånad som omvärlden över utnämningen.

Stefan Löfven har inte gjort sig känd som de stora överraskningarnas
man. Men som nybliven statsminister byter Stefan Löfven linje och
bjuder på flera rejäla skrällar.
– Jag tror det är bra att ha en grupp som inte har samma typer av erfarenheter. Jag ville också ha en grupp som speglar olika åldrar i samhället alltifrån relativt unga personer till människor som varit med
längre i livet. Jag ville också ha en spegling av att man kommer från
olika delar av Sverige, säger Stefan Löfven.
Stefan Löfvens närmaste medarbetare blir Kristina Persson, 69, som
blir minister i statsrådsberedningen. Hon har en bakgrund som tidigare
vice riksbankschef, landshövding i Jämtland och riksdagsledamot.
Hennes far var finansmannen Sven O Persson. Arvet från pappan använde hon till att starta organisationen Global utmaning.
På sin hemsida skriver hon att partipolitiken inte klarar av de stora
framtidsutmaningarna. I riksdagen är det om möjligt ännu värre, enligt
Kristina Persson. Ändå tackade hon ja när Stefan Löfven för ett tiotal
dagar sedan ringde och erbjöd henne jobbet som minister.
– Jag ser det som en av mina uppgifter att bädda för breda överenskommelser i de långsiktiga frågorna. Det måste till samarbete, säger
hon.

– Jag åt frukost med min pojkvän när telefonen ringde, det var ett
okänt nummer och jag tänkte att antingen är det någon som vill sälja
någonting, eller så är det Stefan Löfven. Man vet ju aldrig, säger hon.
En annan jätteskräll är Alice Bah Kuhnke. Namnet var så oväntat att
minuterna efter regeringsförklaringen var flera medarbetare till MPspråkrören och Stefan Löfven osäkra på om hon var S-minister eller
MP-minister. Inte så märkligt då hon blev medlem i Miljöpartiet för
bara några dagar sedan.
Gabriel Wikström är förvisso ordförande i SSU, men att han skulle bli
minister hade få trott. Nu kliver han in som minister med ansvar för
sjukvård, folkhälsa och idrott.
I förhandsspekulationerna trodde de flesta att någon minister skulle
rekryteras från facket. Men den tidigare Metall-ordföranden Stefan
Löfven ratade LO och valde Annika Strandhäll från kommunaltjänstemännens förbund Vision. Den nya socialförsäkringsministern är ny i
politiken och blev medlem i Socialdemokraterna i onsdags.
Åsa Regnér flög till Sverige från hemmet i Bolivia i tisdags för att bli
minister. Hon har tidigare varit S-tjänsteman i statsrådsberedningen

och ordförande för RFSU, men har de senaste åren arbetat i ett biståndsprojekt.
När alliansregeringen tillträdde 2006 fick flera ministrar avgå på
grund av obetalda tv-licenser och anlitande av svart arbetskraft. Därför
har de nya ministrarna frågats ut om händelser i deras bakgrund som
kan orsaka problem.
– Vi har pratat om vad det betyder att vara statsråd och alla förstår det
allvaret. Jag har inte sett något som gör att jag inte känner förtroende
för de här personerna, säger Stefan Löfven.
Bland skrällministrarna har två stycken anlitat svart arbetskraft.
– År 2007 lämnade vi in en kontrollavgift för barnvakt, men det kan
vara så att det året innan översteg de 1 000 kronor där gränsen går,
säger Åsa Regnér.
Kristina Persson anlitade städhjälp och barnvakt utan att betala skatt
på 1970- och 1980-talet.
– Det var väldigt svårt då att få vit städhjälp eller vit barnflicka. Jag
gjorde det någon gång och det var ohyggligt besvärligt med den
byråkrati man då utlöste, säger hon.
Även om Kristina Persson sålde sin del av familjeimperiet 1991 kan
det uppstå jävssituationer då hennes släkt, via maktbolaget Persson
Invest, har stora intressen inom skogs- och bilbranscherna.
– Skulle det finnas tillfälle där det skulle kunna misstänkas det minsta
lilla jäv så är jag inte med i ett sådant beslut, säger hon.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se
Josefin Sköld josefin.skold@dn.se “
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“Regeringsförklaringen. DN synar statsministerns mål de närmaste fyra åren”
“Samarbete
”Nu behöver vi söka det som förenar snarare än det som drar isär. Nu
behöver vi sätta Sveriges bästa framför taktik och prestige. Nu behöver
vi enas i viljan till ansvar för vårt land.”
Kommentar: Regeringen Löfven har ett svagt stöd i riksdagen och
måste samarbeta för att få igenom sin politik. Stefan Löfvens mål
är att bryta sönder alliansen.

Allvarligt läge
”Sverige är i ett allvarligt läge. Arbetslösheten har bitit sig fast på höga
nivåer. Skolresultaten rasar och välfärden uppvisar stora brister.
Klyftorna växer och ojämställdheten mellan kvinnor och män kvarstår.
Sverige missar 14 av 16 miljömål.”
Kommentar: Det är en mörk bild, men de politiska förslagen är
inte särskilt radikala.

Statsfinanserna
”Den nya regeringen ärver ett bekymmersamt statsfinansiellt läge.
Underskotten i de offentliga finanserna har vuxit år efter år, trots att
konjunkturen stärkts. Underskotten ska steg för steg pressas tillbaka så
att Sverige håller sig inom det finanspolitiska ramverket.”
Kommentar: Det sägs ingenting om vilket år målet om att ha en
procents överskott i statsfinanserna ska uppnås. Om regeringen
skjuter det på framtiden blir utrymmet större för reformer.

Kärnkraften
”Regeringen kommer att bjuda in till blocköverskridande samtal i en
särskild energikommission i syfte att skapa en långsiktigt hållbar
energiöverenskommelse. Regeringens ingång i dessa samtal är att
kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering
och att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. ”
Kommentar: En luddig skrivning utan några årtal eller konkreta
steg.

Sexköp utomlands olagliga
”Köp av sexuella tjänster utomlands ska kriminaliseras.”
Kommentar: Det är kontroversiellt. Ska svenska polisen nu åka
till Thailand och Tyskland och spana på bordeller?

Vinster i välfärden
”Den tvingande lagen om vårdval i primärvården avskaffas.”
”Överenskommelsen i friskolekommittén ligger fast. Men syftet med
skolverksamhet ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna.
Kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar
som hindrar arbetet för att motverka segregation.”
Kommentar: Skrivningarna retar upp såväl V som FP. Å ena
sidan ska uppgörelsen med de borgerliga om friskolan gälla, å
andra sidan vill regeringen gå längre och låta kommuner stoppa
nya friskolor. Här måste regeringen välja sida.

Ingen integrationsminister
”Idén att bedriva en integrationspolitik som är skild från jobb-,

utbildnings- och välfärdspolitik är föråldrad. Integrationsministern
avskaffas.”
Kommentar: Ett förslag som inte skiljer på utlandsfödda och
svenskfödda. Men riskerar integrationsreformer och arbete mot
diskriminering att komma bort?

Orolig omvärld
”Regeringen tillträder i en mycket orolig tid. Allvarliga konflikter
pågår bland annat i Ukraina, i Irak och i Syrien.”
”Rysslands destabilisering av Ukraina måste upphöra. Utvecklingen i
vårt östra grannskap kommer att bli en av våra största utmaningar.”
Kommentar: Trots att Ryssland uppträder mer och mer aggressivt
signalerar regeringen inga nya försvarssatsningar, utöver den
höjning på två och en halv procent till 2018 som man kom överens
om i maj.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
“Jobbpolitik: 90-dagarsgaranti för arbetslösa ungdomar, fas 3 avskaffas, Arbetsförmedlingen reformeras. Mer generös a-kassa. Hårdare
tag mot missbruk av visstidsanställningar. Svenska villkor för alla som
arbetar i landet.
Skolan: Fler anställda, mindre klasser i lågstadiet. Tidigare stöd till
svaga elever. Särskilda insatser för skolor i utsatta områden. Läx-rut
avskaffas. Skolplikt till 18 års ålder. Satsning på läraryrket.

Klimat och miljö: Stöd till klimatinvesteringar. Hårdare lagstiftning
mot farliga kemikalier. En ny miljöbilsbonus. En blocköverskridande
kommission om energin. Ökat stöd till vind- och solkraft.
Transporter: En vägslitageavgift på lastbilstrafik ska finansiera
investeringar i infrastruktur. Staten ska ha det samlade ansvaret för
järnvägsunderhållet.
Välfärden: Skärpta kvalitetsregler ska begränsa vinsterna. Lag mot
försäljning till underpris. Höjt tak och slopad bortre tidsgräns i
sjukförsäkringen.
Jämställdhet: Mer stöd till kvinnojourer. Skärpt lagstiftning om
sexualbrott. En tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen.
Migration och integration: Socialdemokraterna ansluter sig till
migrationsöverenskommelsen mellan MP och alliansen. Posten som
integrationsminister avskaffas och jobbet läggs ut på flera
departement.
Försvar: Ska stärkas. Nej till Nato. Civil krishantering flyttas till
justitiedepartementet.
Bostäder: En miljard till bostadsbyggande i kommunerna.
Pensioner: Skillnaden i beskattning mellan lön och pension ska
stegvis tas bort.
Kultur: Fri entré på statliga museer.”
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“Avhoppet som räddar den nya
statsministern”
“Regeringen Löfvens smala lycka heter Fredrik Reinfeldt. Med en
taggad opposition och en omtyckt statsministerkandidat hade det
kommande året kunnat bli en fasa. Nu har oppositionsledaren
kastat in handduken. Men lugnt blir det ändå inte. “
“ Analys. Så fort det över huvud taget var möjligt presenterade den
nyvalda statsministern Stefan Löfven (S) 23 nya statsråd och en regeringsförklaring.
Det var en väl mixad regering med unga och gamla statsråd, från olika
delar av landet och olika samhällssektorer. Miljöpartiet fick någon
statsrådspost mer än partiet matematiskt hade rätt till, en bonus för att
regera med en mycket större partner. Många av de nya ministrarna är
valda för att kunna samarbeta, och en del som hade kunnat tas in i
regeringen fick stanna kvar i riksdagen för att förhandlandet ska
fungera.
När den i sin första regeringsförklaring kallar sig ”samarbetsregering
för hela Sverige” så är det av nödtvång. Detta är en av de svagaste
regeringar som Sverige har haft, och den behöver stöd från minst två
andra partier (om den inte kan göra upp med M) för att få igenom sin
politik. Det mesta som sägs i gårdagens regeringsförklaring ska alltså
ses som förhandlingsbud, inte som ett förhandlingsresultat som nu ska
bli verklighet.
Regeringen behöver driva igenom politiska förändringar, som kan
svara mot beskrivningen i regeringsförklaringen ”Sverige är i ett

allvarligt läge”. För att lyckas ska de gröna och röda statsråden inte
bara komma överens med varandra om siffror och detaljer, utan också
kryssa sig igenom ett politiskt minfält.
Det första hindret blir statsbudgeten. Den är samtidigt minoritetsregeringens bästa möjlighet, eftersom den behandlas av riksdagen på ett
annat sätt än vanliga propositioner, vilket gör det lättare att regera.
Men med en regering med så litet stöd som Löfvens räcker det inte
med regeringspartiernas röster. Eftersom alliansen lovat att lägga fram
en gemensam budgetmotion behövs också stöd från Jonas Sjöstedts
Vänsterparti.

budgeten utan att därmed stänga dörren för borgerliga partier.
Och skulle den lyckas är faran ändå inte över. För då står Jimmie
Åkesson (SD) där. Han är förvisso glad över att den nya regeringen
vill höja a-kassan och sänka pensionärernas skatt. Men hans hot att
fälla S och MP:s budget står kvar.
Den absolut farligaste motståndaren för Stefan Löfven har dock kastat
in handduken. Fredrik Reinfeldt (M) gör sin sista partiledardebatt på
onsdag. I mars ska hans efterträdare väljas.

Och Jonas Sjöstedt såg mycket sammanbiten ut när han kom ut från
riksdagens kammare i går, efter att ha hört regeringsförklaringen läsas
upp. Han var inte nöjd med skrivningarna om vinster i välfärden, den
fråga där han krävt ett förbud för att kunna stödja en budget. Vänsterledaren noterade besviket att Stefan Löfven sagt att uppgörelsen med
de borgerliga i friskolekommittén skulle stå fast.

Hade den avgångne statsministern gjort ett annat val, och stannat på
sin post, hade det politiska läget i Sverige varit ett helt annat. Fredrik
Reinfeldt hade kunnat utmana Stefan Löfven och ökat pressen betydligt på regeringen genom hotet om en comeback. Det framstår som
osannolikt att alliansen skulle kunna lirka loss Miljöpartiet från
Socialdemokraternas famn och vinna över dem till en blågrön regering. Men det verkar också ganska osannolikt att Stefan Löfven ska
kunna lirka loss Folkpartiet och Centern från Moderaternas famn.

Folkpartiledaren lade i stället märke till ett annat stycke. I regeringsförklaringen sägs att kommuner ska få ett avgörande inflytande över
om nya friskolor ska få etablera sig. Det fick Jan Björklund (FP) att
anklaga Stefan Löfven för att ha sänkt friskoleöverenskommelsen och
öppna för total konfrontation.

Sannolikheten för det sista har dock ökat betydligt utan en oppositionsledare och med stor ovisshet om var det största borgerliga partiet
ska ta vägen. Nu vet den nya regeringen att de gamla regeringspartierna inte vill ha ett nyval och att de inte kan ta tillbaka makten med
lätthet och pondus.

Moderaternas gruppledare i riksdagen, Anna Kinberg Batra, summerade att den nya regeringen försöker att både äta kakan och ha den
kvar.

Alliansen hade en statsministerkandidat med stort förtroende och rutin.
Nu har de ingen alls. Vilket glädjebesked det måste varit för Socialdemokraternas ledning när de fick höra Fredrik Reinfeldt deklarera sin
avgång.

Alla möjliga samarbetspartner var alltså missnöjda. Det krävs stor
skicklighet om regeringen ska kunna pressa Vänstern till att stödja

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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“Lång väg kvar för att få godkänt av
vänstern”
“Kraven skärps dramatiskt på de privata aktörerna inom välfärdsbranschen. Den nya regeringen slår fast att vinstjakten ska stoppas –
men V-ledaren Jonas Sjöstedt är ändå inte nöjd.
När Stefan Löfven läste upp sin regeringsförklaring i ett regngrått
Stockholm sträckte han samtidigt ut en hand till Vänsterpartiet inför
budgetförhandlingarna. Löfven lovar inte något förbud mot vinster i
välfärden men slår ändå fast att nationella kvalitetslagar ska ”avsevärt
begränsa” möjligheten att plocka ut vinst.
Men det återstår att se om det löftet räcker för att blidka Vänsterpartiets krav på att vinster i välfärden ska stoppas. En överenskommelse
är en förutsättning för att V ska rösta för regeringens budgetförslag.
Jonas Sjöstedt tycker inte att förslagen i regeringsförklaringen räcker.
– Det är ett uttryck för vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet
tycker. Vi har större ambitioner än så. Vi vill gå längre, säger Jonas
Sjöstedt, och understryker att förhandlingar pågår men vill inte precisera vad han inte är nöjd med.
Regeringsförklaringen visar också att helt grundläggande frågor om
den politik som ska föras ännu är obesvarade. Inkomstskatterna är en
av dem. Både MP och S vill höja dem men i olika hög grad. MP för
ordar en skattehöjning på tre procentenheter för alla månadsinkomster
över 40 000 kronor. S vill stegvis fasa ut jobbskatteavdragen på

inkomster högre än 60 000 kronor, medan V i budgetförhandlingarna
sannolikt kommer att hålla fram sitt krav på inkomstskattehöjningar
från 30 000 kronor.
– Allt ryms inte i en regeringsförklaring. Vad vi tänker göra med
miljöskatter och inkomstskatter kommer att synas senast i samband
med att vi presenterar vår budget, säger finansminister Magdalena
Andersson (S).
Frågetecken kvarstår också när det gäller skatter på klimat- och miljö
skadlig verksamhet. MP har i sina tidigare budgetförslag höjningar på
cirka 12 miljarder kronor mer per år än S. Enighet råder om en avgift
på lastbilstrafiken som kallas vägslitageavgift. MP ska enligt uppgift
också ha fått gehör för en flygskatt. Däremot har ingen uppgörelse
presenterats i den mycket kontroversiella frågan om koldioxidskatt
som direkt påverkar bensinpriset. MP vill se en höjning med runt fem
miljarder kronor årligen medan S egentligen inte önskar någon höjning
alls.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “
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“De ska styra Sverige”

2006. Han har varit ledamot av justitieutskottet och suppleant i EUnämnden och utrikesutskottet. Partiets gruppledare sedan 2010. Han är
också engagerad i nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

“Arton socialdemokrater och sex miljöpartister tar plats i regeringen.
Några var självskrivna, några otippade och några rena överraskningar.

Helene Hellmark Knutsson, 45, (S) Minister för högre

Anna Johansson, 43, (S) Infrastrukturminister

Utbildningsdepartementet. Landstingsråd i Stockholms läns landsting och ledamot i Stockholms läns landstingsfullmäktige sedan 2010.
Hon har varit oppositionslandstingsråd sedan 2010. Har komvuxstudier i matematik, data, företagsekonomi och universitetsstudier i
historia, nationalekonomi, statistik. Helene Hellmark Knutsson
arbetade som folkhögskolelärare på Långholmens folkhögskola 1995.

Näringsdepartementet. Kommunpolitiker från Göteborg som varit
ordförande i arbetarekommunen sedan 2007, och också sitter i partistyrelsen. Det stod klart redan före valet att hon tänkte lämna Göteborgspolitiken och hon valdes också in i riksdagen vid höstens val.
Fram till nu har hon varit biträdande kommunalråd i Göteborg med
ansvar för barn och unga och fritidsfrågor. I frågan om trängselskatt
tog hon tydlig ställning mot en folkomröstning.

Sven-Erik Bucht, 59, (S) Landsbygdsminister
Näringsdepartementet från 2015. Kommunalpolitiker från Haparanda, där han var kommunalråd 2003 till 2010. För fyra år sedan kryssades Sven-Erik Bucht in i riksdagen. Han blev känd för en bredare
allmänhet sedan han övertygat Ikeagrundaren Ingvar Kamprad att
bygga ett Ikeavaruhus i Haparanda, något som vände den ekonomiska
utvecklingen i staden och förvandlade Haparanda från en utflyttningsort till en tillväxtkommun.

Mehmet Kaplan, 43, (MP) Bostads- och
stadsutvecklingsminister
Näringsdepartementet. Mehmet Kaplan har varit presstalesman för
Sveriges muslimska råd och ordförande för Sveriges unga muslimer.
Ledamot i Miljöpartiets styrelse sedan 2003. Valdes in i riksdagen

utbildning och forskning

Aida Hadzialic, 27, (S) Gymnasie- och
kunskapslyftsminister
Utbildningsdepartementet. Det tidigare kommunalrådet i Halmstad
blir en av Sveriges yngsta ministrar hittills. Hon var med tillsammans
med två partikolleger när Stefan Löfven under valrörelsen presenterade Socialdemokraternas satsning på skolan. ”Det är tre profiler som
verkligen speglar framtiden i partiet”, sade Löfven då. Hadzialic var
nära att kryssas in på en riksdagsplats i årets val, men missade den
med liten marginal.

Kristina Persson, 69, (S) Minister för strategi och
framtidsfrågor samt nordiskt samarbete
Statsrådsberedningen. Civilekonom och politiker. Kristina Persson
satt i riksdagen på Stockholmsbänken 1991 och mellan 1993 och 1995.
Hon var ledamot i Europaparlamentet under nio månader 1995, fram
tills hon utsågs till landshövding i Jämtland. Där blev hon kvar fram

till 2001. Mellan åren 2001 och 2007 var hon vice riksbankschef. Ordförande i Föreningen Norden och i tankesmedjan Global utmaning.

Alice Bah Kuhnke, 42, (MP) Kultur- och

Margot Wallström, 60, (S) Utrikesminister

Kulturdepartementet. Den största överraskningen i den nya regeringen. Hon började sin karriär som programledare i SVT:s barnprogram. Hon har senast varit generaldirektör för Ungdomsstyrelsen, som
bland annat arbetar för kunskap om ungas levnadsvillkor. Hon har inte
varit medlem i partiet utan betalade in sin första medlemsavgift för tre
dagar sedan. Hon säger dock att hon politiskt har stått nära Miljöpartiet.

Utrikesdepartementet. SSU-ombudsman till 1977. Riksdagsledamot
1979 till 1985. Biträdande civilminister 1988 till 1991, kulturminister
1994 till 1996, socialminister 1996 till 1998. Kom efter valet 1998 i
konflikt med Göran Persson och avgick. EU:s miljökommissionär
1999 till 2004, och sedan förste vice ordförande i kommissionen till
2010. Hon var FN:s särskilde representant för kvinnors situation i krig
mellan 2010 och 2012.

Ibrahim Baylan, 42, (S) Energiminister
Miljödepartementet. Studerade i Umeå där han blev SSU-ordförande
mellan 1997 och 1999. Ombudsman i HTF 2000 till 2004. Blev skolminister i Göran Perssons regering 2004. Efter valförlusten 2006 valdes han in i riksdagen. 2009 till 2011 var han partisekreterare. Utsågs
2012 till Socialdemokraternas skolpolitiske talesman. Har beskrivits
som tillhörande högerfalangen i partiet.

Gustav Fridolin, 31, (MP) Utbildningsminister
Utbildningsdepartementet. Politiskt underbarn som blev miljöpartist
när han var elva år. 2002 valdes han till riksdagsledamot bara 19 år
gammal. Språkrör för Grön ungdom 1999 till 2003. Året därpå blev
han ledamot av Miljöpartiets partistyrelse. Arbetade som journalist och
folkhögskolelärare mellan 2006 och 2009. 2010 valdes han på nytt in i
riksdagen för Miljöpartiet. Från 2011 är han och Åsa Romson språkrör
för partiet.

demokratiminister

Stefan Löfven, 57, (S) Statsminister
Svetsare med oavslutade studier på Socialhögskolan. Gedigen facklig
bakgrund först på sin arbetsplats Hägglunds i Örnsköldsvik från 1981
till 1995 då han blev central ombudsman på Metall, och senare bland
annat internationell sekreterare. 2001 vald till biträdande förbundsordförande. 2005 blev han Metalls ordförande och invald i partiets
verkställande utskott. Efter Håkan Juholts avgång valdes Löfven till
partiledare 2012.

Mikael Damberg, 43, (S) Närings- och
innovationsminister
Näringsdepartementet. Medlem i SSU sedan 1980-talet. Mellan 1999
och 2003 var han SSU:s förbundsordförande. Mikael Damberg valdes
in i riksdagen 2002. Sedan 2004 ordförande för Socialdemokraterna i
Stockholms län. Har de senaste två åren varit gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen, och har också företrätt Socialdemokraterna i
partiledardebatterna, eftersom partiledaren Stefan Löfven inte haft
någon riksdagsplats.

Åsa Romson, 44, (MP) Klimat- och miljöminister samt
vice statsminister
Miljödepartementet. Ledamot av Grön ungdoms förbundsstyrelse
1993. Satt i kommunfullmäktige i Stockholm 2002 till 2010, och var
partiets gruppledare i Stadshuset 2004 till 2006. Invald i riksdagen
2006, men avstod sin plats för en doktorandtjänst. Disputerade i miljörätt 2012. Då var hon sedan två år redan riksdagsledamot. Sedan
2011 är hon språkrör för Miljöpartiet tillsammans med Gustav Fridolin

Isabella Lövin, 51, (MP) Biståndsminister
Utrikesdepartementet. Isabella Lövin är sedan 2009 ledamot i Europaparlamentet för Miljöpartiet. Hon har tidigare arbetat som journalist,
bland annat på Sveriges Radio, och har fått flera priser för sin journalistiska granskning av fiskebestånden. Boken ”Tyst hav: Jakten på den
sista matfisken” som gav henne Stora journalistpriset bidrog till att hon
rekryterades till Miljöpartiet. I Europaparlamentet har Lövin främst
drivit fiskefrågorna.

Magdalena Andersson, 47, (S) Finansminister
Finansdepartementet. Ekonom från Handels i Stockholm. Politiskt
sakkunnig 1996 till 1998, planeringschef i statsrådsberedningen till
2004 och statssekreterare i finansdepartementet till 2006. Har varit
styrelseledamot i den socialdemokratiska tankesmedjan Policy
Network, rådgivare åt Mona Sahlin, överdirektör vid Skatteverket
mellan 2009 och 2012, och S-talesman i ekonomiska frågor. Liksom
Stefan Löfven utan riksdagsplats till i år.

Anders Ygeman, 44, (S) Inrikesminister
Justitiedepartementet. Riksdagsledamot och tidigare ordförande i

miljö- och jordbruksutskottet och trafikutskottet. Har drivit frågan om
att återreglera flygtrafiktjänsten. I början av året KU-anmälde han
regeringen eftersom han ansåg att bristande kontroll låg bakom allvarliga problem med säkerheten på den svenska järnvägen.

Annika Strandhäll, 39, (S) Socialförsäkringsminister
Socialdepartementet. Till och med i går ordförande i fackförbundet
Vision. I valrörelsen har Vision bland annat drivit frågor om arbetsskadeförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Hon har
arbetat fackligt sedan 1999 då hon blev styrelseledamot i dåvarande
SKTF i Göteborg, där hon arbetade som projektledare i Göteborgs
stad. 2008 blev hon andre vice ordförande i SKTF, tre år senare förbundsordförande.

Morgan Johansson, 46, (S) Justitie- och
migrationsminister
Justitiedepartementet. Politiskt sakkunnig vid statsrådsberedningen
1997 till 1998. Riksdagsledamot sedan 1998. Var folkhälsominister
under Göran Persson åren 2002 till 2006. Har i opposition varit bra på
att ta plats i debatten. Uttrycker sig ofta drastiskt. Skåning som kan
göra att det kritiska S-distriktet i Skåne kan hålla sig hyfsat lugnt.
Morgan Johansson har den senaste mandatperioden varit ordförande i
justitieutskottet.

Peter Hultqvist, 56, (S) Försvarsminister
Försvarsdepartementet. Journalist i grunden och började som reporter på Dala-Demokraten. Dalmas som startade sin politiska karriär i
SSU. Kommunalråd i Borlänge under 17 år fram till 2006, då han
valdes in i riksdagen. Har den senast mandatperioden varit ordförande

i försvarsutskottet, och partiets talesman i försvarsfrågor. Anses vara
en lojal gråsosse. I en S-ledning dominerad av stockholmare behöver
Stefan Löfven en dalmas.

Ylva Johansson, 50, (S) Arbetsmarknadsminister
Arbetsmarknadsdepartementet. Ylva Johanssons politiska karriär
startade i Kommunistisk ungdom, KU. 24 år gammal blev hon riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ett parti som hon sedan lämnade för
Socialdemokraterna. Hon var skolminister från 1994 till 1998, och
biträdande socialminister 2004 till 2006. Riksdagsledamot igen från
2006. Ylva Johansson är en av Stefan Löfvens förtrogna, och hennes
terrierartade debattstil uppskattas internt i partiet.

Åsa Regnér, 49, (S) Barn, äldre- och
jämställdhetsminister
Socialdepartementet. Åsa Regnér, med en fil kand i språk och konstvetenskap, har varit utredare på TCO och i arbetsmarknadsdepartementet, och arbetat under förre jämställdhetsministern Jens Orback,
och därefter även som tjänsteman i justitiedepartementet. Generalsekreterare i RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, mellan
2007 och 2012. Hon var en kort tid vid Sida. Blev 2013 landchef i
Bolivia för FN-organet UN Women.

Gabriel Wikström, 29, (S) Folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister
Socialdepartementet. Nuvarande SSU-ordföranden har i valrörelsen
bland annat drivit frågan om 90-dagarsgarantin och kritiserade förra
året Stefan Löfven när han inte tyckte att moderpartiet varit tillräckligt
tydligt i frågan. Han startade sin politiska karriär i SSU i Västmanland,
och har även varit kommunpolitiker i Västerås. Gabriel Wikström

efterträdde Jytte Guteland på posten som SSU-ordförande 2011.

Ardalan Shekarabi, 36, (S) Civilminister
Finansdepartementet. SSU:are som studerat juridik i Uppsala.
Ardalan Shekarabi var SSU-ordförande mellan 2003 och 2005. Han
har arbetat på Kooperativa institutet och justitiedepartementet. Riksdagsledamot sedan 2013, och ersättare i Europaparlamentet. Var en av
ledarna av partiets kriskommission efter valet 2010. En av de yngre
socialdemokrater som lyfts fram och sitter i Socialdemokraternas
mäktiga verkställande utskott, VU.

Per Bolund, 43, (MP) Finansmarknads- och
konsumentminister
Finansdepartementet. Riksdagsledamot 2006–2010. Han var dessförinnan under åren 2003 till 2006 politisk tjänsteman på näringsdepartementet och satt på en av de tjänster i regeringskansliet som
Miljöpartiet och Vänsterpartiet fått som en del i samarbetet med den
dåvarande regeringen Persson. Hamnade åter i riksdagen som ersättare
för Maria Wetterstrand när hon avgick 2011, och omvaldes i höstens
val.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se
Mikael Delin mikael.delin@dn.se “

DN 4 okt 2014:

“Hon stod först i kön till prestigeposten”

— Jag har fått en fråga av Stefan Löfven, och jag har med glädje och
viss vånda tackat ja, och jag känner mig stolt och glad och full av idéer
och energi för att sätta i gång, sa hon.

“Efter sexton års paus är Margot Wallström tillbaka i svensk toppolitik.

1974 fick SSU i Värmland resurser att anställa en skolombudsman. En
av de sökande var en 20-åring från Västerbotten.

I åratal har hon beskrivits som en frälsare för Socialdemokraterna.

— Det var en sympatisk människa med otroligt mycket vilja. En av de
här unga tjejerna från SSU som slogs för social rättvisa och var tydlig
med att kvinnorna ska fram. Så hon kom till oss och det blev hur bra
som helst, säger Karl Petersen, som höll i rekryteringen av den unga
Margot Wallström.

Men kritikerna beskriver den nya utrikesministern som en framgångspolitiker som bara kommer när bordet är dukat.
Hon såg lite spänd ut, när hon intog sin plats nära journalisterna på
åskådarbänken i går morse. Det var sista gången på länge som Margot
Wallström skulle sitta på läktaren  i svensk politik.
Efter ceremonin i kammaren tog Sveriges nya utrikesminister sällskap
med statsrådskollegan Kristina Persson. De skulle några våningar ned.
Vid hissarna sammanstrålade de med partisekreteraren Carin Jämtin,
och det blev en grattiskram framför kamerorna. Bara de inblandade
kan veta exakt hur hjärtlig den omfamningen var.
När Margot Wallström några timmar senare vandrade till konseljen,
fick pressekreteraren bära hennes långa pastellfärgade sjal. Den var
täckt av fjärilar, ett motiv som hon ofta återkommer till, och den som
har följt hennes vägar från och till politiken kan ju fundera över symboliken i de fladdriga vingarna.
Men nu var hon på plats igen, redo att försvara mänskliga rättigheter
och arbeta för solidaritet i världen, och för lugn och ro i Sveriges
närområde.

De båda SSU:arna for runt på skolor i Värmland och framförde en pjäs
om tillståndet i nationen. De hade fått fatt i en stereobandspelare, så de
kunde spela upp lite miljöljud mellan sketcherna.
Margot Wallström gjorde succé.
— Hon var en scenkonstnär på sitt sätt, säger Karl Petersen.
Om Socialdemokraterna bara gjort ett lite bättre val 1976, skulle
Margot Wallström ha blivit Sveriges yngsta riksdagsledamot som 22åring.
Hon kom in tre år senare i stället, tillsammans med bland andra en
socialdemokrat från sörmländska Vingåker. Göran Persson och Margot
Wallström kom rätt bra överens på den tiden. Båda var relativt unga
och lite frustrerade över alla äldre män som styrde och ställde i partiet.

1985 flyttade Persson till Katrineholm som kommunalråd. Wallström
kom in i regeringen som biträdande civilminister 1988. Sedan kom en
valförlust, en valvinst och ett partiledarskifte.
1998 var Persson statsminister och Wallström socialminister. Tillsammans gav de sig ut på valturné. Det blev inte lyckat.
DN:s fotograf Roger Turesson – som då var anställd på Expressen –
dokumenterade ett valmöte i Kalmar när Wallström pratade arbetsrätt
medan Persson sneglade åt sidan, kliade sig i skallen, himlade med
ögonen, småskrattade och trummade med fingrarna.
Det här var på den tiden när realityserien ”Expedition: Robinson”
gjorde succé i SVT. Svensk politik fick sin egen dokusåpa, med
Persson och Wallström i huvudrollerna.

ledarens psykningar.
Efter valförlusten 2006 gjorde tunga politiker förgäves försök att värva
Margot Wallström som partiledare.
Kanske var det mordet på Anna Lindh tre år tidigare som omöjliggjorde återkomsten. ”Hennes död skakade om mig på ett sätt som jag fortfarande inte har hämtat mig från”, säger Margot Wallström i biografin
från 2012.
Något hände som fortfarande förbryllar. Margot Wallström besökte
extrakongressen där Mona Sahlin blev ny partiledare, och hälsades
välkommen tillbaka till svensk politik.
Men hon kom ju aldrig. Inte när de rödgröna kampanjade 2010.

Avsnitt 1: Hon lämnar politiken för ett biståndsprojekt. Avsnitt 2:
Han övertalas att nominera henne till EU-kommissionär. Avsnitt 3:
Allt fler pekar ut Margot Wallström som favorit att bli ny S-ledare.
Avsnitt 4: Han försöker förgäves övertala henne att bli minister.

Inte när partiet stod ledarlöst efter förlustvalet. Inte heller kom hon
under den djupa, djupa S-krisen vintern 2012.

Klippningen av just den episoden har gänget runt Persson alltid haft
synpunkter på: Var det verkligen så rättvist att han utmålades som
skurken medan hon fick offerrollen?

Först våren 2014 när opinionsvindarna blåste i riktning mot ett regeringsskifte var Margot Wallström sugen på den svenska politiken.

Avsnitt 5, sommaren 2004: Persson linkar in på partihögkvarteret,
djupt plågad av en dålig höft. ”Det är viktigt att säga att när partiet kal
lar så brukar man lyssna på det”, säger han.
Margot Wallström fick stanna i Bryssel, men hennes relation till Göran
Persson repade sig aldrig. I biografin ”Margot”, skriven av DNmedarbetaren Bengt Ohlsson, är hon frispråkig om den tidigare parti

Under några år jobbade hon med kvinnofrågor för FN i New York.

Mer än en socialdemokrat höjde på ögonbrynen och hon fick kritik för
att hon arbetade för Postkodlotteriet. Den före detta riksdagsledamoten
Bengt Silfverstrand, numera ledarskribent på ETC Malmö, skrev om
hur Wallström vill komma till ett dukat bord.

— Hon har en diplomatisk talang och är bra på att anpassa sig. Men
hon är en framgångspolitiker. Hon är inte intresserad av annat än att
komma till köttgrytan, säger Silfverstrand.
Men Margot Wallström fick dra ett lass i valrörelsen. Hon kom med
utspel om miljön. Hon debatterade sjukvård. Hon knackade dörr och
for på politiska hemmakvällar och en eftermiddag i början av september åkte hon till Uppsala för att träffa studenter tillsammans med Sstudenternas vice ordförande Elin Carlsson.
Det blev en timme i en nära nog fullsatt aula.
— Hon är ju en väldigt, väldigt omtyckt politiker. Framför allt bland
studenter och i den akademiska sfären, säger Elin Carlsson några
veckor senare.
Den forna ministerkollegan Margareta Winberg tror att Wallströms
insatser betydde mycket för Socialdemokraterna i valrörelsen.
— Jag är övertygad om att Margot Wallström stod för ett plus. Hon har
arbetat på många nivåer och har stor kunskap. Samtidigt är hon väldigt
vanlig, hon har inga later och är inte pompös, säger Winberg.
Margot Wallström visade sig fungera särskilt väl i par med den nye
partiledaren. Han tog henne till sitt hjärta, säger personer med insyn i
Socialdemokraterna. Möjligen är hon en ersättning för hans gamla
parhäst från LO-tiden, Wanja Lundby-Wedin. Det är mycket samförstånd och mjuk framtoning. Inga konflikter för konfliktens skull.
Men alla i partitoppen har inte jublat över Margot Wallströms
återkomst. Partisekreteraren Carin Jämtin var, enligt uppgift till DN,
inte glad. Hon inledde sin karriär i rikspolitiken som biståndsminister

och har länge längtat tillbaka till utrikesfrågorna.
Det fanns faktiskt en liten kö till chefsjobbet på UD: Den utrikes
politiske talespersonen Urban Ahlin – numera riksdagens talman –
stod där. Kanslichefen Hans Dahlgren – som är gammal kabinettssekreterare på utrikesdepartementet – likaså. Mitt i valrörelsen tillkom ett
extraavsnitt av den gamla dokusåpan: Göran Persson pekades ut som
ny utrikesminister. Det var ett rykte som upplagt för att reta upp Margot Wallström, som precis lanserats som vallokomotiv.
Posten som utrikesminister är prestigefull, och kanske särskilt för en
socialdemokrat.
— Det internationella engagemanget är en så viktig del av socialdemokratins historia. Framför allt Olof Palme gjorde ju utrikespolitiken
ideologiskt laddad. Sedan dess har utrikespolitiken tappat i prestige
och status, men den har fortfarande ett symbolvärde, säger Ulf Bjereld,
professor i statsvetenskap och socialdemokrat.
Det är ingen tvekan om att Margot Wallström har en lång meritlista,
även om hennes insatser under åren som kommunikationskommissionär har ifrågasatts. Tidskriften The Economist beskrev hennes insats
som en besvikelse. Men uppenbarligen gjorde hon tillräckligt bra ifrån
sig för att säkra ett FN-jobb.
Under sina år i New York deltog Margot Wallström i socialdemokratiska möten om hur Sverige skulle stärka sitt inflytande i FN. I rege
ringsförklaringen i går lovade Stefan Löfven att driva en aktiv kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

Ulf Bjereld tror att Sverige kommer att ställa tydligare krav på folkrättsliga mandat vid internationella interventioner.
— Förmodligen kommer hon att trivas bättre på den internationella
arenan än i den utrikespolitiska debatten i riksdagens kammare. Hon
påminner om företrädaren Jan Eliasson genom att hon har varit borta
länge från det partipolitiska slitet. Jag tror att utrikesministerposten är
det bästa sättet att ta vara på henne, så att hon inte slits ut i det vanliga
riksdagsarbetet, säger Ulf Bjereld.
I går stod det också klart att EU-frågorna flyttas från statsrådsberedningen till utrikesdepartementet.
— Margot Wallström har ett väldigt stort kontaktnät inom EU och FN.
Eftersom delar av vår utrikespolitik sköts av Bryssel, spelar det stor
roll, säger Margareta Winberg.
Hon hade en särskild förhoppning inför Margot Wallströms återkomst
till svensk toppolitik: Att Sverige skulle få en feministisk utrikespolitik. Den infriades direkt.
— Att jobba med kvinnor, fred och säkerhet är prioriterade frågor, sa
Margot Wallström.
Ett annat klart besked om utrikespolitiken var att Sverige ska erkänna
staten Palestina.
— Det fanns med i vårt valmanifest och vi är i gott sällskap av 130
länder i världen. Det är en viktig signal för att åstadkomma en tvåstatslösning.

I presskaoset efter mötet med kungen valde Margot Wallström att vifta
undan frågor om partiets förväntningar. Det där var historia, menade
hon.
Många frågade om företrädaren Carl Bildt.
— Jag är en egen person med en egen karriär och jag står i mina egna
skor. Det som förenar mig och Carl Bildt är engagemanget.
Karin Eriksson “
“Fakta.
Wallström började som SSU-ombudsman
Namn: Margot Elisabeth Wallström
Född: 28 september 1954 i Kåge i Västerbotten.
Familj: Maken Håkan Olsson och de vuxna sönerna Viktor och Erik.
Mellanpojken Jonas avled kort efter födseln på grund av ett
diafragmabråck.
Bor: Hammarö utanför Karlstad.
Karriär: SSU-ombudsman 1974. Riksdagsledamot 1979. Biträdande
civilminister 1988–91. Vd för TV Värmland. Kulturminister och därefter socialminister 1994–1998. Direktör på Woldwide Global Media
på Sri Lanka. Miljökommissionär i EU 1999–2004. Vice ordförande i
EU-kommissionen 2004–2010. FN:s särskilda representant för
kvinnors utsatthet i konflikter 2010–2012. Styrelseordförande för
Lunds universitet. Projektdirektör på Svenska Postkodlotteriet.
Utrikesminister. “
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“Jubel på Västbanken när Löfven erkänner
Palestina”
“Sveriges erkännande av Palestina som stat väckte stort jubel och
bred uppmärksamhet på Västbanken. “
“Ramallah. – Sverige har

givit oss ett efterlängtat handtag. President
Mahmud Abbas förkastar våld och hyllar diplomati, och detta är just
vad vi behöver just nu. Gud give att fler länder följer efter och hjälper
oss mot fullfjädrad FN-representation.
Det säger Amer Nazal, som leder palestiniernas utrikespolitiska institut, till DN.
Den palestinska radion hade det svenska beslutet som förstanyhet
och flera palestinska riksdagsmän kommenterade saken med stor inlevelse.
I Israel, där försoningsdagen Yom Kippur står för dörren, fanns inga
officiella kommentarer att tillgå. Förre ledaren för det liberala fredspartiet Meretz, Haim Oron, säger till DN:
– Jag lyckönskar Sverige till detta beslut. Alla länder som erkänner den
palestinska staten drar ett litet strå till stacken.
Den israeliska nationalistregeringen kommer dock att se saken i annat
ljus. Om Sveriges steg lockar till efterföljd bland andra EU-länder så
kommer den israeliska ockupationen att hamna under svårare diplomatiskt tryck.
Under alliansregeringen gjorde Sverige viktiga insatser för Pale
stina, inte minst genom att driva igenom en ny EU-politik för det

utsatta C-området, 61 procent av Västbanken, från vilket palestinier
flyttar bort i rask takt, och där israeliska kolonister nu utgör majoriteten. Utrikesminister Carl Bildt lovade att erkänna den palestinska
staten, men inte förrän den existerar i sinnevärlden.
Samtidigt tvingade moderaternas koalitionspartner Sverige att rösta
mot viktiga pro-palestinska initiativ, som märkning av israeliska produkter från de ockuperade områdena, och mot palestinskt FN-medlemskap.
Det är inte helt klart vilka europeiska stater som erkänner Palestina.
Polen och några före detta östblocksländer erkände PLO-ledaren
Yassir Arafats självständighetsförklaring 1988, men de har inte upprepat erkännandet sedan de gick med i EU. I fjol somras blev Island
första västeuropeiska land att erkänna Palestina.
På senare år har en rad latinamerikanska stater, bland annat
Guatemala, Bolivia, Brasilien, Argentina, Uruguay, Ecuador, Chile och
Peru, erkänt Palestina som en självständig stat.
Under Olof Palmes tid som socialdemokratisk ledare inskränktes
relationerna med Israel till ett minimum, medan förhållandet till PLO
fördjupades. Relationerna till Israel normaliserades inte förrän under
Göran Perssons besök i Israel 1999. Besöket väckte motstånd inom S
och ledde till ett smärre uppror mot Persson, lett av förre utrikesministern Sten Andersson, känd för sin aversion mot Israel.
Kravet på en gemensam EU-linje i diplomatiska frågor har i många år
blockerat resoluta europeiska insatser för palestinierna från europeiska
länder. Att Stefan Löfven nu brutit ett tabu gläder inte bara
palestinierna, utan alla européer som vill låta sina regeringar föra
utrikespolitik utanför kommissionens stränga ramar.
Nathan Shachar naranjal@gmail.com “

“Utländska medier om nya styret
Den nya svenska regeringen innehåller båda väntade namn och totala
överraskningar, konstaterar flera utländska medier.
Ett underbarn, en fogde, en miljöjurist och en hemvändande väljarmagnet. Så rubricerar norska Aftenposten namnen i Stefan Löfvens
nya regering. Tidningen konstaterar att Sverige får en vice statsminister i Åsa Romson med en doktorsgrad i miljörätt och att hennes
partikollega Gustav Fridolin deltog i frågesporten ”Junior-Jeopardy”
som elvaåring och vann tävlingen.
Danska Politiken skriver om att den nya svenska regeringen valt att
inte ha någon integrationsminister och att det kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på att invandringsfrågan varit en känslig del av
hela rörelsen. Man konstaterar samtidigt att Stefan Löfven förklarat att
denna fråga kommer att vara något som varje minister har att arbeta
med.
Nyhetsbyrån Reuters skriver om Löfvens besked att erkänna staten
Palestina. Man konstaterar även att Sveriges nya minoritetsregering
sannolikt kommer att vara den svagaste på decennier.
DN “
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”All kulturpolitik ska vara
demokratibärande”
“En kristen, tidigare tv-profil tar nu över på kulturdepartementet. Alice
Bah Kuhnke ser kulturen som ett fantastiskt verktyg för att lyfta demokratin och spränga normer.
Ingen hade tippat att den tidigare tv-profilen Alice Bah Kuhnke skulle
bli Sveriges nya kulturminister. Eller kultur- och demokratiminister,
som posten numera heter efter att idrottsfrågorna flyttats från kulturdepartementet till socialdepartementet.
Så tycks hela utnämningsprocessen också ha gått i raketfart. I lördags
kväll fick hon ett telefonsamtal från Gustav Fridolin medan hon befann
sig på en utlandsvistelse. Han frågade ifall hon kunde flyga hem till
Stockholm snarast för att svara på en fråga som inte gick att diskutera
på telefon. I måndags ställde Stefan Löfvén den formella frågan. I
tisdags blev hon betalande medlem i Miljöpartiet.
Alice Bah Kuhnke var den som drog till sig störst journalistträngsel
när Stefan Löfvéns nya ministrar kom ut på Lejonbacken utanför
Slottet i går eftermiddag. Att kulturen tydligare kommer att knytas
ihop med demokratifrågor var en röd tråd i hennes uttalanden.
– Det viktigaste är att sätta kulturen i centrum för att upprätthålla vår
demokrati. Det är en vändning som vi gör. Demokrati är ingenting man
inför och sedan kan ta för givet. Det är något som vi har sett inte
minst efter valet, som visade att alltför många människor känner sig
alienerade. Därför måste vi börja diskutera värdefrågor och kultur är

ett fantastiskt verktyg för det, för att förskjuta gränser och spränga
normer. Kultur har också en central och viktig roll i att ifrågasätta
makten, inte minst den politiska makten, säger Alice Bah Kunke.

chef på ÅF, suttit i styrelsen för Dramaten samt varit vice ordförande
för KFUK-KFUM Sverige. Förra året utnämndes hon av regeringen
till generaldirektör för Ungdomsstyrelsen.

Vilket område i kulturen är du mest intresserad av själv?

– Det är ingen tvekan om att Alice Bah har en gedigen bakgrund och
en bred erfarenhet av olika delar av folkrörelseengagemang och samhällsengagemang, sa Stefan Löfvén under gårdagens första
presskonferens.

– Oj, det är en stor fråga. Jag är mest intresserad av kulturen som
demokratibärande och jag tror att det är det viktigaste vi måste göra,
att kulturen får det egenvärdet. Det gäller alla sorters kultur: amatör
kulturen, men också den kultur som bedrivs på våra institutioner, säger
Alice Bah Kuhnke till DN.
Hur kommer det att märkas att du blir både kultur- och demokratiminister?
– Det kommer att märkas just genom att all kulturpolitik som vi lägger
fram också kommer att vara demokratibärande, säger hon.
Trots att Alice Bah Kuhnke blev partimedlem först denna vecka
menar hon sig ha haft en ”väldigt tät relation med Miljöpartiet under
de senaste 10 åren”.
Hur skulle du beskriva ditt tidigare politiska engagemang?
– Starkt och stort. Jag har jobbat med demokratifrågor på heltid de
senaste tio åren. Både avlönat men också som förtroendevald i olika
organisationer. Så jag känner mig väl förankrad i demokratifrågan och
i demokratipolitiken, säger hon.
Alice Bah Kuhnke har bland annat varit verksamhetschef för avdelningen Idéer för livet på Skandia. Under 2000-talet har hon också varit
generalsekreterare för organisationen Rättvisemärkt, miljö- och CSR-

Alice Bah Kuhnke har också varit ledamot av Svenska kyrkans
kyrkomöte.
– Jag är kristen, protestant, och det är en av de värdegrunder som jag
lutar mig mot. Självklart påverkar det mitt liv och därmed också mina
gärningar, säger hon.
I en intervju i Dagens Industri 2007 berättade Alice Bah Kuhnke att
hon varit medlem i Moderata ungdomsförbundet. Det var något som
hon på Lejonbacken i går tonade ner och framställde som en ungdomssynd:
– Jag har aldrig varit medlem i Muf, men jag har varit på en fantastisk
fest. En av de första festerna jag var på när jag var femton år och hade
börjat gymnasiet. Det var Muf som arrangerade den och det ska de ha
all kredd för, säger hon.
Några av de konkreta förslag som framkom under gårdagens regeringsförklaring och presskonferens på Lejonbacken var att fri entré på
statliga muséer återinförs och att avgifterna ska sänkas för att delta i
kultur- och musikskolor. En nationell strategi för kultur- och musikskolan ska tas fram.

– Kulturen har en bärande roll på barn och ungas möjligheter att tillgodogöra sig andra kunskaper, det finns det många utredningar och en
hel del forskning som visar. Så det kommer att vara en otroligt viktig
politisk fråga, säger hon.
Mediekrisen och biblioteksdöden var ett par av de konkreta frågor som
den nya kultur- och demokratiministern väjde för och bad att få återkomma till senare. Däremot hade hon två konkreta boktips. Den bästa
bok hon någonsin läst är ”Under det rosa täcket” av Nina Björk.
– Den skakade om min värld samtidigt som började läsa statsvetenskap, säger hon.
Den senaste boken som gjort stort störst intryck på henne är ”Egenmäktigt förfarande” av Lena Andersson. Litteratur utgör den största
delen av hennes egen kulturkonsumtion:
– Jag läser mycket skönlitteratur. Sedan går jag på teater och film och
tycker om att gå på museum, säger hon.
Sverker Lenas sverker.lenas@dn.se “

“Karriären. Från tv-profil och generaldirektör till
miljöpartist
Alice Bah föddes den 21 december 1971 i Malmö och växte upp i
småländska Horda med en svensk mor och far från Gambia. Hon gick
på friidrottsgymnasiet i Växjö och var i slutet av 1980-talet en framgångsrik sprinterlöpare. Har en fil kand i statsvetenskap.

Blev programledare 1992 för SVT:s Disneyklubben, tillsammans
med Eva Röse och Johan Petersson. Gick över till TV 4 där hon 1998–
99 hade en egen pratshow. Sommarpratare i P1 2001 och 2011.
Spelade slav i den svenska västernfilmen ”The return of Jesús, part
II” 1996.
Lämnade mediebranschen i början av 2000-talet och blev verksamhetschef på Skandia, därefter generalsekreterare för Rättvisemärkt.
2009–2013 var hon hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget ÅF (tidigare Ångpanneföreningen). Hon tillträdde som generaldirektör för
Ungdomsstyrelsen i september 2013, som i våras bytte namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.
Har haft flera styrelseuppdrag, bland annat för Dramaten och Rädda 
Barnen, och var ledamot av Svenska kyrkans kyrkomöte åren 2006–
2010.
Gift sedan 2003 med skådespelaren Johannes Bah Kuhnke och har tre
döttrar.
Alice Bah Kuhnke utsågs till kulturminister i regeringen Löfven, tre
dagar efter att hon blev medlem i Miljöpartiet. Har tidigare -berättat
att hon som 15-åring var med i Muf men ”bara för festernas skull” och
betalade aldrig medlemsavgiften. “
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“Björn Wiman. Ser ministern den digitala
vågen?”
Bra men gammeldags. Så kan man sammanfatta det kulturpolitiska
program som Stefan Löfven skisserade i gårdagens regeringsförklaring, där han även drog ned stora sympatier genom att citera ur Karin
Boyes dystopiska roman ”Kallocain”:
”Det finns få saker som säger mer om en människa än hennes bild av
livet: om hon ser det som en väg, ett fältslag, ett växande träd eller ett
rullande hav.”
Och rullande hav i all ära, men ingenstans nämnde Löfven det väldiga
svall som kommer att fortsätta skölja in över kulturlivet under de närmaste fyra åren: digitaliseringen. Effekterna av den globala digitaliseringen går långt utöver ett antal tidnings- eller tv-företags krisande
affärsmodeller, det är ett skeende som kommer att rubba hela det
offentliga ekosystemet, i förlängningen inget mindre än demokratin.
En tidvattenvåg.
Kulturlivet kan inte vare sig motarbeta eller stå emot denna våg. Men
det kan få politisk hjälp att komma upp på toppen av den, snarare än
att gå under i dess eftersug.
Fri entré på de statliga museerna och en billigare kulturskola är i det
perspektivet utmärkta initiativ. Men det är frågor i marginalen.
Om den nya kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke kan
använda sin fria bakgrund och sin omvittnade förmåga att förstå vart

världen är på väg till att förstå också detta, kan hon få stor betydelse
för både dagens och framtidens Sverige. Förstår hon det inte – eller går
under i den politiska grottekvarnen – blir det tråkigt för alla inblandade, säkert inte minst för henne själv.
Vilken bild Alice Bah Kuhnke har av kulturlivet vet vi inte än. Men
jag tror att hon har alla förutsättningar att fånga vågen i flykten.
Björn Wiman bjorn.wiman@dn.se “
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”Stefan Löfven har en historiskt svår
situation”

– Det var något av en innovation att regeringen satte sig ner och förhandlade med oppositionen och gjorde långa kontrakt på de flesta
politikområdena. Därmed hade Persson en majoritet klar redan när han
lade fram sina förslag och man kan därför tala om en ”falsk minoritetsregering”, säger Bergman.

“Stefan Löfven ligger i bottenskiktet på den historiska listan över
hur stort stöd regeringar har haft i riksdagen. Men det är bara
början på statsministerns parlamentariska problem. – Man får gå
tillbaka till 1920-talet för att hitta en lika bekymmersam situation,
säger statsveta-ren Torbjörn Bergman. “

Sist på listan finner vi FP-ledaren Ola Ullsten 1978–79, som tillkom
efter att de borgerliga splittrats på kärnkraftsfrågan. Han hade blott 39
mandat (11 procent) av riksdagen i ryggen. Ullstens fördel var att
mycket av regeringspolitiken redan var förhandlad med C och M och
att hans tolererades av S-ledaren Olof Palme som en nödlösning fram
till nästa val.

“Sedan andra världskriget har bara tre av 31 regeringar haft svagare
stöd i riksdagen än den koalition mellan Socialdemokraterna och
Miljöpartiet som Löfven ska leda. Det visar beräkningar som statsvetare vid Umeå universitet sammanställt. Med 138 mandat har Löfven
knappt 40 procent av riksdagen bakom sig och hamnar på plats 28.
Men samtliga tre statsministrar som ligger efter Löfven hade styrkor
som han saknar, påpekar statsvetaren Torbjörn Bergman. Torbjörn
Fälldins tredje regering (1981–1982) hade visserligen bara Centerns
och Folkpartiets 102 mandat i riksdagen (cirka 29 procent) men kunde
ta stöd i annat.
– I botten hade Fälldin en stor skatteuppgörelse med Socialdemokraterna. Dessförinnan hade man redan förhandlat fram ganska mycket av
regeringspolitiken med Moderaterna. Det gjorde att man kunde luta sig
åt bägge håll, säger Torbjörn Bergman.
Göran Perssons andra regering (1998–2002) är en annan svag regering
– men bara på papperet. Den socialdemokratiske statsministern
skaffade sig en gynnsam parlamentarisk situation genom att göra upp
med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, utan att släppa in dem i regeringen.

Väger man samman dessa faktorer måste man enligt Torbjörn Bergman blicka ännu längre tillbaka för att hitta något som liknar den
utmaning som Löfven står inför.
– Löfven har en historiskt svår situation, man får gå tillbaka till 1920och 30-talen för att hitta så här parlamentariskt bekymmersamma
lägen, säger Bergman.
Det som gör det unikt svårt är att Löfven ska försöka vända sig både
till Vänsterpartiet och borgerliga oppositionspartier och samtidigt
blockera vågmästaren Sverigedemokraterna som är mycket större än
de andra oppositionspartierna.
– Det är det som utmärker den här regeringen historiskt, säger Torbjörn
Bergman.
Stefan Löfvens möjligheter att klara mandatperioden ligger enligt
Bergman delvis utom hans kontroll.
– De mindre partiernas i alliansen avgör hur det går för Löfven. De har
hans öde i sina händer.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se “

“Fakta. Tidigare minoritetsregeringar
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CG Ekman

“Alla ska med – en lång, en kort och en
skåning”

De frisinnades CG Ekman har gått till historien som en mästare på att
regera i minoritet. Han var statsminister i slutet av 1920-talet och
början på 30-talet med ett stöd på 12–14 procent.

Thorbjörn Fälldin
Centerledaren tvingades regera i minoritet efter att Moderaterna
lämnat hans kabinett i protest mot en skatteuppgörelse med Social
demokraterna 1981.

Göran Persson
Trots ett svagt stöd för Socialdemokraterna i riksdagen skaffade sig
Göran Persson en styrkeposition efter 1998 genom omfattande
uppgörelser med Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Stefan Löfven
I mandat räknat hamnar Löfvens regering på plats 28 av 31 på
topplistan, men Sverigedemokraternas ställning gör att han i praktiken
är ännu svagare jämfört med sina föregångare. “

“Stefan Löfven greppade tag om talarstolen och spände blicken i
auditoriet.
”Sverige är i ett allvarligt läge.”
Samhällsbeskrivningen var så mörk att det gav känslan att ryssen står
vid Vaxholm, att matförråden är uttömda och att Göteborgs arbetarekommun infiltrerats av trotskister och tagit till vapen.
”Nu krävs samling och ett gemensamt ansvar”, fortsatte den nye statsministern.
Och det gör det förstås, om inte annat för att läget i riksdagen är tämligen besvärligt för 37-procentsregeringen. Svenska folket har, som
Löfven slog fast, ”röstat för en ny politisk inriktning”, men det är inte
alldeles lätt att begripa vilken.
Eller vem som ska hjälpa till.
I en annan del av huset hade Annie Lööf slagit upp en provisorisk
gerillabas och meddelade glatt till alla som hade vägarna förbi att
regeringen nu befann sig i ”krig mot landsbygden”, underförstått med
henne själv som motståndsledare.
Jan Björklund, som just fått se sitt rödgrönaste skynke Gustav Fridolin
smila upp sig som utbildningsminister, talade om ”total konfrontation”

”Det är en kraftig vänstersväng med avskaffande av valfrihet, kommunala veton och förstatligande. Då har man inte ens börjat förhandla
med V”, skrev Lööf på Twitter.
Hon fick omgående svar från Jonas Sjöstedt: ”Just det…”
Det där är dock senare problem.
Ex-ministern Jan O Karlsson (S) lär ha sagt att regeringsbildning är
förhållandevis enkelt – man tar en lång, en kort och en skåning.
Löfven fixade samtliga kvoter och några till, varefter fredagen i huvudsak kunde ägnas åt god stämning och gruppfoton.
Per Bolund (finansmarknadsminister, MP, en lång) såg gladast ut.
Gustav Fridolin (en skåning) kämpade dagen igenom med att få till
den perfekta statsmanna-minen. De nyblivna ministrarna klev till sist
ut i gråvädret.
”Stoppa Isis”, ropade en grupp svensk-kurdiska demonstranter på
Riksgatan.
Som om jobbet inte var svårt nog redan.
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“Sparare tror riksdagen påverkar
avkastningen”
“Var tredje svensk tror att läget i riksdagen kommer att påverka deras
sparande negativt, enligt en ny undersökning.
På fredagen presenterade Socialdemokraternas partiledare Stefan
Löfven sin nya regering. Det har rapporterats mycket om det osäkra
läget för regeringen i riksdagen och nu väntar förhandlingar för att
kunna lotsa fram en budget.
Nästan var tredje svensk, 31 procent, tror att avkastningen på deras
besparingar kommer att påverkas negativt eller mycket negativt av
situationen i riksdagen, enligt en undersökning som Nordnet Bank
gjort.
Totalt 13 procent svarade att de trodde att besparingarna skulle påverkas positivt eller mycket positivt och 31 procent svarade att det inte
skulle få någon effekt. Av de svaranden var det 17 procent som inte
visste och 8 procent sa att de inte hade några besparingar.

Viktor Barth-Kron viktor.barth-kron@dn.se “
– Det är överraskande att så många svenskar tror att läget i Riksdagen
skulle ha ett inflytande på avkastningen i deras sparande. Avkastningen
på värdepapper påverkas i väldigt liten utsträckning av det politiska
läget i riksdagen. Det som är avgörande är oftast penningpolitiken och
det ekonomiska läget i vår omvärld, säger Günther Mårder, sparekonom Nordnet Bank.

Han pekar på att Sverige har skapat en konstruktion där Riksbanken
ska vara oberoende i förhållande till politikerna vilket gör att de inte
kan påverka penningpolitiken.
– Ett av de få lägen där riksdagsbeslut skulle kunna påverka både
aktie- och kreditmarknad är vid dramatiska förändringar av skatteuttag. Förändringarna måste även vara oväntade eftersom marknaden
annars är duktig på att prisa in det sannolika, menar Günther Mårder.
Undersökningen bygger på svar från 1038 personer i åldern 18– 70 år.
På Stockholmsbörsen steg kurserna med 0,8 procent direkt på fredagsmorgonen. Men det berodde mer på en bred återhämtning på de
flesta europeiska börser efter den kraftiga nedgången på torsdagen än
på den nya statsministerns regeringsförklaring.
Kronan försvagades något men den effekten berodde på svagare siffror
för industriproduktionen som SCB offentliggjorde.
Hasse Eriksson hans.eriksson@dn.se “
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“Befriande klarspråk om klimatet”
“Naomi Klein skriver bedövande skickligt och faktatätt i ”This
changes everything”. Sverker Sörlin läser en fängslande global
berättelse om kapitalismens oförmåga att bromsa förstörelsen av
jorden.
Naomi Klein: ”This changes everything. Capitalism vs climate”
Penguin “
“Det finns tider när man måste ta små steg framåt och det finns tider
”när man måste springa som en buffel”. Naomi Klein citerar en man
från lakotastammen i Syddakota som undervisar om solceller. Vi vet
alla att klimatförändringen är ett väldigt hot och att förändringen måste
börja NU.
Så: Varför springer vi inte som en buffel?
Naomi Kleins svar i en 500-sidig bok är ett enda ord: kapitalism.
Detta är en befriande bok. Den handlar alltså om klimatet – som ungefär sjuhundra böcker gjort de senaste tio åren – men den innehåller
nästan inte ett ord om klimatvetenskap. Den tas för given. Vi vet hur
det funkar. Den handlar i stället om det väsentliga, varför så få framsteg görs. Varför utsläppen bara ökar. Varför vi kan åstadkomma så
mycket annat märkvärdigt med samhälle, teknik och politik men
misslyckas fullständigt med klimatet.
Kleins metod är att under fem år, med assistenter till hjälp, dammsuga
litteraturen och resa till alla världens hörn för att bygga upp en global
berättelse om hur kapitalismen fungerar i praktiken. Det är bedövande

skickligt, retoriskt effektivt, med kittlande kändishistorier, emotionellt
laddade möten med aktivister, personliga vänskaper, och så tätt på
fakta från universitetens alla discipliner att till och med en klimatförnekare till slut måste ge upp av kvävning.
Det Klein finner är mycket enkelt och mycket tragiskt: att friheten är i
det närmaste total för de krafter som vill ta upp olja och kol ur jorden
och haven, för dem som vill starta nya flyglinjer utan CO2-skatt (typ
Richard Branson, som sedan för att hjälpa upp sin image framträder
med ett litet plastjordklot i näven och en ganska bortgjord Al Gore vid
sin sida) eller sälja SUV:ar eller golfresor till Dubai. Eller något annat
skadligt. Friheten är total, eftersom politiken sedan 1980-talet har varit
inriktad på att göra den total.

stratosfären. Storspelare som Bill Gates och den allestädes närvarande
pr-fantomen Branson. Förgreningarna i dessa fossilallianser går till
amerikanska stiftelser, institut, Washingtons lobbyorganisationer och
in i kongressen och Vita huset. Oljebolagen finansierar. De finansierar
också de rena klimatförnekarna.
Det tillhör det politiska ryggmärgsspråket att säga att det är ”vi alla”
som är med och skapar vårt eget dilemma genom ”vår egen” ökande
konsumtion. Vi är ”alla ansvariga”. Klein har emellertid samlat mängder av studier som visar att de flesta inte alls vill att världen skall utvecklas som den gör. Till och med i oljestaten Texas växer protesterna
när frackingbolagen tränger allt närmare förorterna. Vi deltar för att vi
måste.

Klein finner därför en värld där det överallt pågår en fullständigt laglig
och av regeringar oftast välkomnad, rent av subventionerad, uppforsling av mer och mer fossila bränslen ur marken, i USA:s frackingområden, i Sydamerikas högländer, i Arktis, i oljesandsfälten i Alberta, i
ett Grekland nött och tvunget till allt på grund av krisbekämpningen, i
Nigerias oljedelta, i Indiens nya kolfält. Om vi kunde betrakta världen
utifrån och såg en mänsklighet som visste att den måste minska sina
CO2-utsläpp nästan till noll och såg samma mänsklighet låta full frihet
råda för både produktion och konsumtion av CO2-utsläppande bränslen – vad skulle vi tänka om denna civilisation?

Den så kallade mänskligheten är också oenig. Överallt finns människor
som demonstrerar. De är farliga, eftersom de hotar de utländska investeringarna. Därför har vi en värld där ett repressivt statligt våld riktas
mot människor som vill skydda sin livsmiljö mot de företag som vill
späda på den globala uppvärmningen som alla säger att vi måste förhindra. Det tillhör det absolut starkaste med Kleins bok: att hon befinner sig där klimatfrågan ställs på sin spets. Hon erinrar om Ken
Saro-Wiva, författaren i Nigeria, som ledde ogonifolkets protester mot
Shell. Han och åtta andra aktivister avrättades av regimen efter en
summarisk rättegång.

Förmodligen att det måste finnas något annat som anses ännu viktigare
än att minska den globala uppvärmningen. Vad skulle det kunna vara?

Det säger en del om hur viktigt det är att låta fossilbränslena fortsätta
flöda. Inget, absolut inget, får hindra dem. Militär och polis övervakar
världens oljefält. Tänk ”Avatar”. Det är regeringars uppdrag att se till,
från Oslo till Moskva till Bagdad, Tripoli, Khartoum, Lagos, Peking
och Canberra – eller för den delen Stockholm, där Vattenfall skall vara
fritt att jobba med kol i Tyskland samtidigt som man sponsrar miljö-

Till de intressantaste avsnitten i denna bok hör den elaka skildringen
av dem som vill drömma sig bort från hela dilemmat – att klimat står i
djup konflikt med kapitalistisk avreglering – genom
geoingenjörskonst: solskärmar, konstgjorda moln, svavelsköldar i

konferenser och skidlandslaget, med en brett skrattande Maud Olofsson som hyperfolkligt skyddshelgon.
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Klein sätter sitt hopp till dessa protester, hon ser en värld av globala
tvivlare växa fram som med hjälp av sociala medier organiserar sig till
motstånd. Hon knyter denna rörelse till den stora upplysningens tradition, den som gett oss medborgerliga fri- och rättigheter, demokrati,
kvinnors frigörelse, minoriteters rätt, nu skall den genom att oskadliggöra den destruktiva kapitalismen också skapa fred mellan mänskligheten och planeten. Det är en tankeram som är hoppfull på många sätt,
retoriskt skicklig, moraliskt otadlig.

“Under höstens valrörelse släpades brunkolsbitar och tjocka rapportbibbor mellan tv-debatter och talarstolar. Tröjor och stora diagram i
papp blev snuttefiltar för partiledarna.

Är den trovärdig?

Partiledare använder debattrekvisita framför allt i brist på ett effektivt
bildspråk.

Kanske kan vi säga att den är nödvändig, för att få oss att tänka bortom
begränsningarna. Ett krux är förstås att kapitalism också har sina fördelar. Och vad ska vi ersätta den med? Men Kleins tankeram är i alla
fall inte mindre rimlig än tron att fler avregleringar och kapitalistisk
kreativitet skulle kunna fixa problemet, med ny teknik och ekonomiska
styrmedel. Det prövas just nu och inget tyder på att det fungerar. Vi
behöver radikalt andra sätt att tänka.

I en intervju med nätmagasinet Slate förklarar John Pollack, tidigare
talskrivare åt Bill Clinton, hur kraftfulla politiska metaforer fungerar.
Bilden av vältande dominobrickor fick till exempel USA att gå i krig
mot Nordvietnam. Med enkla men fingerfärdigt placerade substantiv,
som ”mörker” och ”ljus”, ingav Winston Churchill britterna hopp
under andra världskriget.

Men protester behöver institutioner för att överleva. De behöver
övergå i demokratisk politik. Sverige är just nu ett ovanligt intressant
laboratorium. Klarar världens kanske bäst utrustade demokrati att gå
vidare mot en fossilfri framtid med minskat kärnkraftsberoende?
Värderar vi världens klimat är svaret ja. Jimmie Åkesson säger förstås
nej. Men vad säger de andra, de partier som vi hoppas vill räkna sig till
upplysningens, frihetens och ansvarstagandets tradition?

Medan rekvisita nästan alltid blir ett retoriskt stickspår, fungerar rätt
metaforer som genvägar. Pollack varnar visserligen för att vi alltför
ofta inte ser premisserna som ligger till grund för bildligt tal. En
metfor kan användas för att vilseleda och skapa falska samband och
konflikter. Den kan vädja till fördomar och dölja dåliga argument.

Vi lever i ett politiskt årtion*
Sverker Sörlin litteratur@dn.se “

“En statsministers bild av livet”

Varför använder politiker rekvisita på det sättet? En partiledarduell är
inte en pjäs. I Aktuelltstudion får attiraljerna en snabb dramatisk
effekt. De förändrar dynamiken en stund, men de suggererar och övertygar nästan aldrig. Ju fler föremålen blir, desto mer stör de budskapet.

Den nya boken ”Shortcut” ägnar John Pollack helt åt hur den sortens
bildspråk formar människors syn på världen.

Men en bra metafor hjälper oss nästan telepatiskt att förstå vad en
talare menar. Den får lyssnaren att se frågor i ett nytt ljus. På gott och
ont når tanken lättare fram till en förutbestämd slutsats.

MP-språkrören och inte minst Åsa Romson har en förkärlek för
fysisk rekvisita, men Miljöpartiet använder sig också flitigt av en
bildspråklig figur. Grundmodellen som varieras är att ”politiken ska bli
varmare, inte klimatet”.
Det är komprimerat plakatspråk som ska säga att Miljöpartiet bryr sig
om saker som välfärd och miljö. Som politisk metafor är det ändå
halvlyckat, för ”varmt” anspelar på något gott och ont på samma gång.
Motsättningen hindrar hjärnan från att bilda en ny miljöpartistisk
synaps. En metafor måste ge enkla och rätlinjiga associationer om den
ska fastna i medvetandet.
Metaforer är viktiga för att föra fram argument, men avgörande också för berättande. Särskilt i politiken behövs de för att ge liv åt torftiga
resonemang och reformprogram. Det jämras över bristen på visioner
bland partierna och vad den gör för att skapa besvikna väljare. Egentligen är språket problemet, eller åtminstone en betydande del av det.
Idéer har alla partier, men om de inte tror på redskapen som övertygar
och smittar – ord, bilder och till viss del illusioner – är det inte så
konstigt att en del av väljarna blir desillusionerade. Ett själlöst manus
hjälps heller inte av generös rekvisita.
Under fredagens regeringsförklaring använde sig Stefan Löfven av ett
citat ur Karin Boyes ”Kallocain”: ”Det finns få saker som säger mer
om en människa än hennes bild av livet: om hon ser det som en väg,
ett fältslag, ett växande träd eller ett rullande hav.”
Löfvens poäng var högst oklar – på något gåtfullt vis skulle stycket
peka ut riktningen inom kulturpolitiken.
Vad Boye hade att säga om männikors bild av livet gäller dock också
en statsminister. Att Stefan Löfven inte berättade om sin egen var
talande.
Carl Johan von Seth carljohan.vonseth@dn.se “
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“Peter Wolodarski: Sveriges nye
riksförhandlare och rikskurator.”
“Stefan Löfven talade i valrörelsen om att ”Sverige gått sönder”.
Nu saknar han majoritet i riksdagen för att laga landet. De närmaste åren väntar kompromisser och intern besvikelse. “
“Han kom, han segrade och han citerade Karin Boye i sin regeringsförklaring. Men bortsett från den instoppade litterära referensen kan
ingen anklaga Stefan Löfven för språklig spänst. ”Nästan lite byråkratisk”, muttrade S-poeten Göran Greider på Twitter i fredags. ”Hittills
inte ett enda retoriskt eller idépolitiskt vingslag”.
Stefan Löfven är varken Olof Palme eller Carl Bildt. Han är heller inte
Håkan Juholt eller Per Gahrton, och tur är väl det.
Sveriges nye statsminister är en jordnära pragmatiker, som ryckte in
när hans parti befann sig i djup kris och behövde trygghet och stadga.
Han gjorde vad han var satt att göra: stabiliserade partiet och banade
väg för ett maktskifte.
Drygt två år efter att Löfven blev heltidspolitiker är han för första
gången vald till Sveriges riksdag – och utsedd till landets statsminister.
Det blev ingen jordskredsseger, utan en bräcklig minoritetsregering
som tvingas kryssa sig fram genom riksdagens kobbar och skär. Det
blir ett evigt förhandlande på Helgeandsholmen, precis som på den
partsammansatta delen av arbetsmarknaden där Löfven tillbringat
merparten av sitt yrkesliv.

Fredagens katalog av begränsade löften får betraktas som ett förhandlingsunderlag inför det kommande riksdagsåret. De ministernamn som
presenterades blir i vissa fall mindre inflytelserika än de politiker som
nu tar vid som gruppledare och utskottsordförande i riksdagen.

Löfven har till och med tvingat ett pressat miljöparti att underteckna
en diffus energiöverenskommelse, som fick en av partiets tjänstemän
att i frustration över den mediala bilden ringa upp DN och utropa: ”Ni
går på jävla sossespin”.

Makten har i ett slag flyttat från Rosenbads samordningskansli – där
alliansens fyra partier kompromissade mellan 2006 och 2014 – till
riksdagens korridorer. Majoriteter kommer att skifta beroende på ämne
och fråga. Den rödgröna regeringen får laga efter läge.

Att det spinns i energifrågan är regel snarare än undantag i svensk
politik, så i den meningen är den aktuella kompromissen stilenlig. Den
öppnar för tusen tolkningar och skjuter de mest laddade frågorna på
framtiden. Några drastiska beslut fattades inte heller denna gång.
Miljöpartiets vrede är begriplig, men knappast en vrede som bör bli
allmän.

Statsminister Löfven har ett svagt mandat för förändring. Han kan inte
ta några större grepp för att laga det Sverige som enligt valrörelsepropagandan hade ”gått sönder”.
Det är inte nödvändigtvis ett problem för vare sig Löfven eller för
Sverige. Om man betraktar den nye statsministern som en pragmatiker
i den politiska mittfåran, så har han fått en tacksam ram att verka
inom.
Det parlamentariska läget tillåter inga skarpa vänstersvängar. Någon
riksdagsmajoritet för att återställa alliansregeringens reformer finns
inte.
RUT-system, jobbskatteavdrag, arbetskraftsinvandring och låg krogmoms blir kvar, samtidigt som den nya regeringen satsar på stridsflyg
och höjda försvarsanslag. Jonas Sjöstedt och partivänstern är besvikna,
men betyder det att Stefan Löfven fäller tårar?
För en person som i flera år talat om att bryta blocktänkandet ger val
utgången tvärtom goda möjligheter att bedriva konstruktiv samförståndspolitik, i väntan på andra dagar.

MP är fastlåst i ett regeringssamarbete som tvingar partiet att kompromissa och ta ansvar. Svekdebatterna lär inte begränsa sig till kärnkraften. Vill man så intensivt sitta i en regering som de gröna får man
räkna med bakslag.
Folkpartiet och Centern riskerar betydligt mindre på att tala med
Löfven. Partierna borde seriöst undersöka möjligheten att påverka
inriktningen de närmaste fyra åren. Det finns gott om beröringspunkter
i det politiska mittfältet, om man bara orkar lämna valrörelseagitationen bakom sig: skola, skatter, jämställdhet, infrastruktur och försvar är
sådana områden. Slutresultatet skulle kunna bli en politik som har brett
folkligt stöd, och inte alls utesluter ett samlat borgerligt alternativ i
valet 2018.
Den som har mest att förklara för väljarna är inte FP och C utan Stefan
Löfven. Även om han personligen lär uppskatta den mittenkurs som nu
väntar måste han hantera de förväntningar om förändring som han
själv varit med om att skapa. Besvikelsen ska hanteras, drömmarna
tänkas bort.

När Göran Greider efterlyser poesi i regeringsförklaringen är det inte
bara ett rop på bokstäver som dansar utan en längtan efter ett annat
Sverige.
Stefan Löfven svarar på drömmarna med byråkratprosa, osäkra löften
och symboliska gester, som duger som tröst under några månader. Han
är såväl riksförhandlare som rikskurator.
Fortsätter den nye statsministern att manövrera skickligt kan regeringspolitiken bli mer konstruktiv och reforminriktad än under Reinfeldts fyra sista år.
Misslyckas förhandlingsspelet i riksdagen riskerar Socialdemokraterna
att i valet 2018 betrakta dagens dryga 30 procent – en historisk bottennivå – som ett storartat resultat. S har då gått samma öde till mötes
som många av systerpartierna runt om i Europa, och etablerat sig runt
20 procent.
Stefan Löfven klarade valet 2014. Hans verkliga dom kommer om fyra
år.
twitter.com/pwolodarski “

DN 5 okt 2014:

”Så ska Moderaterna vara drivande i stark
opposition”
“Åter viktigt opinionsbilda för öppenhet och frihet. För Moderaterna är det särskilt viktigt att driva på utvecklingen på vissa områden, som att det måste löna sig att sträva efter att göra rätt för
sig, att den valfrihet som uppnåtts inte rullas tillbaka och att
Sverige fortsätter vara ett öppet land, skriver Kent Persson. “
“För nya Moderaterna väntar nu en viktig tid. En aktiv och ansvarsfull
oppositionspolitik måste föras. Ett förnyelsearbete av såväl politik som
organisation påbörjas för att partiet ska vara väl förberedda inför valåret 2018. Lika viktigt är att det opinionsbildande arbetet tar fart.
Moderaterna har en tradition av att vara ett idéburet parti som aktivt
bildat opinion för sina idéer. Det handlar om att föra ut den egna konkreta politiken i sakfrågor, men också i hög utsträckning bilda opinion
för vilket samhälle vi vill se i framtiden, vilka värderingar som det
samhället ska bäras av och på vilket sätt vi ska nå dit.
För nya Moderaterna är det nu särskilt viktigt att driva utvecklingen
och opinionsbilda inom fem områden:
1 Strävan efter att göra rätt för sig måste belönas. Vårt samhälle
bygger på att var och en av oss arbetar för att göra rätt för sig. Vi gör
vår plikt. Vi arbetar, inte bara för vår egen skull och försörjning utan
också för att allt vårt gemensamma ska fungera. I ett samhälle med
förståelse och starka värderingar om att alla bidrar och gör rätt för sig
skapas resurser till skola, sjukvård och omsorg. Det är på så sätt
sammanhållning grundläggs och vi skapar ett Sverige som håller ihop.

Det är avgörande att samhället tydligt står upp för att det lönar sig att
arbeta. Sedan 2006 har 340 000 fler ett jobb att gå till och skattemoralen i Sverige hör i dag till världens högsta. Den utvecklingen måste
upprätthållas genom att alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att
gå till. Vägen dit går framför allt genom ett gynnsamt jobb- och företagsklimat. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag och därför behöver vi fortsatt se över hur vi kan förenkla, underlätta och stärka
möjligheterna att starta och driva företag i Sverige. Det handlar om att
göra det mindre kostsamt att anställa, minska regelkrångel och korta
handläggningstider. Det handlar också om att värna en stabil ekonomisk utveckling och föra en ambitiös politik för entreprenörskap och
innovationer. Moderaterna är bärare av dessa värderingar och vår utmaning kommer att vara att åter koppla ihop jobbpolitiken med att var
och ens plikt att göra rätt för sig ses som självklar.

3 Fortsätta stärka människors vardagsmakt. Rätten att få välja
skola, vårdcentral eller hemtjänst har varit viktiga landvinningar i ett
långsiktigt borgerligt arbete för att stärka människors egenmakt och
utveckla Sveriges välfärd. Dessa valmöjligheter är nu så naturliga i de
flesta människors vardag att de tas för givna och ses som självklara.
Men den utvecklingen står nu inför reella hot från en rödgrön regering.
Att minska valfriheten och föra tillbaka beslut från människor till
politiken är fel väg att gå. Det är att backa in i framtiden. När valfriheten nu hotas har vårt parti en given roll att ta. Valfriheten behöver
snarare stärkas och omfatta fler i Sverige. I dag är den kraftigt begränsad beroende på var du bor. Vi tycker att den grundläggande rättigheten att få välja ska gälla alla i hela Sverige. Det handlar om respekt
för människans rätt att själv få bestämma över sitt liv. Samtidigt finns
fler offentliga verksamheter där ökad valfrihet skulle göra stor nytta.

2 Våra gemensamma insatser ska användas för att hålla samman
Sverige. Ytterst handlar det om att samhället ska vara starkt där
människan är bräcklig. Människors förutsättningar i livet skiljer sig åt
och förändras vid olika tillfällen och skeenden i livet. De allra flesta av
oss behöver samhällets stöd under kortare delar av våra liv. Det kan
vara en kris, olycka eller sjukdom som skakar om livet i dess grundvalar. Då ska stöden finnas där. För att på kort sikt lindra, bota eller
stödja och för att på längre sikt hjälpa människan tillbaka till sin vardag. Det kan också finnas behov av samhällets gemensamma stöd livet
igenom. Där om någonstans ska samhället och politiken vara stark och
robust. Det handlar bland annat om att politiken har modet och kraften
att prioritera rätt. Allt kan inte lovas till alla, men våra gemensamma
krafter och resurser ska finnas när behoven för en enskild människa är
stora. Moderaternas utmaning är att stärka förtroendet för att det är vår
politik som i grunden stärker sammanhållningen av Sverige och kan ge
bästa och värdigaste stöd till de som behöver det mest.

4 Sverige ska fortsätta vara ett öppet och tolerant land. Vi har valt
att vara ett solidariskt och generöst land. Vi har låtit människor som
flyr från krig, förföljelse och katastrofer få komma till Sverige för att
få en fristad och för att få bygga sin framtid hos och tillsammans med
oss. Öppenheten har byggt vårt välstånd och våra framgångar. I dag
går 750 000 utrikes födda svenskar till jobbet. 180 000 av dem har
kommit in på svensk arbetsmarknad sedan 2006. Fler händer i vården
och fler lärare på våra skolor möjliggörs genom deras arbete och
skattepengar. Tre av tio läkare, var fjärde tandläkare och var fjärde
universitetslärare är utrikes född. Utmaningar kopplat till integration
ska lösas genom snabbare vägar till jobb, effektivare utbildningsmöjligheter och fler bostäder. Men ytterst handlar det om värderingar. Vi
vill fortsatt se ett samhälle där vi är ”vi” med varandra och där Sverige
inte delas in i ett ”vi och dom”-tänkande. Vi kommer aldrig att acceptera det. Därför är våra värderingar oförenliga med Sverigedemokraternas värderingar om slutenhet och intolerans.

5 Att ännu tydligare driva Moderaternas kärnfråga – att ständigt
arbeta för att öka människors frihet. Moderaterna har alltid stått
upp för att alla ska kunna leva och forma sina liv utifrån egna mål och
drömmar. Politiken ska vara ett stöd, inte ett hinder. Det handlar också
om ökad ekonomisk frihet. Ett arbete som det är särskilt viktigt att
rikta till dem med små ekonomiska marginaler. Politisk klåfingrighet
och onödig byråkrati ska stävjas och begränsas. Vår syn på frihet och
individualism står i tydlig kontrast mot Socialdemokraternas överdrivna tilltro till politik och kollektivism. Det är en konfliktyta som
måste förtydligas och skärpas eftersom det är här synen på Sverige och
dess framtida utveckling skiljer sig i grunden mellan nya Moderaterna
och Socialdemokraterna. Vår utmaning under kommande mandatperiod blir att visa hur stor skillnaden är i både värderingar och i praktiskt utformande av politiken, trots att Socialdemokraterna på många
områden valt att lägga sig nära oss retoriskt utan att egentligen förändra sina tidigare politiska lösningar.
Sammanfattningsvis är behovet av att opinionsbilda för grundläggande moderata värderingar om öppenhet och frihet åter mycket
stort. Tillsammans med de andra partierna i alliansen utgör vi en stark
opposition mot en svag regering. Nya Moderaternas styrka är att kunna
kombinera pragmatiskt ansvarstagande med ett tydligt idéburet utvecklingsarbete. Nu gäller det att fortsätta bredda stödet och därmed
lägga grunden för att rätt debatt förs fram till valåret 2018, då vi åter
avser att söka väljarnas förtroende med en gemensam allianspolitik. I
en tid där såväl frihet som öppenhet ifrågasätts av andra politiska
krafter är behovet av Moderaternas idéer större än någonsin.
Kent Persson, partisekreterare för Moderaterna “

DN 5 okt 2014:

“Många hinder för regeringen i
budgetstriden”
“Stefan Löfven går ur askan i elden. Knappt har han blivit statsminister förrän nästa rysare drar i gång: budgetstriden. SD hotar
med att rösta på alliansens förslag. De borgerliga är redo att ge
igen för förra årets nederlag. Samtidigt är hela regelverket kring
statens finanser i gungning. “
“Budskapet från borgerligt håll är gammeltestamentligt: öga för öga,
tand för tand. Om tillfälle ges ska de rödgröna få känna på samma
vapen som de använde förra hösten för att tillfoga alliansregeringen
dess värsta nederlag. S, V, MP och SD stoppade gemensamt en föreslagen skattesänkning trots att statsbudgetens ramar redan hade
klubbats. Ett flagrant brott mot regler och hävdvunnen praxis enligt de
borgerliga.
Nu är dock folkpartiledaren Jan Björklund redo att ge igen med samma
mynt.
– Ja, den standarden har ju satts av Socialdemokraterna förra året.
Finns det förslag som vi motsätter oss starkt och möjligheten finns att
stoppa dem så utesluter vi det inte, säger Björklund.
Centerpartiets Annie Lööf har också spänt hanen på budgetrevolvern.
– Praxis är ju ändrad sedan förra året och jag utesluter ingenting i
dagsläget.

Frågan är hur mycket av den borgerliga ammunitionen som är skarp.
Det som stoppades förra hösten var en skattesänkning och den dåvarande oppositionen försvarade sig med att de därmed stärkte statens
budget.
Det allianspartierna kan ha invändningar mot i ett budgetförslag från S
och MP är i första hand skattehöjningar. Att ge sig på detta efter att
budgetens ramar är klubbade skulle vara mycket kontroversiellt.
– Rent teoretiskt kan man ju tänka sig det men då skulle man tänja
praxis ännu mer än de rödgröna gjorde, säger Magnus Isberg, statsvetare och tidigare kanslichef i riksdagens konstitutionsutskott.
Den riktigt stora drivminan för regeringen är Sverigedemokraterna.
Partiledaren Jimmie Åkesson öppnar för att stödja alliansens budgetförslag om den egna motionen först har röstats ned.
– Utgångspunkten är att vi röstar för vår egen budget. Sedan kan vi
hamna i en situation där vi känner oss tvingade att rösta för det förslag
som är minst skadligt för Sverige. Det är ingenting som vi utesluter,
säger Åkesson.
I så fall räcker inte ens Vänsterpartiets stöd för att rädda regeringen
Löfven och resultatet är troligen nyval. I ett läge där Moderaterna är på
väg att byta partiledare är detta ett skrämmande perspektiv även för de
borgerliga.
– Då blir det kaos i riksdagen och oförutsägbart vad som kommer att
hända, säger Jan Björklund (FP).
Praxis har varit att man bara röstar på sitt eget förslag men SD anser
sig inte bundet av oskrivna regler som tillkommit innan partiet kom in

i riksdagen. Det här visar att tysta överenskommelser om riksdagens
arbete borde sättas på pränt, anser Per Molander.
Han var med och tog fram de nuvarande budgetreglerna på 1990-talet
och är i dag generaldirektör på Inspektionen för socialförsäkringen.
– Det viktiga, oavsett vilket alternativ man föredrar, är att slå fast vad
som gäller, för det är osäkerheten som gynnar det parti som inte vill
spela enligt spelreglerna, säger Molander.
Riksdagen klubbar budgeten i två steg. Först antas ramarna för statens intäkter och utgifter. Regeringens chans att klara steg 1 är att SD
avstår från att stödja alliansens förslag och att man får med sig
Vänsterpartiet.
– När vi inte är överens med regeringen kommer vi att lägga våra egna
förslag. Man kan aldrig ta Vänsterpartiet för givet, säger V-ledaren
Jonas Sjöstedt.
Men även om det går vägen kan nederlag vänta i nästa steg. Då
behandlar riksdagens utskott budgetens olika utgiftsområden. Så länge
utgiftsområdets tak inte överskrids är det fritt fram för en majoritet i
ett utskott att omfördela pengarna eller att helt enkelt sänka anslagen
till någon post.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se“

DN 5 okt 2014:

“S och MP måste söka stöd hos V”
“Vinster i välfärden är den stora knäckfrågan i årets budgetförhandlingar. Förbud, säger Vänsterpartiet. Förbud – men med
förnuft, säger Socialdemokraterna. “
“Socialdemokraterna och Miljöpartiet är beroende av stöd från
Vänsterpartiet för att få igenom sin budget i riksdagen. Men det lär
inte bli någon enkel resa med en passiv medpassagerare som utan knot
är med och delar på biljettkostnaden. V har varit övertydligt med att en
uppgörelse om vinster i välfärden är en förutsättning för att partiet ska
stödja en rödgrön budget. Förhandlingar om frågan pågår för fullt.
– Vi vill ha en överenskommelse som garanterar att det ska bli en
förändring. Det är det viktiga för oss, säger Vänsterpartiets ledare
Jonas Sjöstedt.
Om man lägger de tre partiernas förslag bredvid varandra ser det ut
som att det borde vara möjligt att nå en lösning. Den stora skillnaden
ligger i att V vill lagstifta mot vinster i välfärden medan MP och S är
emot ett lagstadgat vinstförbud.
S vill i stället ställa hårdare kvalitetskrav på dem som driver välfärdsverksamhet och MP vill att vinsterna ska återinvesteras i verksamheten. MP vill också att privata ägare bara ska kunna få avkastning på det
kapital de själva satsat, inte på pengar som kommer från skattemedel.
– Skillnaden mellan oss är att vårt mål är att få bort vinsterna ur välfärden. Deras är att reglera vinstuttagen. Nu måste vi hitta en gemensam ståndpunkt och det hoppas vi göra, säger Jonas Sjöstedt.

En del av det som partierna förhandlar om är redan på gång. Den
statliga ägarprövningsutredningen sitter just nu och funderar på hur
man ska kunna införa krav på långsiktigt ägande och dessutom pröva
lämpligheten hos dem som driver privat välfärdsverksamhet, något
som både S och MP skriver under på. Utredningen skulle komma med
sitt betänkande den 1 november men kommer att begära ytterligare sex
månader för kunna bli klar.
Dessutom föreslog företagsskattekommittén i somras begränsningar i
avdragsrätten för räntor. I praktiken innebär det stopp för riskkapitalbolagens skatteplanering i välfärden.
– Det är en väldigt stor omläggning som föreslås så där är det väldigt
viktigt vad remissinstanserna tycker. Vi får sammanställa svaren och
se hur vi går vidare med förslaget, säger finansminister Magdalena
Andersson (S).
– Det finns absolut intressanta drag i den utredningen. Samtidigt finns
det en del oro för hur det skulle påverka bostadsbyggandet och det
måste också vägas in.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

DN 5 okt 2014:

DN 6 okt 2014:

“USA:s kritik oroar inte statsministern”

“Ta i hand på budgeten”

“ Den nya regeringen oroas inte av USA:s kritik mot planerna på att
erkänna Palestina.

“Nej, det är ingen enkel uppgift som väntar Stefan Löfven. Som DN
konstaterade i en genomgång på nyhetsplats i går blir de kommande
veckornas budgetprocess sällsynt tuff.

– Vi har den uppfattningen och det är ingen nyhet för USA, säger
statsminister Stefan Löfven (S).
Löfven och hans 23 ministrar höll på lördagen sitt första regeringssammanträde. Flera statssekreterare utsågs, men några tunga politiska beslut fattades inte.
Däremot kan ett kommande beslut som regeringen aviserat orsaka
kontrovers, nämligen att Sverige ska erkänna Palestina som stat. USA
har reagerat kyligt och talespersonen Jen Psaki vid amerikanska utrikesdepartementet har, enligt AFP, sagt att det är för tidigt.
– Det är inte USA som bestämmer vår politik. Det var väntat att vi
också skulle få kritik. Vi kommer att fortsätta en konstruktiv dialog
och föra samtal med USA för att förklara våra bevekelsegrunder och
motiv till detta, säger utrikesminister Margot Wallström (S).
Hennes statssekreterare på utrikesdepartementet blir Annika Söder,
som jobbat inom FN och även tidigare varit statssekreterare.
TT “

Insatserna är höga; om förhandlingarna kärvar hotar en regeringskris.
Hindren är samtidigt många och besvärliga. Att Stefan Löfven tillsammans med de gröna språkrören har bildat en svag minoritetsregering innebär nu en tvåfaldig huvudvärk.
För det första måste regeringskoalitionen förhandla färdigt. Hittills har
sammanjämkningen av Stefan Löfvens och de gröna språkrörens valmanifest lämnat gapande hål i politiken. När de nya ministrarna efter
fredagens konselj gjorde sig hemmastadda på sina respektive departement saknades fortfarande viktiga miljarder.
För det andra måste S och MP, när de väl kommit överens, i nästa steg
säkra stöd från Vänsterns Jonas Sjöstedt.
Huruvida det går hela vägen hänger sedan på Jimmie Åkessons
humör, för SD-ledaren utesluter inte att hans parti i slutskedet av omröstningarna väljer att ge sitt stöd åt alliansens budget. Vi ger inga
garantier, säger Sverigedemokraterna. Även om SD lägger ned sina
röster finns risken att problem uppstår senare. Alliansen och SD kan,
när budgeten väl har klubbats igenom, lägga krokben för enskilda
förslag.
Så ungefär kan regeringens bekymmersamma läge sammanfattas. Det
kommer att kräva djärv statskonst. Men det motigaste för Stefan

Löfven är att det heller inte blir lättare på sikt.
Socialdemokraternas och Miljöpartiets väljare har blivit utlovade en
”ny politisk inriktning”: Utvecklingen i skolan ska vända, arbetslösheten försvinna och klyftorna minska, berättade Löfven i fredagens
regeringsförklaring.
Det ska han åstadkomma med skattehöjningar som inte ens räcker för
att upprätthålla nivån i dagens välfärd. Om man frågar expertmyndigheten Konjunkturinstitutet krävs det dubbla och mer därtill, jämfört
med Socialdemokraternas förslag, för att hålla politiken på rak kurs.
Någon vänstergir blir det knappast tal om.
I praktiken innebär den nya regeringens löften snarare färre händer i
äldreomsorgen och utspädda socialförsäkringar.
S och MP har låtit väljarna tro – och låter dem fortfarande hoppas –
att den kommande mandatperioden inte kräver hårda prioriteringar.
Men under de närmaste åren kommer den åldrande befolkningen att
märkas i kommunernas och landstingens budgetar. Samtidigt ökar
sjuktalen och hotar att nå nya höjder efter regelförändringarna som S
har utlovat.
Ovanpå allt detta kräver budgetreglerna sträng disciplin på finansdepartementet. Överskottsmålet, som säger att statens kassa ska visa plus
över en konjunkturcykel, sätter snäva gränser för satsningarna efter
åren med finanskris.
Det är upplagt för dåliga kompromisser, upptrappade konflikter och
desperation. Och i förlängningen en politik som ingen vill ha och som
dessutom riskerar att gräva hål i statens kassakista.

Högst på statsministerns och hans finansminister Magdalena Anderssons dagordning borde därför stå att sträcka ut en hand till allianspartierna för att nå en uppgörelse om budgetreglerna.
Alla partier utom Vänstern bekänner sig i dag till överskottsmålet,
men i korten ligger ändå att det överges. Alliansregeringen har skjutit
på datumet då överskott ska nås, och fått kritik för att ha fuskat genom
att utebli med tydliga motiveringar och ordentliga kalkyler. Även
Socialdemokraterna och Magdalena Andersson har svävat på målet.
Naturligt för henne vore att inleda en översyn av överskottsmålet tillsammans med allianspartierna. Ingångsvärdet borde vara att Sverige
inte längre snabbt behöver minska statsskulden, men att målet inte får
avskaffas utan att det införs nya stränga regler. Överskottsmålet har
fungerat som ett ankare för politiken. Enbart ett balansmål räcker inte
för att ersätta det.
I samma förhandlingar behöver regeringen och allianspartierna se över
riksdagens beslutsregler och, som Per Molander har föreslagit på DN
Debatt (26/9), se till att fästa på papper ett tydligare skydd för minoritetsregeringars budget.
Alternativet är ett förstört samarbetsklimat i riksdagen och – visar
forskningen – en växande statsskuld.
DN 6/10 2014 “
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“Lönerna överträffar dikten”
“När man frågar amerikaner hur mycket de tjänar i relation till sina
landsmän så överskattar många sin lön. I den lägsta inkomstkvartilen
tror hela 54 procent att de har medelinkomster eller mer.
Annat är det i Sverige, visar en IFN-studie signerad Mounir Karadja,
Johanna Möllerström och David Seim. När de bad svenskar att uppskatta sin relativa inkomst var resultatet det motsatta: Nästan 70 procent underskattar sin position med 10 procentenheter eller mer. Bara 6
procent överskattar sin ställning med lika mycket.
Till skillnad från den amerikanska drömmen tycks alltså den svenska
verkligheten överträffa dikten.
Vad typiskt svenskt att förminska och underskatta sig själv helt i
onödan, kanske någon nu suckar. Vi tror ju inte på oss själva i det här
landet. Vågar inte sticka ut. Typiskt är också att kvinnor är överrepresenterade i den underskattande gruppen.
Men den som ser svenskhetsstereotyper flimra förbi som förklaringsmodell bör vänta med att fälla sin dom. Forskarna har nämligen tagit
studien ett steg längre.
Några månader efter att den första enkäten genomfördes fick en del av
deltagarna reda på hur deras inkomst egentligen ser ut i relation till
andras. De flesta fick alltså beskedet att de är rikare än vad de själva
trodde. Informationen påverkade de svarandes politiska preferenser.

När det visade sig att de var rikare minskade plötsligt intresset för
omfördelning av samhällets resurser. Bland dem som anser att personlig ansträngning snarare än tur påverkar inkomsten ökade dessutom
stödet för Moderaterna.
Den här valrörelsen har vi lärt oss att ”någonting håller på att gå
sönder i Sverige”. Vad det är som är på väg att braka ihop har dock
varit ett mysterium för den som inte sjunger den anekdotiska bevisföringens lov. IFN-rapporten erbjuder en ledtråd: Många gånger är vi
så bombarderade av budskap om att det går utför att vi tappar verklighetsförankringen. Om det någonsin fanns någon sådan, vill säga.
På samma sätt som den amerikanska drömmen impregnerar samhället i
en känsla av framgång, har föreställningen om det jantifierade Sverige
skapat en upplevelse av begränsning. Två helt skilda nationella
berättel-ser, som inte nödvändigtvis har med verkligheten att göra över
huvud taget.
Amanda Björkman amanda.bjorkman@dn.se “
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”Sänk verkliga arbetslösheten – inte den
officiella siffran”
“Verklig arbetslöshet inkluderar dold. Göms arbetslösa i åtgärder
når vi EU:s lägsta arbetslöshet redan nästa år. Den dolda arbetslösheten vände för 10 år sedan och är nu lägst på 20 år tack vare
färre förtidspensionärer. Komplettera målet om arbetslöshet med
ett lika konkret sysselsättningsmål, skriver Svenskt Näringsliv.”

räknas in i den vanliga arbetslösheten.
Detta mått ger en bredare bild än SCB:s officiella arbetslöshetsmått.
Vår slutsats är att den verkliga arbetslösheten i dag är på en av sina
lägsta nivåer sedan mitten av 1990-talet. Metoden som vi har använt
togs först fram i en SNS-rapport från 2006 av professorerna Lars
Ljungqvist och Thomas J Sargent (som tog emot ekonomipriset till
Alfred Nobels minne 2011).

“Socialdemokraterna och Miljöpartiet har satt ett ambitiöst mål för
arbetsmarknadspolitiken. År 2020 ska Sverige ha EU:s lägsta arbetslöshet. När de nu bildar regering står de inför ett vägval.

Den verkliga arbetslösheten utgår från att Sveriges historiska sjukskrivningstal motsvarar den normalnivå som orsakas av ren ohälsa.
Den andel av de förtidspensionerade och långtidssjukskrivna som
överstiger denna nivå inkluderas därför i den dolda arbetslösheten.
Även personer med olika former av anställningsstöd läggs till den
dolda arbetslösheten.

Antingen satsar de på en politik som fortsätter att höja arbetsutbud och
sysselsättning i sådan takt att målet nås. I sådana fall behöver en halv
miljon jobb skapas framöver. Eller så gömmer de undan 150 000 av de
arbetslösa i olika jobbprogram eller förtidspension. I sådana fall kan de
nå EU:s lägsta arbetslöshet redan nästa år.

Den verkliga arbetslösheten inkluderar både den vanliga arbetslösheten och den dolda arbetslösheten. Den dolda arbetslösheten ökade
stadigt fram till mitten av 2000-talet för att sedan återigen minska.
Anmärkningsvärt nog fortsatte den dolda arbetslösheten att minska i
oförändrad takt under finans- och skuldkrisen.

Om färre personer söker jobb går arbetslösheten ned. Detta innebär att
en del personer som vi tänker på som arbetslösa inte räknas in i SCB:s
officiella arbetslöshetsmått. De flesta tänker sig att en arbetslös person
är någon som vill och kan jobba men som inte har en självständig försörjning. I SCB:s statistik definieras däremot en person som arbetslös
endast om hen aktivt söker efter och kan ta ett arbete.

Den verkliga arbetslösheten nådde sin topp i mitten på 2000-talet och
har sedan dess fallit tillbaka. Den verkliga arbetslösheten ligger i dag
på en av sina lägsta nivåer sedan 1996, då våra beräkningar startar.

Precis som Erik Åsbrink påpekade redan 2006 kan ett alltför stort
fokus på arbetslöshetsmåttet dessutom leda till att arbetslösa göms
undan i olika åtgärder eller knuffas ut från arbetsmarknaden.
Svenskt Näringsliv har därför tagit fram ett utvidgat arbetslöshetsmått som inkluderar en del personer som saknar arbete men som inte

Resultatet står sig även om långtidssjukskrivna exkluderas från analysen. I stället drivs tillbakagången av den verkliga arbetslösheten av
färre förtidspensionärer. Färre arbetsföra hamnar numera i den återvändsgränd som en förtidspensionering innebär. Skillnaderna i inflödet
till förtidspensioner under de senaste trettio åren verkar heller inte bero
på hälsoförändringar. Tvärtom har förtidspensionärerna haft bättre

hälsa under perioderna då förhållandevis många beviljades förtidspension och vice versa.
Alliansregeringens politik tycks därför har varit framgångsrik när det
gäller att flytta fler personer närmare arbetsmarknaden. Jobbskatteavdragen och skärpta regler för sjukskrivningar och förtidspensionärer
hade effekt. Att personer går från dold till öppen arbetslöshet är i grunden positivt. Eftersom den verkliga arbetslösheten har minskat betydligt mer än den officiella arbetslösheten har många också kommit i
arbete.
Både sysselsättningen och sysselsättningsgraden har också ökat sedan
mitten av 2000-talet. Att fler personer är med på arbetsmarknaden är
bra för Sverige. I USA har arbetslösheten gått ner för att många har
lämnat arbetsmarknaden. I Sverige har arbetslösheten ökat för att
många har kommit in på arbetsmarknaden. Samtidigt ligger stora utmaningar framför oss när det gäller att se till att alla de människor som
vill vara med och bidra också får chansen att komma in i arbete.
Konjunkturinstitutet bedömer att jämviktsarbetslösheten är strax
över 6 procent år 2020. Om man på lång sikt ska klara arbetslöshetsmålet krävs att även jämviktsarbetslösheten minskar. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har hittills inte presenterat tillräckliga förslag för
att uppnå detta. Tvärtom tyder en del av de rödgröna förslagen på att
de vill knuffa ut arbetslösa ur statistiken. Extratjänster för långtidsarbetslösa och 90-dagarsgaranti är inte lösningen på jobbristen, även
om sådana åtgärder bidrar till att dölja den verkliga arbetslösheten.
När dessa åtgärder ska finansieras höjs skatterna för jobbskaparna.
Arbetsgivaravgiften för unga ska höjas och världens högsta marginalskatter ska höjas ytterligare.
I stället borde den nya regeringen fokusera på framväxten av riktiga
jobb. Men då måste de våga ta nya grepp om arbetsmarknaden. Jobb
skapas inte ur tomma intet.

Ett flertal studier har identifierat arbetsmarknadsregleringen i
Sverige som ett hinder för att anställa. Det finns också ett stort behov
av att lätta regelbördan för företagen. Förslag om krav på årliga lönekartläggningar och rätt till heltid går på tvärs med detta, trots att
exempelvis lönekartläggningar inte har visat sig vara effektiva ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Åtgärder som har varit framgångsrika för att ge fler möjlighet att
komma in på arbetsmarknaden, som rutavdraget, bör permanentas.
Samtidigt behöver jobbskapandet stimuleras för alla typer av företag.
Vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Företagen letar med ljus och
lykta efter erfaren personal inom en rad branscher. Det behövs fler
personer med yrkesinriktad gymnasieutbildning samtidigt som det
också behövs fler högutbildade civilingenjörer. Matchningen måste
också förbättras. Arbetsförmedlingen behöver ses över från grunden
och monopolet brytas upp.
Ett öppet Sverige leder också till fler jobb. Forskning visar att utländska och inhemska arbetare kompletterar varandra på arbetsmarknaden.
När vi öppnar för kompetensinvandring skapas fler och bättre jobb.
För en långsiktigt hållbar utveckling på arbetsmarknaden krävs att
arbetslösheten minskar genom att fler kommer i jobb med egen
försörjning. Arbetslöshetsmålet borde därför kompletteras med ett lika
konkret sysselsättningsmål.
Nu krävs ett samlat grepp och kraftfulla reformer från den nya regeringen. Samtidigt måste alla felsteg som skadar ekonomin undvikas.
Susanne Spector, arbetsmarknadsekonom, Svenskt Näringsliv
Ann Öberg, chefsekonom, Svenskt Näringsliv “
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“Pensionerade lärare rycker in när andra
inte håller måttet”
“Lärarna borde be om ursäkt och förklara varför de kommer för
sent eller ställer in en lektion. Det är inte rättvist att bara elever
straffas för sen ankomst, anser Jessica Kyläkorpi och Madeleine
Andersson, klasskamrater i Spånga grundskola. “
“Förra läsåret ställde Spånga grundskola i norra Stockholm in ett 50tal lektioner i årskurs 7–9. Skolans rektor Madelen Kling satsar hellre
på extra stöd till svaga elever än på vikarier utifrån som inte håller
måttet.
Akuta vakanser försöker hon så långt det är möjligt täcka med hjälp av
egna lärare som gått i pension, eller lärare på skolan som inte undervisar full tid.
– Med sådana lösningar vet jag att det blir bra kvalitet på undervisningen, säger Madelen Kling.
Klasskompisarna Jessica Kyläkorpi och Madeleine Andersson i 8D har
båda dåliga erfarenheter av vikarier som kommer från en utomstående
förmedlare och inte alltid är uppdaterade på vad de ska göra.
– Ibland ger de andra svar på uppgifterna än de vi får av vår riktiga
lärare, säger Madeleine Andersson.
När lektioner ställs in brukar eleverna ändå få arbetsuppgifter och
ibland sitter de i biblioteket. Jessica Kyläkorpi tycker att lärarna borde

tänka mer på hur de pratar med eleverna när lektioner blir inställda,
eller börjar senare än planerat.
– Lärare har lika mycket rätt som vi att komma för sent, men det är
inte så bra om de sätter i gång lektionen utan att först ge en förklaring.
Och så borde de be om ursäkt, det måste ju vi göra, säger hon.
Madelen Kling understryker att det ändå är sällsynt att skolan ställer in
lektioner i stället för att skaffa vikarie. Ibland går det inte att få tag i
någon och ibland går det av säkerhetsskäl inte att ta in en obehörig
lärare, till exempel i träslöjd. För att eleverna ska få sin garanterade
undervisningstid även om lektioner ställs in lägger skolan ut mer
undervisning än timplanen kräver.
Mikaela Säll Hermansen gick i pension för ett par år sedan efter
drygt tio år som lärare i spanska och engelska. Nu är hon tillbaka som
intern vikarie och är välkänd bland eleverna.
– Jag känner ju också lärarna och då blir det lättare att göra överlämningar och veta hur långt eleverna kommit i ett ämne, säger hon.
Torbjörn Tenfält torbjorn.tenfalt@dn.se “
“Fakta. Röster om vikariebristen
"I influensa- och förkylningstider kan vikariepoolen ibland
tömmas helt."
Päivi Oliv, rektor på Torslandaskolan, Göteborg
"Ibland ställer vi in sista lektionen om många lärare är sjuka
samtidigt. "

Wenche Rönning, rektor på Kristofferskolan, Bromma

DN 6 okt 2014:

"Självklart blir det en kvalitetsförsämring när vi måste använda
outbildade vikarier."

“Elevernas vardag – lektioner som plötsligt
ställs in”

Sven-Erik Rhen, rektor på Vargbroskolan, Storfors
"Vi har stora svårigheter att få vikarier, speciellt till mellan- och
högstadiet. Nästan alla vi får tag på är outbildade."
May Bjerklund, skolchef i Årjäng
"I framför allt trä- och metallslöjd vill vi ha en utbildad vikarie
eftersom det är ett farligt ämne. Men det får man aldrig och då
väljer vi att inte ta in någon vikarie."
Gunilla Olsson, rektor på Rålambshovsskolan, Stockholm
"Vikariebrist påverkar arbetssituationen negativt, för både
skolassistenter, rektorer, lärare och inte minst för eleverna."
Anne-Len Kriewitz , verksamhetschef i grundskolan, Vänersborg
"På högstadiet upplevs inställda lektioner, via synpunkter från
föräldrar och elever, som ett problem."
Marit Persson, bildningskontoret, Emmaboda
"Man måste vara snabbt ute, för efter klockan 07.30 är oftast alla
vikarier uppbokade."
Tomas Hultquist, rektor på Engelbrektsskolan, Stockholm “

“Bristen på vikarier tvingar gymnasier och grundskolor att ställa
in tusentals lektioner, visar DN:s kartläggning. – Ytterst beklagligt, det ger fel signaler till eleverna, säger Ulrica Celec, ordförande i riksförbundet Hem och skola. “
“Skolverket slog förra veckan larm om att varannan lärare i gymnasieskolan och var tredje i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de
undervisar i. DN:s granskning visar att bristen på behöriga lärare bidrar till att det också är mycket svårt för skolorna att få tag i bra
vikarier. Flera tusen lektioner ställs in varje termin.
– Det är inte okej, jag vill inte ha en enda inställd lektion, säger Marianne Mårtensson, rektor på Kirsebergsskolan i Malmö.
Under vårterminen tvingades hon ställa in ett 40-tal lektioner i årskurserna 7–9.
DN har samlat in uppgifter om vikariesituationen och inställda lektioner i ett hundratal högstadieskolor och gymnasier i hela landet. Dessutom har vi varit i kontakt med utbildningsförvaltningen i drygt hundra kommuner. Med några få undantag svarar samtliga att det trots
vikariepooler och andra lösningar är svårt att få tag i tillräckligt många
vikarier. Att hitta vikarier med lärarexamen är ofta omöjligt.
När flera lärare är sjuka samtidigt, och några är i väg på utbildning går
det inte att täcka alla luckor, konstaterar Marianne Mårtensson.

Kirsebergsskolan delar vikariebank med några andra kommunala
skolor i norra Malmö.
– Banken fungerar bra förutom att antalet vikarier inte räcker.
Om det inte går att få tag i en vikarie sätter sig eleverna ofta i biblioteket och läser eller går till fritidslokalen. Är det den sista lektionen för
dagen går de hem.
Flest lektioner ställs in på gymnasiet, men många kommuner uppger
för DN att problemet med vikariebristen ändå är störst i årskurserna
7–9. Följderna av att ställa in lektioner är svårare på grundskolan än i
gymnasiet, där eleverna klarar sig lättare på egen hand.
Kjell Ahlgren, undervisningsråd på Skolinspektionen, varnar även han
för att inställda lektioner kan få negativa konsekvenser för eleverna i
årskurserna 7–9.
– Är det inställda lektioner och många vikarier kan eleverna i de åldrarna få annat fokus än skolan. Finns det inte en stabil lärargrupp är
risken stor att vissa elever flyter i väg, säger han.

– Om en gymnasieelev kommer två minuter för sent till sin lektion blir
det en rapport till CSN. Händer det många gånger dras studiebidraget
in. Men när ingen lärare närvarar och eleven drabbas undervisningsmässigt blir det inga konsekvenser för skolan. Det är ytterst beklagligt,
säger hon.
Utbildningsnämnden i Stockholm oroade sig förra året över rapporter
om många inställda lektioner och gav de kommunala gymnasieskolorna i uppdrag att mäta hur mycket utebliven undervisning det var under
november. I sitt beslut skrev nämnden: ”För varje inställd lektion
missar ett antal elever ett tillfälle för ökad lärdom och får svårare att
klara av kunskapskraven.”
De 20-talet gymnasieskolor som lämnade uppgifter till Stockholms
stad ställde under november månad in sammanlagt 1 786 lektionstimmar. Räknar man antalet timmar per elev blir det cirka en inställd
lektion i veckan.

Även när det går att hitta vikarier påverkas arbetet på skolan av bristen, menar Kjell Ahlgren.

Svaren på DN:s frågor visar att det i årskurserna 7–9 är svårast att hitta
vikarier i praktisk-estetiska ämnen som slöjd, bild, musik, teknik och
hem- och konsumentkunskap. Men även språk, till exempel spanska
och franska. I gymnasiet är det särskilt svårt att få tag på utbildade
vikarier i naturvetenskapliga ämnen, men även estetiska ämnen och
språk.

– Många skolor lägger ner mycket tid för att lösa de dagliga luckorna
och det tar tid från den ordinarie verksamheten. När man måste rigga
om i planeringen blir det ringar på vattnet, säger han.

– Ju högre upp i årskurserna du kommer desto tydligare och viktigare
blir den formella ämneskunskapen och behörigheten, framhåller Mats
Bååth, chef för skol- och utbildningsförvaltningen i Skurup.

Ulrica Celec, ordförande i riksförbundet Hem och skola, framhåller att
inställda lektioner ger fel signaler till eleverna.

Torbjörn Tenfält torbjorn.tenfalt@dn.se “

“Fakta. Så gjordes undersökningen

DN 6 okt 2014:

Vi gjorde undersökningen i två steg:

“Israels utrikesminister läxar upp Stefan
Löfven”

1. Först mejlfrågor till alla kommuner. Cirka hundra svarade och de
flesta angav att vikariebristen orsakar störst problem i årskurs 7–9.
Därutöver kom svar från flera skolor som fått frågorna från
förvaltningen.
2. Därefter en snabbenkät till alla cirka 260 grundskolor med 7–9–
klasser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Drygt hundra svarade på
frågor om vikarietillgång och inställda lektioner. Tredje källan är
Stockholms stads gymnasieskolors dokumentation av antalet inställda
lektioner under november 2013.
Flest lektioner ställs in på gymnasiet. Några skolor som ställde in
förra läsåret:
Gymnasiet: S:t Erik (370), Kista (206), Thorildsplan (138), Bromma
(134), Ross Tensta (131). Samtliga gymnasier ligger i Stockholm och
siffrorna gäller en månad.
Årskurs 7–9: Spånga grundskola, Stockholm (50/läsår), Kirsebergsskolan, Malmö (38 på vårterminen), Tynneredsskolan/Ängåsskolan,
Göteborg (29/läsår), Rålambshovsskolan, Stockholm (en lektion i
veckan).
Jämfört med det totala antalet lektioner ställs få in, men särskilt på
grundskolans högstadium bedöms inställd undervisning orsaka
problem.
Alla elever är garanterade en viss undervisningstid. Hög frånvaro i
kombination med inställda lektioner kan äventyra garantin. Skolverket publicerade förra året en rapport som visade att skolhuvudmännen
och skolorna saknar rutiner för att se om elever får sin garanterade
undervisningstid eller inte.
Källa: DN, Skolverket och Stockholms stad “

“Sveriges avsikt att erkänna Palestina har fått Israel att ilskna till.
I ett uttalande från Israels utrikesminister Avigdor Lieberman
läxas statsministern upp: Stefan Löfven borde förstå att det är
palestinierna som saboterat alla förhandlingar i 20 år. “
“Israel har kallat upp Sveriges ambassadör i Tel Aviv Carl Magnus
Nesser för att ta emot en protest mot Sveriges uttalade avsikt att erkänna Palestina.
Israels utrikesminister Avigdor Lieberman, som häromdagen uteslöt
fredsförhandlingar med den palestinske presidenten Mahmud Abbas,
anser att statsminister Stefan Löfven inte begriper sig på Mellanöstern:
– Löfven borde begrunda att det är palestinierna som saboterat alla
förhandlingar i tjugo års tid, säger han.
– Stefan Löfven måste förstå att varken deklarationer eller andra åtgärder av en utomstående part kan ersätta direkta förhandlingar mellan
parterna, och att en lösning måste innebära en överenskommelse mellan Israel och resten av arabvärlden. Om det är situationen i Mellanöstern som engagerar statsministern vore det bättre att fokusera på mer
angelägna problem som de dagliga massmorden i Syrien, Irak och på
andra håll i regionen, säger Lieberman i ett uttalande på israeliska
UD:s hemsida.

Sveriges ambassadör i Israel, Carl Magnus Nesser, bekräftar för DN
att han är uppkallad till israeliska utrikesdepartementet i dag, måndag.

– Så fort det går. Processen är inledd, men vi ska inte göra något förhastat, sade Stefan Löfven.

– Jag har inte så mycket mer att säga om det just nu, säger Nesser.

Det israeliska fredslägret är inte bortskämt med europeiska initiativ.
Israels förre ambassadör i Turkiet och Sydafrika, socialdemokraten
Alon Liel, kritiserade USA och de som betecknat Stefan Löfvens
beslut som förhastat:

Utrikesminister Margot Wallström säger att hon väntade att det skulle
bli en israelisk reaktion på det svenska beskedet.
– Vi är vana vid att det blir starka ord och en emotionell reaktion. Den
kan jag förstå och respektera även om jag inte delar den.
Hon tror inte att beskedet kommer att få några allvarliga konsekvenser
för relationerna mellan Sverige och Israel.
– Vi har bra relationer, och ska upprätthålla en bra dialog med både
palestinierna och Israel, säger hon.
– Först får vi nu se vad de säger. Ambassadören har med sig det som är
vår linje och våra motiv; att vi går före i EU-kretsen, och att detta är
ett steg i rätt riktning mot en tvåstatslösning. När det nu sägs att det är
för tidigt skulle jag säga att risken är att det för sent. Det är viktigt att
vi tar ett initiativ som förhoppningsvis kan inspirera andra länder,
säger Margot Wallström.
I lördags reagerade USA på Sveriges avsikt att erkänna Palestina med
att det var för tidigt för ett internationellt erkännande. Då svarade Margot Wallström att det inte är USA som bestämmer Sveriges utrikespolitik.
Statsminister Stefan Löfven sade i söndags ”Agenda” i SVT att det
inte finns någon fastlagd tidtabell för när ett erkännande kommer.

– Förhastat? På vilken planet lever de? Tvärtom, spelet är nästan förlorat. Bosättningarna sprider sig med rekordfart och bägge parter i
konflikten har deklarerat att de inte vill förhandla just nu. Bara resoluta
initiativ utifrån kan rubba dödläget. Om Sverige kan dra med sig EU
så kommer USA att följa efter, som i Sydafrikafrågan på 1980-talet.
Först då går det att tvinga parterna att förhandla.
Nathan Shachar naranjal@gmail.com
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se
“Bakgrund. Oklart hur många länder som har erkänt Palestina
1947 antog FN en plan för att dela Palestina i en judisk och en arabisk
stat. Det accepterades av The Jewish Agency. Palestinas araber och
arabstaterna sade nej och krävde att Palestina skulle bli en odelad
demokratisk, arabisk stat.
Den 14 maj 1948, dagen innan det brittiska mandatet upphörde,
utropades staten Israel. Men den palestina-arabiska staten utropades
inte. Egypten, Transjordanien, Syrien, Libanon och Irak angrep Israel
som på hösten besegrade angriparna. Territoriellt utökade kriget 1948–
49 Israels område till att också omfattade cirka 77 procent av mandatet
Palestinas yta.

På sex dagar i juni 1967 besegrade Israel de egyptiska, jordanska och
syriska styrkor som placerats ut runt landets gränser, och efter kriget
ockuperade Israel hela det forna mandatområdet Palestina.

DN 6 okt 2014:

År 1993 inleddes förhandlingar (Osloprocessen) mellan Israel och
Palestinska befrielseorganisationen (PLO) om självstyre för
Gazaremsan och Västbanken. Den palestinska myndigheten skapades
1994 som en del av Osloprocessen.

“Jerusalem. Samtidigt med sin upphöjelse till statsminister har
Stefan Löfven uppnått något ännu mer sällsynt för svenska politiker: Miljoner personer i Mellanöstern vet vem han är. “

Islamistiska Hamas styr i Gaza sedan 2007. Rörelsen är terrorstämplad av EU. Sekulära Fatah (största medlemsorganisation i PLO) har
makten på Västbanken och accepteras av omvärlden som palestiniernas representant. Ledare är Mahmoud Abbas.
Enligt en sammanställning från nyhetsbyrån AFP har 112 länder erkänt Palestina som egen stat, men palestinierna hävdar att det är 134.
I Europa har Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Malta, Rumänien och
Ungern officiellt erkänt en palestinsk stat. “

“Utspelet är en uppmuntran”

“Analys. De har dock ännu inte lärt sig uttala hans namn. Han heter
här tills vidare Loff-ven, med tonvikt på första stavelsen och både foch v-ljud.
Den svenske ledaren prisas av palestinska talesmän i Ramallah och av
den israeliska fredsrörelsen – samtidigt som han misstänkliggörs och
fördöms av den israeliska nationalistregeringens talesmän, med utrikesminister Avigdor Lieberman i spetsen.
Det är möjligt att både israeler och palestinier överdriver det svenska
utspelets potential. De förhoppningar man i Ramallah knyter till
Sveriges Palestinaerkännande är identiska med Liebermans farhågor:
Att resten av EU följer efter.
Även om detta skulle ske så är det lång väg kvar tills en palestinsk
stat tar form i geografin. Men om den palestinske presidenten Mahmud
Abbas får som han vill, och palestinafrågans fortsättning kommer att
utspelas på den diplomatiska arenan, så är Sveriges revolt mot EU:s
gemensamma – och uddlösa – palestinapolitik en uppmuntran för
Västbankens palestinier.
EU-länderna har länge varit frikostiga med moraliskt stöd för palestinierna. Deras nationella anspråk och rättigheter är sedan länge
erkända av alla européer. Det har varit sämre beställt med aktiva EU-

insatser mot ockupationen. En högst konkret möjlighet för EU, och
Sverige, vore att kräva att Israel låter Västbankens näringar exportera
på samma villkor som Israels.

DN 6 okt 2014:

– EU är Israels viktigaste handelspartner. Om Europa ställde som
villkor för sin handel med Israel att palestinsk export skulle försiggå
utan byråkrati och konstruerade hinder så skulle vi få helt andra
möjligheter att försörja oss, sade olivodlaren Abed al-Jabari häromdagen till DN.

“De äldsta svenska kärnkraftverken kommer att slippa nya tuffare
säkerhetskrav, uppger SVT.

Efter Tyskland och England är Sverige det europiska land som har
de mest komplicerade relationerna till Israel. Strax efter den judiska
statens tillkomst mördades en medlem av den svenska kungafamiljen,
FN-medlaren Folke Bernadotte, i Jerusalem. Mördaren hörde till en
ytterlighetsfalang, men han blev strax betrodd medhjälpare till den
israeliske landsfadern Ben Gurion, som torde ha känt till detta.
Det var känt också i Sverige, men där valde man att tala tyst om saken.
Socialdemokratin och Folkpartiet hade varma relationer till Israel fram
till 1967, men minnet av Bernadotte satte en gräns för förtroligheten
ända till i mitten av 1980-talet, då prinsessan Christina besökte Israel
och premiärminister Shimon Peres beklagade dådet.
Nathan Shachar naranjal@gmail.com “

“Gamla kärnkraftverk slipper krav”

Efter kärnkraftskatastrofen i japanska Fukushima har säkerhetsreglerna för kärnkraft omarbetats inom EU. I ett förslag som ska vara genomfört år 2020 krävs att alla svenska kärnkraftverk inför ett mycket
kostsamt oberoende system för härdkylning. Men kraven gäller inte
för de tre reaktorer som ändå beräknas att fasas ut om senast tio år,
enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Det innebär att Vattenfall nu räknar
med att slippa stänga kärnkraftsreaktorer i förtid, enligt SVT.
TT “

SVT Aktuellt kl 21 6 okt 2014:
Miljöminster har använt förbjuden giftig färg till botten på en båt hon
äger. Ber om ursäkt för det och ska nästa gång använda en tillåten färg.
Som miljöminister kan Åsa Romson nu ha anledning sätta sig in i
problemen med de fysiska och även de sociala miljörna.

Byggvärlden 6 okt 2014:

“Ny regering, nya löften”
“250 000 nya bostäder och stora satsningar och nyinvesteringar i
infrastruktur och klimatomställningar – det var några av de löften
som Stefan Löfven gav under regeringsförklaringen. Bostadsministern flyttas nu från socialdepartementet till näringsdepartementet och Mehmet Kaplan utsågs till ny bostads- stadsutvecklings- och it-minister. Här är några reaktioner på löftena och den
nya ministern.
Lars Berqvist, ordförande Byggcheferna:
- Byggcheferna ser fram emot att alla löften som givits under valrörelsen nu infrias. Mer bostäder och mer infrastruktur är ju viktigt för samhällets utveckling. Branschen får samtidigt en utmaning att bli effektivare i sin produktion framförallt när det gäller bostäder. Det måste bli
rimliga hyror om det ska bli några volymer med framförallt hyresrätter. Vad vi är rädda för är att resursbristen kan bli ett problem om vi
ska bygga allt som lovats. Vi ser redan en brist på ingenjörer och
chefer med erfarenhet vilket kan ställa till det om konjunkturen vänder
uppåt inom bygg.
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier:
- Nu är den nya regeringen utsedd. Vi förväntar oss och hoppas på
kreativa samtal där vi kan förverkliga valrörelsens ambitioner på ett
ökat bostads- och infrastrukturbyggande. Det är en grundförutsättning
för att skapa välfärd i Sverige. Byggindustrins omsättning motsvarar 8
procent av BNP och vi sysselsätter över 300 000 personer. Tillsammans skapar vi inte bara bestående byggnader och infrastruktur utan
även förutsättningar för ett fungerande samhälle.

Kurt Eliasson, vd, SABO:
- Vi välkomnar Mehmet Kaplan som bostadsminister och ser fram
emot ett gott samarbete. Att det nu finns ett nationellt mål att bygga
250 000 bostäder är mycket bra. Nu finns det på plats och de allmännyttiga bostadsföretagen kommer att spela en betydande roll för att det
ska förverkligas. Det ser jag fram emot.
Anders Lago, ordförande HSB riksförbund:
- Det är viktigt att vi får en bostadsminister som får tydligare fokus på
bostadsfrågan. Med tanke på de stora utmaningar vi står inför med en
akut bostadsbrist är det angeläget att frågan får stort utrymme i den
nya regeringen.
Marie Linder, förbundsordförandeför Hyresgästföreningen:
- Det är utmärkt att Sveriges nya statsminister betonar vikten av tillgången på hyresrätter och att få fart på byggandet, och dessutom sätter
konkreta mål för detta. Upprustningen av miljonprogramsområdena är
en av samhällets stora utmaningar de kommande åren och det är glädjande att statsministern lägger stort fokus vid att detta ska ske på ett
miljömässigt och inte minst socialt hållbart sätt. Vi hoppas att han
inom kort också förtydligar denna ambition genom konkreta förslag på
hur detta ska ske. Här handlar det till exempel om att stärka konsumentskyddet och öka inflytandet för hyresgästerna vid ombyggnation.
Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige:
- Det är bra och väntat att Löfven adresserar behovet av fler bostäder
tidigt i sin regeringsförklaring. Nu blir det en nyckelfråga hur detta ska
ske och vi räknar med att regeringen snabbt blir mer konkret här.
Utöver renovering av miljonprogrammets hus talar Löfven uteslutande
om produktion av nya bostäder. Eftersom 99 procent av bostäderna
redan är byggda hoppas vi att regeringen framöver utformar en

bostadspolitik som tar utgångspunkt i ett mer effektivt utnyttjande av
det befintliga bostadsbeståndet. Det är bra att regeringen har ambitiösa
planer avseende investeringar i vägar och spårbunden trafik, såväl
nationellt som regionalt. Tillgången till en modern och väl fungerande
infrastruktur främjar investeringar i nya bostäder och lokaler, krymper
avstånd på arbetsmarknaden och bidrar till en hållbar regional utveckling i och kring våra största städer.
Johan Lindholm, Byggnads ordförande:
- Jag kan också konstatera att vi har blivit lyssnade på när det gäller
flera andra områden. Vi ska få en a-kassa värd namnet, vi ska få igång
byggandet och en bostadspolitik som inte lämnar över allt till marknaden. Vi ska också komma igång med upprustning av miljonprogrammen, inte minst energieffektivisering. “

DN 7 okt 2014:

“Sämsta tänkbara start”
“Vänsterpartisterna Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson var nästan
tårögda av rörelse när S, MP och V i går presenterade sin uppgörelse
om vinster i välfärden. Gustav Fridolin talade med sedvanlig högstämdhet om enskilda barns behov. Och Stefan Löfven förklarade att
medborgare inte är konsumenter.
I korthet går överenskommelsen ut på att vinst ska återinvesteras i
verksamheterna och att företag inom välfärdssektorn inte får ha som
uttalat mål att dela ut vinst till ägarna. Ett återhållsamt uttag som motsvarar något slags sparkontoränta för satsat kapital kan gå för sig, men
det är också allt. Och inte nog med det: Den fria etableringsrätten ska
bort. Kommunerna ska kunna neka företag att starta hemtjänstbolag,
vårdcentraler och friskolor. För kom ihåg, vi är medborgare, inte
konsumenter.
Sjöstedts glädje är i och för sig delvis ett spel för gallerierna. Det
mesta ska utredas fram till mars 2016 varefter propositioner ska
läggas. Först därefter kan de hett eftertraktade vinstbegränsningarna
eventuellt bli av. Hur det politiska landskapet då ser ut vet ingen.
Kanske har opinionen fått upp ögonen för den uppsjö av välskötta
skolor och vårdcentraler som kommer att tvingas stänga. Kanske
kommer politiker som vill bli omvalda att inse risken med att kväva
verksamheter som medborgarna uppskattar.
Men ändå, det är denna överenskommelse som ska vara ledstjärnan för
regeringspartiernas politik de kommande åren. Vänsterpartiets verklighetsbild har trängt ut alla nyanser.

Det finns inga bevis för att den privata sektorn levererar sämre service
än den offentligt drivna. Om något pekar brukarundersökningar på
motsatsen. Men Vänsterpartiet låter sig inte störas av den ovidkommande verkligheten. När det uppdagas att kommunala äldreboenden,
eller landstingsdriven vård brister i kvalitet, då hörs inte ett pip. Då är
inte ägarformen problemet. Bara om misskötsel, slarv eller dålig organisation återfinns i den privata sektorn, anses kopplingen mellan
ägarform och kvalitet bevisad.
Jonas Sjöstedt är helt förblindad av tron att där det finns ett vinstintresse, där finns inget annat. Omsorg om elever, lärare, patienter och
vårdpersonal kan inte kombineras med ekonomiska intressen. Därför
bekymrar det Sjöstedt föga att inte bara stora koncerner, utan även
mindre, välskötta och populära företag ikläs tvångströja. I grunden
drivs de ju av samma onda kraft. Den kallas ”vinstintresse”, eller ännu
hellre ”kapitalism”.
Den del av uppgörelsen som Socialdemokraterna sannolikt är mest
nöjda med gäller slopandet av LOV och etableringsrätten. Partiet har
lärt sig leva med vinsterna, men hyser en djup motvilja mot att kommun- och landstingspolitiker inte har rätt att besluta vem som tillåts
öppna en skola eller en vårdcentral.
Tilltron till kompetensen i kommunhusen runtom i landet är sannerligen hög. Politikerna, och bara de, anses kunna avgöra om medborgarna kan tänkas vara betjänta av en ny skola eller fler hemtjänstleverantörer. Och nu ska kommunpolitikernas allmakt över vart medborgarna ska vända sig för att få vård, omsorg och utbildning återställas. Vinstfrågorna skjuts en bit framåt men reglerna för etableringsrätt och valfrihet ändras ganska omgående.

Det tragikomiska i sammanhanget är att Stefan Löfven låtsades att
han borde kunna räkna med stöd från andra sidan blockgränsen. ”Alla”
vill ju i grunden ha ”ordning och reda” i välfärden, sa han på presskonferensen.

DN 7 okt 2014:

Det är verklighetsfrånvänt. Löfven hade kunnat ta skolfrågorna till
Friskolekommittén, för att till exempel lösa problemen med dålig
insyn och riskkapitalbolag som är registrerade i skatteparadis. I stället
låter han Jonas Sjöstedt ställa diagnos på och ordinera djupröd vänsterbehandling för hela välfärdssektorn.

“Bostadsorten blir ännu mer avgörande. Regeringen bör slopa
försla-get om kommunalt veto mot överetablering av friskolor och
göra upp med övriga partier utom SD om ett alternativ: Ge Skolinspektionen större befogenheter när den ska ge tillstånd till nya
skolor, skriver Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. “

Utsikterna till stöd från de borgerliga partierna är lika med noll. Till
det kommer att en överenskommelse av detta slag ytterligare minskar
deras samarbetsvilja på andra områden. Om Stefan Löfven menar
allvar med att han vill leda en samarbetsregering var gårdagens besked
sämsta tänkbara start.

“I går presenterade regeringen och vänsterpartiet en överenskommelse
om vinster i välfärden och kommunalt veto mot friskolor. De tre nybakade ministrarna i utbildningsdepartementet har en tuff utmaning i ett
höggradigt minerat politiskt landskap. Oppositionens tal om krigsförklaring och totalkonfrontation visar tydligt att mer av högljudda skolstrider ligger i riskzonen. Så behöver det inte vara. Sveriges lärare,
elever och föräldrar förtjänar bättre.

DN 7/10 2014 “

”Kommunalt veto mot friskolor ökar
klyftorna”

Skolpolitiken har under senare år präglats av tvära kast. De nu ansvariga ministrarna Gustav Fridolin, Helene Hellmark Knutsson och Aida
Hadzialic bör välja en annan väg och ta ansvar för skolan genom att
skapa långsiktighet och stabilitet. Det parlamentariska läget gör kravet
på långsiktighet än mer aktuellt. Skolan är för viktig för att ständigt
ändras med hoppande majoriteter.
Regeringsförklaringen och överenskommelsen om skolan innehåller
många bra besked, som höjda lärarlöner, minskad administration och
mer särskilt stöd. Men knappt hade S och MP hunnit presentera sin
skolpolitik förrän den parlamentariska situationen gjorde sig påmind.
Nu hotar storbråk om både gymnasieskolan och kommunernas inflytande över friskoleetableringar. Risken för parlamentarisk ryckig-

het och instabilitet i skolpolitiken är överhängande.
Men en blocköverskridande överenskommelse är möjlig. Förslagen
om obligatorisk gymnasieskola och högskolebehörighet på alla gymnasieprogram faller om regeringen inte får stöd av något alliansparti.
Däremot kan frågan om kommunalt veto gå igenom då Sverigedemokraterna möjligen röstar för detta. Här kan regering och allianspartier
ta ansvar för långsiktigheten och komma överens om gymnasieskolan
och förslaget om kommunalt veto. På så vis ges inte Sverigedemokraterna politiskt inflytande och politiken blir hållbar.
Det finns bättre lösningar än kommunalt veto för att förhindra
överetablering av friskolor. Vetot skulle öka skillnaderna mellan kommunerna och innebära att bostadsorten skulle bli än mer avgörande än
i dag. Det skulle inte lösa problem med segregering av elever och dålig
resursfördelning. En bättre lösning vore att uppdra åt Skolinspektionen
att i sin tillståndsprövning väga in risken för skolnedläggningar. Ytterligare en möjlig skärpning vore att Skolinspektionen får ställa krav om
att en ny friskola ska bidra till ökad likvärdighet, exempelvis genom
dess placering.
Regeringen bör med andra ord vara beredd att förhandla om kommunalt veto. Att alla gymnasieprogram ska ge högskolebehörighet är en
långt viktigare reform. Högskolebehörighet motsvarar de krav arbetsgivarna ställer och det är också vad eleverna vill ha. Yrkesprogrammens misslyckande får inte upprepas.
En avklarad gymnasieutbildning är avgörande för chanserna på arbetsmarknaden, men ett obligatorium är inte automatiskt lösningen. Om
gymnasieskolan ska fungera måste grundskolan få rätt förutsättningar.
De ungdomar som är skoltrötta eller har svårt i skolan behöver mer
stöd och uppmuntran så tidigt som möjligt. Det kan inga pliktlagar i

världen lösa, det kan bara en lärare ge. För att minska avhoppen måste
gymnasieskolan bli mer flexibel. För de allra flesta elever är en treårig
gymnasieutbildning ideal. Men för vissa kan en längre eller kortare
utbildning vara att föredra.
Partierna är i och med sina löften om skolan skyldiga att ta ansvar för
att förhindra skolpolitiskt kaos. Nu krävs hänsyn bortom den snäva
politiska partitaktiken. Ytterligare en mandatperiod med täta reformer
och ständigt nya bud vore direkt skadligt för skolan. Det behövs blocköverskridande överenskommelser som gör det möjligt att skapa en
långsiktig styrning av skolan:
Bromsa lärarkrisen. SCB spår att det kommer saknas 43 000 lärare
inom mindre än sex år. Om den nationella lärarkrisen tidigare bultade
på dörren har den nu klivit rakt in över tröskeln. Sverige har en enorm
utmaning att locka fler till lärarutbildningen och att få lärare att stanna
kvar i yrket. Båda blocken har insett att lärarna måste värdesättas högre. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har anammat alliansens satsning på högre löner med karriärtjänster. De har också lovat breda satsningar inom ramen för parternas arbete. Beloppen är i miljardstorlek:
Socialdemokraterna lovade inför valet 2,5 miljarder och Miljöpartiet
3,75 miljarder. Vi utgår från att allianspartierna ställer sig bakom en
bred lönesatsning med syfte att bromsa lärarkrisen.
Stärk lärarnas kompetens. Varannan lärare i gymnasiet och var tredje lärare i grundskolan saknar behörighet i de ämnen de undervisar i.
Nästa år träder legitimationsreformen i kraft, vilket betyder att de
lärare som fortfarande är obehöriga inte tillåts sätta betyg. För att
slippa ett scenario med kringresande betygskonsulter som betygsätter
elever de aldrig undervisat måste satsningar på lärarnas
kompetensutveckling omedelbart komma på plats. Vi vill se villkor

som inte tvingar lärarna att bekosta kompetensutvecklingen själva, på
sin fritid. Lärarlyftet måste bli en permanent satsning och omvandlas
till ett kompetensutvecklingscentrum för lärare. Huvudmännen tillsammans med staten måste efter årtionden av nonchalans visa att de
värdesätter lärarnas kompetens och är villiga att investera i elevernas
viktigaste resurs.
Särskilt stöd till alla som behöver det. Lärare och skolledare måste
få betydligt större möjligheter än i dag att sätta in rätt åtgärder i rätt
tid. Där brister både grundskolan och gymnasieskolan. Tillgången till
speciallärare och specialpedagoger är alarmerande låg. Hälften av
lärarna uppger att det finns elever i klassen som ofta eller aldrig får det
stöd de behöver trots att läraren påpekar behovet. Anledningen är allt
som oftast resursbrist. Särskilt stöd bli en rättighet för eleverna i verkligheten, inte bara på papperet.
Nationell uppslutning för skolan. Trots att vi talar om att skolan
behöver lugn och ro kan inte skolan stå helt fri från förändring. Skolans aktörer måste ständigt granska sin verksamhet och diskutera hur
den kan förbättras. En orsak till misslyckade skolreformer beslutade
uppifrån är att beslutsfattare inte inser hur verkligheten ser ut för dem
som arbetar i skolan. Lärarna är beredda att ta sitt ansvar för att bidra
till ett bättre samtalsklimat. Politikerna måste dra sitt strå till stacken.
I det nya politiska landskap som nu breder ut sig blir det ännu viktigare att riva murar och i stället bygga broar. Lärarförbundet uppmanar
den nya regeringen att sätta skolan med dess elever, lärare och skolledare i första rummet och lägga partipolitiska agendor åt sidan. Det
kräver att utbildningsministern har stora öron, mindre mun och ett
hjärta som klappar för eleverna.
Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet “
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“Skarp kritik mot välfärdsuppgörelse”
“Vinstjakten i välfärden ska stoppas. Det är nu regeringen överens med
Vänsterpartiet om. Förslaget möter massiv kritik från både oppositionen och branschen – men regeringen kan få stöd av Sverigedemokraterna.
Bara några dagar efter regeringsbildningen kunde statsminister Stefan
Löfven presentera en uppgörelse i den allra viktigaste frågan inför de
fortsatta budgetförhandlingarna. Vänsterpartiet har krävt ett förbud
mot vinster i välfärden för att stödja en rödgrön budget och har nu
kommit överens med regeringen om en lösning. I korthet innebär det
att en särskild utredning får i uppdrag att hitta sätt att kraftigt begränsa
välfärdsföretagens möjlighet att plocka ut vinst.
– Jag är mycket nöjd. Huvudprincipen är glasklar: pengar till välfärden
ska gå till välfärden. Företag som är ute efter vinst hör inte hemma i
välfärden, säger V-ledaren Jonas Sjöstedt.
Det blir emellertid inget totalt förbud mot vinstuttag, något som V har
krävt. I stället får ägarna ta ut en mindre avkastning på pengar som de
själva satsat i företaget. Hur mycket är ännu oklart.
– Det ser inte i varje detalj ut som vi vill ha det, men vi får igenom
vårt viktigaste krav. Det är en stor framgång för Vänsterpartiet, säger
Jonas Sjöstedt.
Både Stefan Löfven och Gustav Fridolin, utbildningsminister och
språkrör, är nöjda med vad partierna kommit fram till.

– Den grundläggande principen i förslaget är densamma som vi gick
till val på, säger Fridolin.
– Vi vill behålla valfriheten och mångfalden men vi vill ha bort vinstintresset, sammanfattar Löfven.
Reaktionerna från oppositionen tyder dock på att det inte blir någon
enkel resa att få igenom förslagen i riksdagen. Stefan Löfven pekar ut
Folkpartiet och Moderaterna som möjliga samarbetspartner kring
frågan om vinster i välfärden, men FP-ledaren Jan Björklund är minst
sagt skeptisk.
Han vänder sig i första hand mot att de rödgröna föreslår att kommuner ska ha ett avgörande inflytande över nyetableringar av friskolor.
Björklund anser att det innebär att uppgörelsen som tidigare gjorts
mellan allianspartierna, MP och S nu är död och begraven.
– De får kalla det vad de vill, men det är ett kommunalt veto som de
föreslår, säger Jan Björklund.
Även Moderaternas gruppledare Anna Kinberg Batra är tveksam.
– Det är tydligt att Vänsterpartiets krav har varit att minska valfriheten
så mycket som möjligt. Det hade varit bättre att fortsätta den inriktning
som vi har inlett, till exempel att ställa hårda krav på seriösa ägare,
säger hon.
Men även om de borgerliga partierna går emot förslaget kan de rödgröna få hjälp av Sverigedemokraterna att få igenom uppgörelsen i
riksdagen. Partiledaren Jimmie Åkesson är positiv till delar av förslaget, till exempel de bitar som handlar om att kommunerna ska få mer
makt att stoppa privata etableringar.

– Vi har gått vill val på att vi vill ha en begränsning av vinstuttag i
välfärden. Det är i grunden bra att man gör en översyn, möjliggör hög
re kvalitetskrav och ger kommunerna ett större inflytande, säger
Jimmie Åkesson som har ett helt annat tonläge i sina kommentarer än
allianspartierna.
Inom branschen bedömer man att det rödgröna förslaget får direkta
konsekvenser för de företag som i dag är aktiva inom välfärdssektorn.
– Den som ska nyinvestera i sin verksamhet eller locka till sig nya
investerare kommer att få det väldigt svårt. Nya företag kommer inte
att starta så länge den här utredningen pågår, säger Håkan Tenelius,
näringspolitisk chef på branschorganisationen Vårdföretagarna.
Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv är besviken över förslaget.
– Vem vågar satsa i det här läget? Det kommer bli ett par år utan investeringar eftersom man inte vet om man får lov att finnas. Det blir
som en våt filt över hela välfärdssektorn, säger hon.
Utredningen om välfärdsvinster ska tillsättas i början av 2015. Först
2016 räknar regeringen med att ha ett färdigt förlag att lägga fram på
riksdagens bord.
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se

“Fakta.
Översynen ska vara klar i januari 2016
S, MP och V-uppgörelsen innebär att följande frågor ska utredas:
Om det går att införa en syftesparagraf i bolagsordningen som tydliggör att syftet inte är att dela ut vinst till ägarna.
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“ Sjöstedt den store vinnaren”

Hur SVB (aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning) och
eventuellt andra nya bolagsformer kan användas i välfärden.

“Inte konstigt att Vänsterledaren skiner som en sol. Sjöstedt vinner
mest på uppgörelsen om vinst i välfärden. Inte tack vare innehållet,
utan för att den stärker blockpolitiken och därmed vänsterns inflytande, enligt DN:s politiska kommentator Ewa Stenberg.

Om det ska övervägas att införa bemanningskrav som gör det omöjligt
för privata aktörer att dra ner på personaltäthet.

Vänsterledaren Jonas Sjöstedt var strålande glad i går. Kommer
vinster i välfärden att förbjudas nu?

Om det går att hitta en ny styrningsmodell i välfärden efter ”new
public management”, som är ett samlingsnamn för en mängd ekonomiska metoder som gradvis introducerades inom offentlig sektor i flera
länder under 1980- och 90-talet.

– Nej. Möjligen kommer vinstuttag i privata välfärdsbolag att begränsas radikalt, men det är högst osäkert. Regeringen och Vänsterpartiet
är överens om att tillsätta en utredning med direktiv om att ta fram ett
förslag till kraftig vinstbegränsning. De är också överens om att regeringen ska lägga en sådan proposition 2016. Men de har ingen majoritet i riksdagen för förslaget, om inte Sverigedemokraterna väljer att
ställa sig bakom det.

Utveckling av en nationell strategi för idéburen välfärd. Ickekommersiella aktörer ska uppmuntras.
En översyn av möjligheten till tillståndsprövning av alla aktörer inom
välfärden.
Om det är möjligt för kommuner att få tillbaka skattepengar som förlorats vid försäljningar av verksamheter till underpris.
Utöver detta villa partierna ge kommunerna avgörandet över nyetableringar av skolor med vinstsyfte. Den propositionen kan läggas fram
2015. S, MP och V vill också avskaffa obligatoriskt LOV (Lagen om
valfrihetssystem) inom primärvården.
DN

Bör den som har en husläkare på en privat vårdcentral eller barn i
friskola vara orolig?
– Osäkerheten ökar kring privata bolag i välfärden, men det kommer
att dröja länge innan några nya lagar som begränsar vinster kan börja
gälla, sannolikt tidigast 2017. Om de över huvud taget går igenom i
riksdagen.
Vem är vinnaren bland de rödgröna på uppgörelsen om vinst i
välfärden?

– Vänsterpartiet. Inte tack vare innehållet i uppgörelsen, utan därför att
den försvårar samarbete mellan regeringen Löfven och de borgerliga.
Det ökar Vänsterpartiets inflytande över regeringspolitiken. Folkpartiets Jan Björklund såg uppriktigt förorättad ut i går, när han berättade
att han skakat hand med statsminister Stefan Löfven (S) om att sexpartiuppgörelsen om friskola ska gälla. Och så fick Björklund i dag se
Löfven på tv presentera en radikalare politik tillsammans med stolta
vänsterpartister.
Skulle inte Stefan Löfven bryta blockpolitiken och samarbeta med
FP och C?
– Jo, det har han sagt. Men nu har regeringen gett Folkpartiet tre rejäla
snytingar inom loppet av en vecka. Först kärnkraftsuppgörelsen mellan
S och MP, där regeringen ska förhandla om att avveckla kärnkraften –
tvärtemot vad FP vill. Sedan deklarerade Stefan Löfven att Sverige ska
erkänna Palestina, vilket FP är starkt emot. Och nu alltså en uppgörelse med V om vinst i välfärden, som i de borgerligas ögon upphäver fri
skoleuppgörelsen.
Betyder det att regeringen har gett upp planerna på att samarbeta
med de borgerliga?
– Nej, det tror jag inte. Stefan Löfven hoppas nog att de ska läsa det
finstilta och se att när det gäller både kärnkraften och vinst i välfärden
finns det förhandlingsutrymme. Men när det gäller budgeten måste
regeringen ha Vänsterpartiets stöd, om inte alliansens budgetförslag i
stället ska gå genom riksdagen. Regeringen har nu uppfyllt Vänsterpartiets första krav, och gjort en fyra A4-sidor lång överenskommelse
om hur vinstintresse i välfärden stegvis ska begränsas och kommunernas makt över skoletableringar öka. Nu ska den förhandla vidare
med V om budgeten. Regeringen har inget val, man måste ha

vänsterns stöd eftersom de borgerliga partierna väljer att gå fram gemensamt.
I går kom också besked om grunden för S och MP:s budgetproposition: skattepolitiken. Är något av partierna besviket över
resultatet?
– Jag misstänker att Miljöpartiet hade velat komma längre i att höja
miljöskatterna. De har tidigare föreslagit höjningar på flera miljarder
kronor. Nu föreslår de i stället en höjning av skatter på naturgrus,
bekämpningsmedel, avfall och kärnkraftsel som ger sammanlagt omkring 290 miljoner kronor,
Betyder det att Socialdemokraterna fick som de ville?
– Både ja och nej. S fick gehör för att föreslå sänkt pensionärsskatt,
vilket inte MP prioriterat. Men å andra sidan kunde S inte uppfylla
vallöftet om att alla som tjänar under 60 000 kronor i månaden ska få
behålla hela jobbskatte-avdraget. Regeringen föreslår nu att skatten
ska höjas för inkomster över 50 000 kronor i månaden. Det är ännu en
snyting mot de tilltänkta samarbetspartnerna på andra sidan blockgränsen.
Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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“Med sänkt pensionärsskatt och slopad läxrut hoppas S få grönt ljus av Vänsterpartiet”
“Finansminister Magdalena Andersson (S) flörtar öppet med Vänsterpartiet för att få igenom budgeten i riksdagen. Större sänkning av
skatten för lägre pensioner och snabbt avskaffande av läx-rut hoppas
hon ska ge S+MP-förslaget om nästa års skatter grönt ljus av V. Men
några förhandlingar har ännu inte inletts.
Det är snabba ryck i det rödgröna samarbetet. Bara några timmar efter
att den rödgröna uppgörelsen om vinster i välfärden presenterades kom
hela skatteförslaget från S och MP – trots att förhandlingarna inte inletts med Vänsterpartiet.
– Vi har försökt ta hänsyn till vad som är viktigt för Vänsterpartiet. Vi
kan ju läsa deras förslag, säger Magdalena Andersson.
Ett exempel är sänkningen av pensionärsskatten där S och MP föreslår
en modell som liknar den som V tidigare föreslagit. Skattesänkningen
är större för lägre pensioner, medan pensioner på över 20 000 kronor i
månaden inte får någon skattesänkning alls, trots att S lovade det i
valrörelsen.
– Det blir inte i det här första steget. Här har vi gjort en prioritering för
de som har de lägsta pensionerna, medger Magdalena Andersson.

Men om inkomstskatten kan det bli diskussioner med Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Visserligen har
gränsen för höjd inkomstskatt dragits ned till 50 000 kronor i månaden.
Det är mitt emellan S-förslaget på 60 000 kronor och MP:s på drygt
40 000 kronor. Men V vill ha höjd inkomstskatt redan från strax över
30 000 kronor.
Någon kommentar till detta ville dock Ulla Andersson inte ge till DN i
går kväll.
Arbetsgivaravgifterna för unga till och med 25 år slopas i två steg
under nästa år. Bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita hävdar
att det kommer att innebära färre arbetstillfällen.
”Det här är ett våldsamt hårt slag mot specifikt besöksnäringen. Hos
oss är många anställda unga, så det blir en rejäl kostnadshöjning”,
skriver Visitas vd Eva Östling i en kommentar.
Det resonemanget underkänner Magdalena Andersson helt.
– Vi har inte sett någon sjunkande arbetslöshet när det här genomfördes. Vi kommer att använda resurserna till sådant som är bra för Sverige och tillväxten i landet.
Det blir en rejäl höjning av tobaksskatten på upp till 12 procent, lika
mycket för snus och tobak, men däremot ingen höjd bensinskatt nästa
år. MP ville ha en bensinskattehöjning på 70 öre per liter från
årsskiftet. Däremot höjs andra miljöskatter på bland annat gödsel och
kärnkraft.

Ett annat exempel på V-flörten är läx-rut, som inte inbringar några
stora pengar till statskassan (cirka 50 miljoner kronor), men har stor
ideologisk sprängkraft. S och MP vill nu att det tas bort redan vid årsskiftet.

– Det viktigaste är att vi skaffat finansiering för viktiga reformer som
kan göra Sverige till ett bättre, starkare och mer jämställt samhälle,
men också att vi får en bättre miljöstyrning, säger biträdande
finansminister Per Bolund (MP).

– Det är processat mycket snabbt, konstaterar Andersson.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se “

“Fakta.
Höjda och sänkta skatter i budgetförslaget från S och MP:
Socialavgifter för unga höjs.
Höjd löneskatt för ålderspensionärer.
Ökad skatt på privat pensionssparande.
Slopad läx-rut.
Höjda miljöskatter på naturgrus, bekämpningsmedel, avfall och
kärnkraft.
Höjd skatt på tobak.
Källa: Regeringen
Så mycket höjs inkomstskatten – om uppgörelsen mellan S och
MP går igenom i riksdagen:
Månadslön Höjning/månad
58 000 kronor 250 kr
75 000 kronor 750 kr
91 700 kronor 1 250 kr
108 300 kronor 1 750 kr
125 000 kronor 2 198 kr
Så mycket sänks pensionärsskatten – om uppgörelsen mellan S
och MP går igenom i riksdagen:
Pension Sänkning/månad
Garantipensionär född 1938 eller senare, gift eller sammanboende:
7 046 kronor 130 kr
Ensamstående
7 899 kronor 167 kr
Garantipensionär, född 1937 eller tidigare, gift eller sammanboende:
7 207 kronor 138 kr
Ensamstående
8 089 kronor 175 kr
10 000 kronor 255 kr
12 500 kronor 173 kr
16 667 kronor 43 kr
20 000 kronor 0 kr
Källa: Regeringen “
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“Moderat ledamot KU-anmäler Löfven”
“Stefan Löfven meddelade i sin regeringsförklaring att Sverige ska
erkänna Palestina. Därmed bröt han mot grundlagen, anser riksdagsledamoten Annicka Engblom, M, som nu KU-anmäler statsministern.
– Har vi en regering som inte följer våra grundlagar så tycker jag att
det är allvarligt, säger hon till DN.
Regeringens beslut att erkänna Palestina har vållat stor uppståndelse
och starka känslor, både inrikes och utrikes.
Ambassadör Carl Magnus Nesser kallades i går upp till israeliska
UD, där toppdiplomaten Aviv Shir-On framförde att den svenska linjen
skadar fredsprocessen mellan palestinier och israeler, eftersom den
skapar ”orealistiska förväntningar hos palestinierna om att nå resultat
utan att förhandla”.
Nesser säger till israeliska medier att Israel och Sverige har goda förbindelser och att den nya svenska regeringen tydliggjort en önskan om
att det fortsätter.
Den moderata riksdagsledamoten Annicka Engblom är ny ledamot i
konstitutionsutskottet och anser att Stefan Löfven i sin regeringsförklaring bröt mot grundlagen.
– När jag i fredags satt i kammaren och lyssnade reagerade jag skarpt
på den starka formuleringen om erkännandet. Det är en fråga av så stor
utrikespolitisk dignitet att den ska gå genom utrikesnämnden, det står i
grundlagen. Jag tycker det finns anledning att pröva om Stefan Löfven

har följt grundlagen och därför lämnar jag in en KU-anmälan, säger
hon till DN.
”Även om något formellt regeringsbeslut om att erkänna Palestina
ännu inte har fattats är deklarationen i regeringsförklaringen entydig,
slutgiltig och reservationslös: ’Därför kommer Sverige att erkänna
staten Palestina’”, står det i anmälan som DN har tagit del av.
– Deklarationen framfördes av regeringschefen själv i riksdagens
kammare, då uppfattas det som att regeringen har den ståndpunkten.
Jag vill få prövat om det har gått rätt till. Min uppfattning är att Löfven
har brutit mot grundlagen och regeringsformen.
Margot Wallström har sagt att det kommer att tas upp i utrikesnämnden innan det officiella erkännandet. Är inte detta ren formalia, har det någon betydelse?
– Det har absolut betydelse. Har vi en regering som inte följer våra
grundlagar så tycker jag att det är allvarligt.
I dag har 134 stater erkänt Palestina. Danmark och Norge säger att
deras linjer inte förändras av den nya svenska.
Enligt Israel skadar erkännandet fredsprocessen, men utrikesminister
Margot Wallström försvarar åtgärden.
– Vilken fredsprocess? Det är ju det som är problemet: det finns i dag
inga pågående förhandlingar, säger Wallström, S, till TT.
Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “
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“Johan Croneman: Israel och Palestina är
ett stort politiskt vemod”
“Det är lätt att bli uppgiven och cynisk inför den centrala konflikten i
Mellanöstern. I Peter Löfgrens dokumentär ”En farlig idé” syns
plötsligt en strimma hopp – sorgen för människor samman.
Som palestinier kan det vara extremt farligt att ha en israelisk bosättare
som vän. Och vice versa. Det är med andra ord en dålig idé. Filmaren
Peter Löfgren har gjort en dokumentär om de modiga som trotsar de
oskrivna lagarna (SVT2 5/10, även 8/10 och 10/10 i Kunskapskanalen): ”En farlig idé”.
Sedan tv:s genombrott i Sverige i slutet av femtiotalet har vi i stort sett
dagligen, i snart 60 år, matats med den här konflikten: Israel, palestinier. Den olagliga ockupationsmaktens övervåld, den palestinska
sakens terror – outsägligt lidande på bägge sidor.
Genom hela sextiotalet och krigen, sjuttiotalet och terrorn, åttiotalets
och nittiotalets förhandlingar och förhalningar, den första och den
andra intifadan – och mer terror och fler ockupationsövergrepp.
Det är en konflikt som lett till många fler konflikter världen över, den
styr i stort sett hela den globala utrikesbevakningen. Jag har läst hundra spaltmil om konflikten, precis som många andra har jag då och då
bara släppt tidningen, tittat rakt ut i luften och utbrustit: ”Men vad
handlar detta om – egentligen”?

Har fortfarande inget riktigt bra svar. Och varför angår det mig så till
den milda grad att våra nyhetskanaler dagligen är fyllda av nyheter om
konflikten?
I något slags desperation, uppgivenhet, trots (och beräknad dumhet)
undrade jag för några år sedan vad som skulle hända om vi bara vände
dem ryggen? Vi bryr oss inte längre, vi orkar inte mer, er religiösa,
politiska konflikt om det där jätteheliga området, stort som Småland,
har terroriserat och lamslagit halva jordklotet för sista gången. Red ut
det där själva nu, en gång för alla. Seså!
Jag skulle mycket gärna se och höra en lång intervju med Peter Löfgren själv. Han har ägnat stora delar av sitt journalistiska liv åt Mellanöstern och konflikten Israel–Palestina. När han i sin nya film hittar en
ny, en annan, en annorlunda trevande fredsrörelse – en rörelse om
försoning – hör jag också en Peter Löfgren som jag inte tror mig ha
hört förut.
Har han också kastat in handduken..? Eller är det kanske precis tvärtom? Har han äntligen hittat något som till och med den mest förhärdade Mellanösternkorre skulle kunna rapportera om utan att cynismen skiner igenom?
Hans film ”En farlig idé” är en vacker, skrämmande men väldigt hoppfull berättelse om några människor, på bägge sidor, som efter att ha
mist ett barn, en bror, en vän plötsligt inte längre ser hämnden som en
möjlig utväg, ingen lösning – bara en upptrappning, en fortsättning,
med nya döda barn och barnbarn, flera skjutna småsystrar och storebröder. De samlas i en fredens oas, de lever tillsammans, arbetar tillsammans, går i skolan tillsammans.

Här finns några riktigt starka porträtt, det starkaste av Ben Kfir som
mister sin älskade dotter i en palestinsk attack – han bestämmer sig i
stort sett samma kväll som beskedet kommer för att hämnas. På ett
bygge i närheten arbetar ett stort antal palestinier. Ben Kfir har två
pistoler: ”Jag hinner nog döda åtminstone fem av dem innan jag blir
stoppad.”
Han stoppar dock sig själv – han bestämmer sig för att inte längre leva.
Då får han ett telefonsamtal, det är från fredens oas – vill han inte
komma ner till dem i helgen och träffa andra israeler och palestinier
som också mist en älskad släkting? Kanske finns det ett alternativ till
århundraden av hämnd?
Peter Löfgren visar upp en sällsynt närvaro, var han än kommer, vem
han än träffar. Och vi har väl alltid upplevt honom som engagerad,
intresserad, motiverad – men är han inte denna gång också laddad med
något annat: ett slags politiskt vemod? Ett fantastiskt dokument blir
det hur som helst.
Johan Croneman johancroneman@gmail.com “

DN 7 okt 2014:

“Små bemanningsföretag tar jobben från
jättarna”
“Manpower, Proffice och Poolia har de senaste åren tvingats minska
antalet anställda med tusentals personer. Intäkterna har krympt kraftigt
när små bemanningsföretag tar marknadsandelar.
Efter finanskrisen 2008 har många bemanningsbolag både minskat sin
omsättning och sina vinstmarginaler.

– Bemanningsbranschen är också extremt konkurrensutsatt, eftersom
det är lätt att starta ny verksamhet. Den kännetecknas av kraftig prispress och låga marginaler, säger Hans Uhrus, näringspolitisk chef på
branschorganisationen Bemanningsföretagen.
Proffice, som är landets näst största bemanningsföretag, minskade sin
omsättning under förra året med 11 procent jämfört med året före, från
4,9 miljarder till 4,3 miljarder. Det berodde på minskad personaluthyrning i Sverige. Medelantalet anställda gick från 8 300 till 6 500.
Tack vare ett åtgärdsprogram i Sverige ökade dock vinstmarginalen
med 2,9 procent.

Sveriges största bemanningsföretag är Manpower, med nästan en
femtedel av marknaden. Under förra året minskade koncernens omsättning från 4,4 miljarder till 3,87 miljarder och förlusten blev närmare 80 miljoner. Det framgår av årsredovisningarna för 2013, som nyligen lämnades in till Bolagsverket.

Enligt Sibel Wolff, kommunikationschef på Proffice Group, är trenden
sedan ett par år tillbaka att de stora aktörerna i branschen tappar marknadsandelar till de mindre, och att fler nischaktörer dyker upp. En
mindre uppstickare är Framtiden, med kontor på de flesta
högskoleorter och 75 anställda. Företaget har fördubblat omsättningen
mellan 2010 och 2013, från 62 till 124 miljoner.

Medelantalet anställda i Manpower AB har mer än halverats sedan
2007, från 11 400 medarbetare till cirka 5 400. I hela koncernen finns i
dag bara 7 600 personer sammanlagt. Det är en minskning med cirka 1
000 personer jämfört med 2012.

– Vi går mot strömmen och växer hela tiden, säger Anders Toftling,
försäljningschef och delägare i Framtiden.

– Under 2013 genomfördes en omstrukturering, som innebar att avdelningar slogs ihop med personalnedskärningar som följd, säger Hans
Makander, informationschef på Manpower Group.
En förklaring till nedgången är att bemanningsbranschen är väldigt
konjunkturkänslig. I sin årsredovisning skriver Manpower AB att
”årets verksamhet har präglats av minskad efterfrågan av bolagets
tjänster, pådrivet av en osäker omvärld...”.

Han tror att deras ambitiösa sätt att arbeta med rekrytering och matchning lagt grunden till framgången.
– Vi lägger mycket tid på att ta reda på hur man ska vara för att passa
in på kundföretaget och på att förstå vad den sökande är ute efter. Det
är viktigt att även våra konsulter blir nöjda och känner att de har möjlighet att utvecklas i arbetet.

Enligt branschpionjären Poolias rapport för andra kvartalet i år
minskade omsättningen med drygt 6 procent och resultatet blev en
förlust på över tre miljoner kronor. Under de fem senaste åren har
rörelsens intäkter närapå halverats, från 1,3 miljarder kronor till 730
miljoner. Bolaget har gjort stora förluster under två av de fyra senaste
åren.
Företaget förklarar nedgången i sin senaste kvartalsrapport: ”Poolias
verksamhet i Sverige behöver förbättras rejält. Konkurrenssituationen i
Sverige är hård och Poolia har inte haft förmågan att anpassa kärnverksamheten till rådande läge.”
Ett åtgärdsprogram ska sänka de svenska kostnaderna med 15 miljoner
per år.
– Den gemensamma bilden i branschen är ändå att vår totala marknad
kommer att öka, beroende på arbetsmarknadens fortsatt stora behov av
att snabbt anpassa sig till förändringar, säger Hans Uhrus.
Monica Hedlund monica.hedlund@dn.se
“Fakta.
Så mycket har företagen dragit ned
Första siffran gäller helåret 2013, siffran i parentes 2012.

Manpowerkoncernen*
Omsättning: 3,87 miljarder (4,44 miljarder)
Resultat efter finansnetto: –76,4 miljoner (284,7 miljoner)
Antal anställda: 7 653 (8 660)

* ManpowerGroupAB, ManpowerAB, Experis AB, Manpower
Student, Manpowergroup Solution AB, Manpower El och Tele AB,
Manpower Hälsopartner och Right Management AB. I slutet av 2011
flyttades en del av verksamheten i Manpower AB till Experis AB.

Profficekoncernen
Omsättning: 3,2 miljarder (3,7 miljarder).
Resultat efter finansnetto: 38 miljoner (41 miljoner).
Antal anställda: 6 546 (8285).

Pooliakoncernen
Omsättning: 729 miljoner (888 miljoner).
Resultat efter finansnetto: 2,3 miljoner (–23 miljoner).
Antal anställda: 1 282 (1 522). DN
Fakta
Tillväxten stannade av
Bemanningsbranschen föddes för drygt 20 år sedan. De första tio åren
växte den 50–60 procent per år, medan tillväxten under de senaste fem
sex åren varit svag.
Omsättningen för branschen som helhet blev förra året 23 miljarder
kronor, enligt en rapport från Bemanningsföretagen med mer än 500
medlemsföretag. Fem procent av företagen står utanför organisationen. “
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“Extra viktigt diskutera pengar i
bonusfamiljen”
“Hur gör man med pengarna i bonusfamiljen? Karin och Loove har
Bosse, två månader, tillsammans. Karin har sedan tidigare sönerna
Tyko och Acke. ”Det är viktigt att att alla barn i familjen har samma
villkor”, tycker Loove.
Plötsligt börjar Bosse oroligt röra på. Han gnyr lite och låter sedan
något mer högljutt. Är han hungrig? Trött? Mamma Karin Ehrnberger
upptäcker att Bosse kissat och när pappa Loove Broms bytt blöja blir
det åter lugnt.
Bosse är drygt två månader och Looves första barn. Karin har två
söner från ett tidigare äktenskap. Hur påverkas synen på familjeekonomin i bonusfamiljer?
– Jag var ganska okunnig om hur ekonomin kunde planeras och organiseras i en familj där en av föräldrarna har barn från en tidigare relation. Det finns få böcker i ämnet och det talas väldigt sällan om de här
frågorna. Nya familjekonstellationer ställer givetvis andra krav än den
traditionella kärnfamiljen, säger Karin.
När hon och Loove bodde var för sig talade de sällan om pengar och
ekonomi. Var och en kunde i princip göra vad den ville med sina
inkomster. Sedan ett år lever de tillsammans i en bostadsrättslägenhet i
Årsta i södra Stockholm, och i slutet av juli kom sonen Bosse till
världen. Varannan vecka utökas familjen med Karins söner Tyko och
Acke.

Loove och Karin tjänar i dag ungefär lika mycket. Det kanske har
inneburit att de ekonomiska samtalen blivit lättare än om någon av
dem haft en väsentligt högre inkomst.
– Numer har vi en familjekassa för gemensamma utgifter och en privat
kassa för det personliga. Fast ibland är det inte lätt att avgöra vad som
är gemensamt och vad jag själv ska stå för. Om jag fikar ensam med
Tyko eller Acke eller om jag går på bio med någon av dem, ska jag då
betala från vår gemensamma kassa? säger Karin.
Hon och hennes förre man delar på kostnaden för sönernas kläder,
läger och andra större utgifter. Hittills har det fungerat bra, kanske
beroende på att Karin och han har relativt lika värderingar och uppfattningar om vilka utgifter som är rimliga utifrån barnens behov.
– Jag har några vänner som separerat och vi har talat om hur en skilsmässa förändrar de ekonomiska förutsättningarna. Jag har sökt efter
råd och tips, men det finns ju så lite att läsa och ta del av.
Loove som suttit tyst en stund säger att han alltid varit relativt ointresserad av ekonomi. Hans mamma och bonuspappa diskuterade sällan
sina inkomster och utgifter när han växte upp.
– Jag är uppfostrad till att vara ganska sparsam och till att vara medveten om vad jag har att röra mig med.
I Karins familj var förhållandet till pengar lite mer laddat. Hon fick
ofta höra hur viktigt det var att spara, och om hon i tonåren köpte skor
eller kläder fick hon ofta höra att ”det var väldigt dyrt”. De erfarenheterna gör att hon i dag vill ha koll på sin ekonomi och en egen kassa
att röra sig med.

Efter att Karin och Loove flyttat ihop kände de ett behov av att prata
igenom hur de såg på familjeekonomin. Han kände omedelbart att
barnen, Karins två och eventuella gemensamma, måste behandlas lika.

Loove säger att det oftast är Karin som tar initiativ till samtalen om
pengar. Kanske är en förklaring att hon märker att kvinnor ofta är
ekonomiska förlorare, både i gifta par och i samboförhållanden.

– Det får inte vara olika villkor mellan barn i en familj. Min inställning
var att om jag älskar Karin och vill leva med henne så kommer barnen
med. Därför var det också viktigt för mig att se till att det fanns potential för fina känslor att få växa fram över tid. Min första tanke var att vi
skulle dela på alla utgifter rakt av, säger Loove.

– Jag har sett att kvinnor ofta tar mer ansvar för inköp av till exempel
kläder och skor till barnen – även om pengarna tas från det gemensamma kontot. Sedan bekostar många kvinnor även inköp till barnen
från sitt ”privata” konto, tänker mer på dem än på sig själv.

Efter en tid kom han och Karin fram till att deras gemensamma
familjekonto ska användas till kostnaderna för lägenheten, mat, resor
och andra gemensamma aktiviteter. Egna kläder och andra personliga
utgifter belastar det privata kontot.
– Det känns viktigt att jag tar ansvar också för Karins äldre barn. Vi
delar på alla hushållsutgifter och allt vi gör ihop. För mig skulle det
kännas absurt att säga att Karin skulle behöva betala för det som Tyko
och Acke äter hemma hos oss och räkna ut hur mycket toapapper de
använder.
Uppdelningen av familjeekonomin gör att det inte behöver bli några
diskussioner om att någon kanske använder för mycket av den gemensamma kassan för privata ändamål.
– Loove har till exempel ett brinnande cykelintresse som jag tycker att
han kan bekosta, säger Karin. Själv är jag intresserad av hälsa och
köper ganska mycket råkostprodukter. Men eftersom vi tar pengarna
till det här från vår egen plånbok blir det aldrig något tjafs om ekonomin.

Karin är utbildad industridesigner och arbetar nu med en doktorsavhandling om design och genus på Tekniska högskolan i Stockholm.
Loove har redan disputerat i ämnet interaktionsdesign och forskar på
samma högskola som sin sambo.
Ni är inte gifta?
– Nej, men vi har pratat om skillnaden mellan att vara gift och att vara
sambo. Jag har förstått att det är jätteviktigt att skriva ett samboavtal
för att få samma status och rättigheter som gifta. Särskilt viktigt är det
när man lever i en sådan familjesituation som Loove och jag gör,
svarar Karin.
Hon säger att kommunikation är A och O i den nya tidens familjer.
Hennes exman är omgift och hans nya hustru har två barn sedan en
tidigare relation. Karin och exmannen har som nämnts två barn tillsammans och så finns ju Bosse där.
– Det är alltså många vuxna och barn inblandade, säger Karin. Jag och
min exman har en bra relation och samarbetet kring våra gemensamma
barn fungerar utmärkt, även det ekonomiska.

Loove säger att han och Karin levde rätt olika liv innan de träffades.
Få av hans vänner levde i fasta relationer och de flesta hade inte barn.
Karin däremot hade ju två barn och flera vänner som redan levde ett
tryggt familjeliv.
– Jag hade därför aldrig reflekterat särskilt mycket om familjeekonomi,
säger Loove. Senare har jag talat med min syster och en vän om hur
man kan tänka kring det här. Jag och vännen pratade bland annat inför
att Karin och jag köpte vår lägenhet. Hur gör man med lånen och så
vidare?
Bosse har vaknat till igen. Nu är han hungrig.
Loove och Karin delar föräldraledigheten rakt av redan från början.
Han arbetar tisdagar och onsdagar, hon måndagar och torsdagar. På
fredagarna är sonen ofta med på jobbet.
– Jag vill återkomma till det här med öppenhet, säger Karin. Att prata
om den privata ekonomin, om hur man ser på till exempel föräldraledigheten, är viktigt. Jag tror att det gör att relationen blir starkare och
att det blir mindre diskussion och bråk om pengar.
Thomas Lerner thomas.lerner@dn.se

Gör: Utbildad industridesigner, arbetar på en doktorsavhandling.
Loove Broms
Ålder: 37 år.
Bor: Lägenhet i södra Stockholm.
Familj: Sambon Karin, gemensamma sonen Bosse och bonussönerna
Tyko och Acke.
Gör: Forskar på Tekniska högskolan, har doktorerat i ämnet
industridesign.
Fakta. Allt fler barn bor växelvis
Under 2013 slutade 25 100 äktenskap med skilsmässa, den högsta
noteringen sedan 1975. Ytterigare 28 800 äktenskap upplöstes
genom dödsfall. I genomsnitt hade äktenskapen varat i drygt 24 år. Hur
många samboförhållanden som upphör är svårare att beräkna.
Under de senaste trettio åren har, med några få undantag, siffran för
antal skilda par pendlat mellan 20 000 och 25 000 per år.
Vart tredje barn med särlevande föräldrar bor i dag växelvis hos sina
föräldrar. Om separationen mellan föräldrarna skett under de senaste
åren bor hälften av barnen växelvis.

“Fakta. Familjen Broms Ehrnberger

I Sverige finns 1,9 miljoner barn i åldrarna 0–17 år. Av dem har 480
000 föräldrar som har separerat eller aldrig levt tillsammans.

Karin Ehrnberger
Ålder: 37 år.
Familj: Sambon Loove, gemensamma sonen Bosse och sönerna Tyko
(11) och Acke (7) från ett tidigare äktenskap.
Bor: Lägenhet i södra Stockholm.

Mina, dina eller våra pengar?
Del 4.
Det här är sista artikeln i en serie om hur olika par ordnar sin
privatekonomi. Tidigare artiklar publicerades den 30/9, 1/10 och 2/10.
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“Hjärnans egen gps banar väg för nya
upptäckter om minnet”
“Du känner igen dig på platser där du varit förut, kommer ihåg var i
sommarstugan du lämnade en tändsticksask för flera månader sedan
och kan föreställa dig var du ska sätta dig när du går på bio. Hur hjärnan klarar av det förklaras av årets Nobelpristagare i medicin.
Att veta var vi är och hitta vägen dit vi ska är avgörande för vår överlevnad. John O’Keefe, May-Britt Moser och Edvard Moser har upptäckt lokalsinnet, eller hjärncellerna som hjälper oss att hitta rätt, och
för det belönas de med Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Vi har
både en inre karta och en inre gps. Kartan finns i den del av hjärnan
som kallas hippocampus, och är uppbyggd av något som John O’Keefe
kallar för platsceller. Varje platscell är kopplad till en viss plats i rummet, och reagerar varje gång vi passerar den. John O’Keefe, som är
född i USA och numera är chef för Sainsbury Wellcome Centre for
Neural Circuits and Behavior vid University College i London, hittade
platscellerna i råttors hippocampus redan år 1971.
Men bara kartan räcker inte för att vi ska hitta rätt. Nära hippocampus i hjärnan ligger entorhinala cortex, och där finns en annan typ av
celler som bygger upp ett rutnät av sexkanter över rummet. Rutnätet
fungerar som ett koordinatsystem så att vi kan hålla reda på var vi har
varit och vart vi är på väg. Det norska äkta paret May-Britt och Edvard
Moser vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim
upptäckte rutnätscellerna år 2005, mer än trettio år efter John
O’Keefes genombrott. Informationen från rutnätscellerna kombineras
med kartan i hippocampus till ett inre navigationssystem eller en gps.
”Det mest avancerade övervakningssystem som du någonsin kommer
att hitta är inbyggd i din egen hjärna och utvecklat av evolutionen”,
har May-Britt och Edvin Moser själva sagt om navigationssystemet.

Både John O’Keefe och May-Britt och Edvin Moser gjorde sina upptäckter i hjärnan hos råttor, men forskare har hittat samma navigationssystem i apor och fladdermöss, och cellerna i hippocampus och
entorhinala cortex finns också i våra egna hjärnor. Det finns alltså stor
anledning att tro att vi använder samma sätt att navigera och veta var
vi befinner oss som råttorna gör.
Hippocampus och entorhinala cortex ligger djupt inne i hjärnan, långt
borta från syn och hörsel, så det inre navigationssystemet handlar om
högre hjärnfunktioner.
Nobelpristagarnas upptäckter ger djupare insikter om vad rumsligt
minne och lokalsinne är. Det är ett mycket speciellt minne som även
går att träna upp. En berömd studie av taxichaufförer i London visar
att deras hippocampus växer under den flera år långa utbildning de
genomgår för att lära sig hitta överallt i staden utan karta.
John O’Keefes och May-Britt och Edvard Mosers genombrott har
öppnat helt nya forskningsfält för att undersöka hur vi minns och
tänker, och även för att bättre förstå vad som händer i hjärnan hos
patienter med till exempel Parkinsons sjukdom och alzheimers.
Entorhinala cortex och hippocampus påverkas ofta mycket tidigt vid
Alzheimers sjukdom, och innan de första symtomen på sjukdomen
kommer, brukar den drabbade få svårt att orientera sig och hitta hem.
May-Britt och Edvard Moser är det fjärde äkta paret någonsin som får
dela på ett naturvetenskapligt Nobelpris. Pierre och Marie Curie
delade på fysikpriset 1903, deras dotter Irène Joliot-Curie delade 1935
kemipriset med sin make Frédéric Joliot, och Gerty och Carl Cori fick
priset i fysiologi eller medicin 1947. I Nobelprisens historia finns
ytterligare ett gift pristagarpar: Alva och Gunnar Myrdal som delade
Fredspriset 1982. (?)
Maria Gunther maria.gunther@dn.se “

“Fakta. De tilldelas Nobelpriset

Edvard I Moser

Ålder: Född 1962 i Ålesund i Norge.
Bakgrund: Gift med pristagaren May-Britt Moser. Studerade vid
universitetet i Oslo. Doktorerade i neurofysiologi 1995 och forskade
även vid universitetet i Edinburgh och därefter vid pristagaren
O’Keefes laboratorium i London. 1996 flyttade han med sin hustru till
Norge och han utnämndes till professor i neurovetenskap. Han är även
chef för Kavli Institute for System Neuroscience i Trondheim.

May-Britt Moser

Ålder: Född 1963 i Fosnavåg i Norge.
Bakgrund: Gift med pristagaren Edvard Moser. Hon studerade
psykologi vid universitet i Oslo. Doktorerade i neurofysiologi 1995.
Forskade sedan vid universitetet i Edinburgh. 1996 byggde hon med
sin make upp ett forskningslaboratorium vid Norges TekniskNaturvitenskapelige universitet i Trondheim. 2000 utsågs hon till
professor i neurovetenskap. 2013 blev hon chef för universitetets
Centre for Neural Computation.

John O’Keefe
Ålder: Född 1939 i New York i USA. Han är både amerikansk och
brittisk medborgare.
Bakgrund: Han doktorerade i fysiologisk psykologi vid McGilluniversitetet i Montreal i Kanada 1967. Han flyttade sedan till
Storbritannien för att forska vid University College i London där han
1987 utnämndes till professor i kognitiv neurovetenskap. I dag är han
chef för Sainsbury Wellcome Centre for Neural Circuits and
Behaviour på University College.
Källa: Karolinska institutets Nobelkommitté “
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“Världens feber”
“Frågan var när snarare än om det grymma ebolaviruset skulle nå
utanför de drabbade länderna i Västafrika. I går spreds nyheten om den
första patienten som smittats på europeisk mark.
En spansk sköterska som behandlade en insjuknad präst hade oturen
att själv dra på sig febern. Trots avancerad sjukvårdsutrustning och
stränga säkerhetsföreskrifter smittades hon av viruset. Hon och tre
andra spanjorer har nu isolerats.
På förmiddagen anlände även den första ebolapatienten av norsk
nationalitet med ambulansflyg till Ullevåls universitetssjukhus.
Viruset har så kommit närmare Sverige, men årets ebolaepidemi är
fortfarande och kommer sannolikt att förbli främst en västafrikansk
tragedi.
Länderna Guinea, Liberia och Sierra Leone, där uppemot 4 000 människor har dött de senaste månaderna enligt WHO:s rapporter, tillhör
bottenskiktet i de globala hälso- och välståndsligorna.
Regionen är hårt sargad av inbördeskrig och långvarigt vanstyre.
Korruption och misstro skär på alla ledder genom samhället, och förutsättningarna är de sämsta tänkbara för en effektiv sjukvård och ett
fungerande smittskydd.
För viruset har villkoren varit desto gynnsammare. Före årsskiftet
riskerar dödstalen att räknas i hundratusental, visar beräkningar från de
amerikanska smittskyddsmyndigheterna.

Journalisten Peter Tinti beskriver i tidskriften Foreign Policy hur de
ebolahärjade städerna i Guinea på ytan ter sig avlägsna och avskurna
från omvärlden. Men en ökad regionalisering och globalisering präglar
livet även i Västafrikas inland.
Människor korsar lättare än tidigare nationsgränser, och trots dåliga
förbindelser inom och mellan länderna strömmar varor allt snabbare.
USA och Europa har samtidigt kommit närmare.
Det ömsesidiga beroendet mellan länder och regioner är av godo;
ebola utgör undantaget som bekräftar regeln. På sikt är öppenheten den
väg som leder till utveckling, tillväxt och bättre hälsa.
Att försöka stänga våra gränser i panik vore, förutom att det är ett
omöjligt projekt, att ge både fattigdomen och den dödliga epidemin ett
tillfälle att bita sig fast permanent.
Förutsättningen för att smittan inte ska spridas här är samtidigt en
resursslukande medicinsk beredskap. Transport, isolering och behandling av en enda patient innebär en stor apparat. Att spåra kontakter som
skett innan sjukdomen kunnat konstateras, och därefter utföra tester
och övervaka symtom, blir raskt ett omfattande detektivarbete.
Även om ebolafebern inte utgör samma sorts hot i Sverige som i Sierra
Leone är de senaste bekräftade fallen därför en påminnelse om att
smittobekämpningen är en viktig gemensam angelägenhet.
I allas intresse ligger att viruset hejdas. Ju längre man väntar, desto
besvärligare blir det. Ungefär var tredje vecka väntas antalet fall fördubblas, och med mängden patienter ökar insatsernas kostnader.

USA och FN har sänt sällsynt tydliga signaler om att ebolaepidemin
ska stävjas. Det amerikanska försvaret har utlovat 17 fältsjukhus, och
redan påbörjat ett. Ytterligare personal och utrustning väntar från
tunga välgörenhetsorganisationer, medan humanitära stafettläkare
sänds från flera länder.
Organisationen Läkare utan gränser har hittills tvingats kompensera en
stor del av samhällsapparatens akuta brister. Sjukvårdspersonal har
agerat såväl begravningsentreprenörer som byggnadsingenjörer.
Sverige får leta efter ett bättre tillfälle för vårt bistånd att hjälpa
människor i nöd.
Katastrofläkaren Johan von Schreeb och hälsoprofessorn Hans Rosling, världskänd som enveten optimist, ser dystert på spridningen av
ebola. I en artikel på SVT:s debattsida begär de beslutsamhet från
regeringen.
I går utlovade också den nya biståndsministern Isabella Lövin ytterligare 105 miljoner kronor till FN och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap.
Men säkert krävs också, som Rosling och von Schreeb förordar, andra
metoder för att snabbt frigöra personal och hjälp till Västafrika. Stefan
Löfvens regering behöver möta ebolaepidemin med hjärta, hjärna och
handlingskraft.
DN 8/10 2014 “
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”Vi behöver inte vara oroliga för spridning”
“För första gången har en person smittats av ebola i Europa.
Statsepidemiolog Anders Tegnell reder ut hur sjukdomen smittar,
varför sjuka hjälparbetare flygs hem och om viruset kan mutera.
Han förklarar också varför han är säker på att ett utbrott inte
kommer att drabba Sverige. “
“Fyra personer har isolerats i Spanien, inklusive det vårdbiträde som
smittats av ebola. Vårdbiträdet ingick i en grupp som behandlade två
spanska missionärer som avled i Spanien sedan de flugits hem från
Västafrika. Hon smittades av viruset trots att hon bar dubbla overaller,
handskar och skyddsglasögon när hon arbetade, uppger flera medier.
1Vad betyder det att det första fallet med en smittad utanför
Afrika, ett spanskt vårdbiträde, har bekräftats?
– Det beror på vad utredningen visar. Det är viktigt att få klart för sig
hur personen smittades i vad som skulle vara en kontrollerad vård
situation. Men det betyder ingenting för den grundläggande riskvärderingen, att spridningen i Europa inte ökar.
2 Norge har fått sitt första fall, en kvinna som arbetade för Läkare
utan gränser i Västafrika. Vad har Sverige för beredskap?
– Vi har samma typ av beredskap som Norge, vårdplatser som kan
hantera den typen av sjuka och lokaler och personal som kan ge den
typen av isolerad vård samtidigt som personalen skyddas.

3 Varför flygs smittade hem till sina hemländer, innebär inte det en
risk för större smittspridning?
– Nej, det gör det inte. När man kommer hem till resursstarka länder
kan man vårda personer utan påtaglig risk för smittspridning. Dessutom vore det inte rimligt att belasta redan hårt pressade länders
hälsovård mer.
4 Hur smittar ebola?
– Ebola smittar väldigt tydligt i en situation när någon vårdar en sjuk
person och inte har på sig bra och adekvat skyddsutrustning. Smittan i
sig har helt säkert flera olika vägar, i kontakt med kroppsvätskor, men
det är viktigt att understryka att det handlar om just sådana situationer.
5 Vad händer i kroppen när en person har smittats?
– Först tar det en vecka innan man blir sjuk. Sedan sprider sig viruset i
kroppen och angriper celler i olika blodkärl så de skadas och man får
lätt att blöda. Olika organ skadas sedan på olika sätt.
6Det har talats om att viruset kan mutera och bli luftburet. Hur
stor är den risken?
– Jag vet inte om den över huvud taget finns. Det har aldrig hänt. Jag
vet inte riktigt varför vi tror att det ska hända med ebola när det aldrig
har hänt med något annat virus. Jag vet ingen sjukdom som har ändrats
på det viset tidigare.
7 ”Agerar vi inte nu kommer sjukdomen att spridas till omvärlden
inom ett år”, säger Hans Rosling, professor i internationell hälsa,
till TT. Behöver man vara orolig?

– Ja, man behöver vara orolig för Afrikas skull och för länderna där
som utsätts för påfrestningar. Däremot behöver vi absolut inte vara
oroliga för vidare spridning till Europa eller andra rika länder.
8 Hur kan ni vara så säkra på det?
– Därför att ebola förutsätter att man har en dålig sjukvård som inte
kan hantera patienterna. Har man bra sjukvård som kan isolera personer och hantera sjukdomen sker inte samma smittspridning. Skickar
man hem sjuka för att vårdas i hemmet, som i Västafrika, får man en
fortsatt smittspridning.
9 Finns det beräkningar på hur många som kommer att dö innan
ebolautbrottet är under kontroll?
– Det finns massor av beräkningar som varierar mellan några tusen och
hundratusentals. Nu beror det på hur snabbt insatser görs och vilken
effekt de får, i nuläget skulle jag säga att det är omöjligt att uppskatta.
10 Läkemedlet Zmapp, som sägs ha fungerat på bland annat två
amerikanska läkare och ska ges till den smittade norskan – varför
distribueras inte det i större skala?

12 Vad vill du säga till dem som trots allt är oroliga för att ebola
ska komma till Sverige?
– I viss utsträckning kan jag förstå oron. Det här orsakar enorma
lidanden i Västafrika i dag. Men vi lever i en privilegierad del av
världen där vi kan skydda oss från den här typen av sjukdomar, precis
som vi har gjort under en mycket lång tid. Vi har ett helt annat läge i
Sverige.
Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “

“Fakta.
Hälften av de smittade dör
Under ebolautbrottet, som startade i Västafrika i mars 2014, har
dödligheten beräknats till drygt 50 procent. Inkubationstiden är upp
till tre veckor. Guinea, Liberia och Sierra Leone är hårt drabbade. I
Nigeria pågår smittspridning i begränsad omfattning och Senegal
rapporterar ett importerat fall, liksom USA.

– Det är slut. Det finns inte. Och det tar ganska lång tid att tillverka. Så
vitt jag förstår är det på gång.

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning
av ebola och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 7 157 fall,
varav 3 330 dödsfall.

11 Finns det andra botemedel som är på gång?

Källa: Folkhälsomyndigheten “

– Det finns ett antal läkemedel som testas nu och vi får se om något
av dem har någon bra effekt.
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”Ensidiga svenska åtgärder löser ingenting i
konflikten”
“Strider mot all logik. Regeringen Löfvens besked att Sverige ska
erkänna Palestina förvärrar läget i den israelisk-palestinska konflikten. Detta omotiverade fokus på just denna konflikt är inte
bara obalanserat, det är i grunden orättvist, skriver Israels utrikesminister Avigdor Liberman exklusivt för DN Debatt. “
Jag blev djupt besviken när jag fick kännedom om statsminister Löfvens besked att Sverige kommer att erkänna en palestinsk stat. En sådan unilateral åtgärd främjar inte någon lösning av den israelisk-palestinska konflikten. Tvärtom förvärrar den läget.
Detta besked är inte ämnat som en reell lösning på ett utrikespolitiskt
problem. Syftet tycks i stället vara att blidka vissa delar av den allmänna opinionen i Sverige. Det är beklagligt att inrikespolitiska
hänsyn får bestämma en kontraproduktiv och ansvarslös utrikespolitik.
Med hela Mellanöstern i lågor, för att inte tala om andra regioner i
världen där krig och instabilitet råder, strider detta omotiverade fokus
på den israelisk-palestinska konflikten mot all logik. Utöver att det
speglar inrikespolitiska förhållanden får det kompensera de många
tillkortakommanden som det organiserade internationella samfundet
har mött i sina försök att komma till rätta med de många komplicerade
ärendena på den globala dagordningen. Av någon anledning uttalas
fyra ord gång på gång som ett imperativ och en magisk lösning på
många andra problem i regionen: ”Lös den israelisk-palestinska
konflikten.”

Räcker det verkligen?
På senare år har en våg av våld och blod svept över hela Mellanöstern utan att den har haft något att göra med Israel eller palestinierna. Tre års inbördeskrig i Syrien har tagit mer än 200 000 syriers liv.
Irak står på randen till upplösning, och sedan Saddam Hussein störtades har mer än 130 000 mist livet. Libyen har redan fallit sönder och
revolutionen har krävt omkring 15 000 dödsoffer. I Darfur har minst
400 000 människor dött sedan 2003 och sedan inbördeskriget bröt ut i
Sydsudan 2013 har det krävt 10 000 liv.
Sedan Hassan Rouhani tillträdde som president har över 800 iranier
avrättats av regimen, bland dem journalister, poeter, intellektuella och
kvinnor anklagade för ”oanständigt uppträdande”. Har någon hört
Sverige protestera? Har Sverige krävt en snabb lösning på detta brinnande problem?
Som vi alla bara alltför tydligt kunnat se de senaste veckorna har fanatiska terroristorganisationer som IS, al-Qaida, Islamiska jihad, Hizbollah och Hamas begått oräkneliga illdåd, och några av dem gör vad
de kan för att skaffa sig massförstörelsevapen.
Vilket av alla dessa skrämmande händelseförlopp poängteras mest i
statsminister Löfvens regeringsförklaring? Den israelisk-palestinska
konflikten. Det är inte bara obalanserat. Det är fundamentalt orättvist.
Detta understryks av tystnanden om israelernas mänskliga rättigheter.
Var ser man Sverige oroa sig för de miljoner israeler som år efter år
har utsatts för våg efter våg av terrorism och för många tusen raketattacker?

Dessa reflektioner är inte avsedda att jämföra lidandet i olika områden,
varhelst det äger rum. Alla oskyldiga människor som skadas är en
källa till sorg. Avsikten är att blotta hyckleriet i att i oproportionerlig
grad fokusera på palestinierna när en stor del av världen omkring står i
brand.

Arafat vägrade.

Att Israel pekas ut – en handling som i grunden är orättvis och som
skadar möjligheten att främja en äkta dialog – gör oss besvikna på
statsminister Löfvens tillkännagivande. Det nonchalerar dessutom
enkla fakta, som understryker att ansvaret för dödläget i den politiska
processen helt och hållet vilar på palestinierna.

Dessa exempel är inget nytt. I november 1947 antog FN resolution 181
om en delning av det omtvistade territoriet i två stater, en judisk och en
arabisk. Även då accepterade vi kompromissförslaget trots att det
medförde en mycket smärtsam eftergift. Arabsidan vägrade. I dag
vägrar palestinierna till och med att erkänna Israel som en ”judisk
stat”, en term som FN föreslog för snart 70 år sedan.

Sedan Israel upprättades har det tagit väldiga steg för att uppnå
fred med sina grannar. Israel, med en areal på endast 5 procent av
Sveriges, undertecknade fredsavtal med Egypten och Jordanien och
även Osloöverenskommelsen med palestinierna. Hittills har Israel
avstått från tre gånger så mycket mark som dess nuvarande territorium
(Sinaihalvön, Gaza och närmare hälften av Judéen och Samarien).
Som framgår av dessa exempel har bosättningarna aldrig varit något
hinder för fred.
Finns det något liknande exempel med så slående numeriska bevis för
ett lands kompromissvilja?
På senare år har två israeliska regeringar försökt uppnå en slutgiltig
statusöverenskommelse med palestinierna och varit villiga att avträda
större delen av Judéen och Samarien, dela Jerusalem och ta itu med
flyktingfrågan.
I augusti år 2000 erbjöd den dåvarande regeringschefen Ehud Barak
Yassir Arafat villkor för ett avtal som tillmötesgick samtliga PLO:s
krav i en utsträckning som översteg allt Israel någonsin kunde erbjuda.

År 2008 erbjöd dåvarande premiärministern Ehud Olmert Mahmoud
Abbas villkor som återigen tillmötesgick alla synbara krav från palestinierna. Abbas vägrade.

För alla rättsinnade som är redo att granska fakta objektivt är
mönstret helt klart: Israel har åter och åter igen visat sitt stöd för kompromisstanken och varit berett till smärtsamma eftergifter. Palestinierna har konsekvent vägrat.
Under den senaste sammanstötningen i Gaza blundande många av
Israels belackare för att Israel redan i augusti 2005 drog sig tillbaka
från Gaza intill sista millimetern av gränsen från 1967. Landet evakuerade 21 blomstrande bosättningar och ryckte upp tusentals israeliska
medborgare från deras hem. Många familjer hade bott där i två och tre
generationer. Vilket land i världen har vidtagit en liknande åtgärd mot
sina medborgare för att uppnå fred med sina grannar?
Då hoppades vi att denna smärtsamma eftergift skulle leda till fredliga
relationer, och ekonomiskt samarbete. Blev det så? Det dystra svaret är
nej. I stället för fred har vi Hamas terrorregim och 18 000 missiler och
granater som avlossats mot våra städer och civila, också i somras.

Man må förlåta oss att vi undrar hur den svenska regeringen skulle
reagera om Sverige angreps med tusentals dödsbringande raketer.
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Vi är också oroade av de allvarliga frågorna rörande Mahmoud
Abbas förmåga att representera det palestinska folket. I mer än fyra år
har Abbas skjutit upp parlaments- och presidentval därför att han vet
att han inte skulle bli vald, något som opinionsmätningarna konsekvent visar. Vilket värde har ett avtal undertecknat av en person som
inte åtnjuter sitt folks stöd? Vilken varaktighet och stabilitet skulle
uppstå ur ett sådant avtal? Det är tunga spörsmål som måste begrundas
mycket noga.

“Fredrik Reinfeldt gör i dag sin sista partiledardebatt i riksdagen.
Men räkna inte med någon hård slutdebatt. Den tidigare statsministern tänker inte ta replik mot någon av de andra partiledarna “

Tror de som stöder unilaterala åtgärder verkligen att Israels regering –
vilken israelisk regering som helst – skulle kunna kasta sina medborgares säkerhet och sitt lands livsviktiga nationella intressen över
bord bara för att någon utanför regionen felaktigt tror att konflikten
blir löst om palestiniernas position stärks? Skulle den svenska regeringen nonchalera sina medborgares intressen på grund av externa
försök att diktera villkor i ett ärende av nationell betydelse? Jag är
säker på vad svaret skulle bli.
Vänskapligt sinnade regeringar uppträder inte på ett sätt som
undergräver deras vänners nationella säkerhet och tror sig inte veta
bättre än sina vänner hur dessa bör möta de många utmaningar de står
inför. Den svenska regeringen gör klokt i att ta sin avsikt att handla på
detta sätt mot sin vän Israel under förnyat övervägande. Därmed korrigerar den ett olyckligt misstag och bidrar till att främja en lösning av
den israelisk-palestinska konflikten.
Avigdor Liberman, Israels utrikesminister
Översättning: Margareta Eklöf-”

“Tyst Reinfeldt i slutdebatten”

“I dag 09.00 startar den första partiledardebatten i riksdagen efter
valet. Det blir en debatt med idel bekanta ansikten, men för en av dem
innebär det debut – S-ledaren Stefan Löfven. För en annan innebär det
avslutning på en lång karriär. Efter 23 år i riksdagen, varav elva som
partiledare för Moderaterna, gör Fredrik Reinfeldt i dag sin sista parti
ledardebatt i riksdagen.
Men det kommer inte att bli någon hård duell mellan den förre och
den nuvarande statsministern. – Fredrik Reinfeldt tänker hålla ett
anförande som summerar hans 25 år inom svensk politik. Sen tänker
han inte ta replik på någon, säger Fredrik Reinfeldts avgående presschef Roberta Alenius och tillägger att nästa partiledardebatt i januari
kommer att tas av ”någon annan”.
På valnatten meddelade Fredrik Reinfeldt att han ska avgå som
partiledare. Ledarskiftet ska ske på en extra inkallad partistämma den
7 mars. Fram till dess kommer Fredrik Reinfeldt att fortsätta formellt
som partiledare. Men redan nu har han gjort en märkbar nedtrappning
och överlåtit kommenterandet av dagsaktuella frågor till i första hand
Anna Kinberg Batra, gruppledare i riksdagen och en av dem som
pekas ut som tänkbar efterträdare på den moderata ordförandeposten.
Partiets valberedning leds av Vellingemoderaten Lars-Ingvar Ljungman och höll sitt första möte i förra veckan. Kandidater ska nu diskuteras i partidistrikten med målet att ha ett förslag färdigt kring jul. Förutom Anna Kinberg Batra nämns förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd som tänkbar efterträdare till Reinfeldt. Även
avgående socialförsäkringsministern Ulf Kristersson finns med i
diskussionerna. Hans Olsson hans.olsson@dn.se
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“En miljon får höjd inkomstskatt nästa år”

“Premiär för Löfven bland Europas ledare”

Inkomstskatten höjs nästa år med 134 kronor i månaden för alla som
tjänar över 36 000 kronor. Det framgår av regeringsförslaget som
Socialdemokraterna och Miljöpartiet står bakom. Det innebär att upp
till en miljon svenskar får höjd inkomstskatt nästa år.

“I dag gör Stefan Löfven EU-debut. Sveriges nya statsminister kan
göra övriga vänsterledare besvikna om han inte ställer sig bakom
deras krav på mer flexibla budgetregler. “

Höjningen sker genom att gränsen för statlig skatt inte ska räknas upp
med prisökningarna plus två procent, utan bara med prisökningarna
under 2015. Det väntas ge 1,91 miljarder kronor extra till statskassan,
enligt regeringens beräkning.

“ Bryssel. Efter dagens partiledardebatt i riksdagen ska Stefan Löfven
sätta sig i regeringsplanet och åka till Milano för att delta i sitt allra
första EU-möte som Sveriges statsminister.

– Det är en del av helheten som ska presenteras, konstaterar Väns
terpartiets ledare Jonas Sjöstedt.

Det är inget formellt EU-toppmöte, utan en så kallad högnivåkonferens om jobb och arbetsmarknad och mötet verkar vara sällsynt illa
förberett. Fram till förra veckan var det fortfarande oklart om det
skulle bli något möte.

Förändringen är en anpassning till Vänsterpartiet som krävt höjd inkomstskatten för alla som tjänar mer än 30 000 kronor. Det är en betydligt lägre nivå än S och MP som, förutom höjningen av brytpunkten
för statlig skatt, också enats om höjd inkomstskatt från 50 000 kronor.
S och MP är beroende av V:s stöd för att få igenom i budgeten i riksdagen.
Budgetförhandlingarna mellan S+MP och V inleddes under helgen
samtidigt som uppgörelsen om begränsningar av vinster i välfärden
blev klar. Jonas Sjöstedt reagerade med förvåning på att regeringspartierna presenterade skatteförslaget i måndags, under pågående förhandlingar.
Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån som beställts av
organisationen Skattebetalarna innebär regeringens förslag att 906 000
svenskar mellan 20 och 64 år får höjd inkomstskatt nästa år. Om man
inkluderar alla åldersgrupper kan det enligt Skattebetalarna handla om
drygt en miljon personer.
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se

EU-ledarna ska inte fatta några beslut och inte ens anta någon gemensam deklaration. Konferensen handlar om att utbyta erfarenheter
av vad som nationellt har fungerat bäst för att få i gång arbetsmarknaderna och sysselsättningen.
Men för Stefan Löfven blir det ändå ett bra tillfälle att visa upp sig i
EU-kretsen och hälsa på flera – dock inte alla – av unionens politiska
ledare. Frankrikes president François Hollande hör till deltagarna och
Tysklands förbundskansler Angela Merkel ska också hålla ett kortare
anförande.
Italiens premiärminister Matteo Renzi har stora förhoppningar. Ända
sedan Italien tog över EU:s rullande ordförandeskap i somras har han
gjort ett stort nummer av dagens möte som ingår i strategin att försöka
vrida om den ekonomiska politiken i EU.

Renzi vill öka efterfrågan för att på så sätt få i gång ekonomin och
sysselsättningen. Han anser därför att det behövs mer flexibla och
mindre tvingande budgetregler i EU.

“Fakta. Statsministerns roll i EU

Frankrike håller med. Premiärminister Manuel Valls förklarade häromdagen att det är tekniskt omöjligt att få ned det franska budgetunderskottet till 3 procent nästa år. Frankrike, som redan har fått två års uppskov, vill därför ha ytterligare respit. När Manuel Valls i måndags besökte London hävdade han att EU annars tvingar landet ”ned på knä”.

Stefan Löfven blir Sveriges främsta företrädare i EU.

Under senare tid har EU:s vänsterledare också fått visst stöd från
oväntat håll. När till exempel EU:s tillträdande ekonomikommissionär,
Lettlands tidigare premiärminister Vladis Dombrovskis, utfrågades i
EU-parlamentet i måndags kväll hävdade han att den strikta ekonomiska åtstramningens tid är över.

Dagens möte i Milano är inget toppmöte, utan en så kallad högnivåkonferens där inga beslut ska fattas.

”Vi behöver mer fokus på efterfrågan”, förklarade Vladis Dombrovskis, vilket orsakade förvåning eftersom han gjort sig känd som budgethök.

DN “

Hittills har dock Socialdemokraterna ställt sig bakom tidigare finansminister Anders Borg som krävt att EU:s budgetregler ska respekteras
och följas av alla länder. Om Stefan Löfven håller fast vid den politiken kommer han göra sina partivänner i EU mycket besvikna.
Annika Ström Melin-annika.strom-melin@dn.se”

Nästa toppmöte 23–24 oktober

Statsministern deltar under Europeiska rådets möten, EU:s toppmten,
som beslutar om den långsiktiga politiska inriktningen och som har
fått allt större betydelse under senare år.

Nästa stora ordinarie EU-toppmöte inträffar 23–24 oktober. Då ska
inriktningen på klimat- och energipolitiken i EU efter 2020 slås fast.
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“Tuffare krav på nya bolån”
“Bankerna stramar nu upp amorteringskraven ytterligare på nya
bolån. Bankföreningens vd Thomas Östros anser att hushållen inte
bygger upp tillräckligt stora buffertar mot sämre ekonomiska tider. – Vi måste ta ett steg till så att fler bolåntagare amorterar på
sina lån, säger han. “
“Bankerna har bestämt sig för att rekommendera de hushåll som tar
nya lån med en belåningsgrad över 50 procent av bostadens marknadsvärde att börja amortera.
– Vi anser att 50 procent är en bra nivå för att vi ska uppnå en sund
amorteringskultur i Sverige, säger Thomas Östros, vd för Svenska
bankföreningen.
Nivån har föreningen kommit fram till efter överläggningar med bland
annat Riksbanken och Finansinspektionen. Oron för en bostadsbubbla
har funnits länge hos många aktörer.
– Det finns en bostadsdebatt som vi nu försöker lägga oss före i, konstaterar Thomas Östros.
I en ny konjunkturrapport från Nordea slås fast att bostadsrättspriserna har ökat mycket mer än inkomstnivåerna. Under en femtonårsperiod har bostadsrättspriserna ökat mellan fyra och sex gånger så
mycket som hushållens disponibla inkomst, enligt Nordeas ekonomer.
Banken varnar därför för en överhettning på bostadsmarknaden.

I våras bestämde sig Bankföreningen och dess medlemmar att utöka
amorteringsrekommendation till att gälla nya lån med en belåningsgrad över 70 procent. Nu tas alltså ytterligare ett steg.
Enligt Bankföreningens chef har amorteringsnivån varit framgångsrik
sedan den infördes. Däremot har hushållens intresse att amortera på
nivåerna mellan 50 och 70 procent varit sämre.
– Vi vill verka för att det i en sund privatekonomi ska vara naturligt för
låntagare att betala av på sina bolån för att därigenom minska sin ekonomiska sårbarhet. Det är också bra för Sverige om vi kan få en sund
amorteringskultur, säger Thomas Östros.
Däremot är inte det bestämt i vilken takt de nya lånen ska betala av.
– Det är en fråga som vi har nu en dialog med myndigheterna om och
som vi hoppas kunna redovisa ganska snart, säger Thomas Östros.
Han hoppas att överläggningarna ska ska leda till en lämplig amorteringstakt som inte skadar ekonomin. Som exempel ger han Holland
som införde en skarp reglering men som resulterade i att landet knuffades ned i en lågkonjunktur.
Han tillägger att den nya amorteringsrekommendationen öppnar för att
bankerna i framtiden ska kunna fortsätta agera professionellt gentemot
låntagare som blir arbetslösa, skiljer sig eller blir sjuka.
Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se”

“Flera steg har tagits för att strama upp hushållens skuldsättning
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1 oktober 2010. Bolånetaket införs. Nivån sätts till 85 procent av
köpeskillingen.

“Reglerna kommer bli kännbara för
många”

1 januari 2013. 1:a amorteringskravet införs: amortering på nya
bolån som överstiger 75 procent av bostadens värde.
19 mars 2014. 2:a amorteringskravet föreslås: amortering på nya
bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde.
7 oktober 2014. 3:e amorteringskravet föreslås: amortering på nya
bolån som överstiger 50 procent av bostadens värde.”

“Bankernas skärpta amorteringskrav kommer att bli kännbara
för många hushåll. Särskilt i storstäderna och andra tillväxtområden med höga bostadspriser. Fördelen är att hushållen blir mindre
känsliga för prisfall. “
“Analys. Det är andra gången på kort tid som Bankföreningen går ut
till sina medlemmar med en rekommendation om en skärpning av
amorteringskraven. Utspelet är ett försök att förekomma en lagstiftning om amorteringstvång. Därför kan regelskärpningen tolkas som att
Bankföreningen gör bedömningen att sannolikheten för ett sådant beslut har ökat.
I november träffas Finanspolitiska stabilitetsrådet och då står svenskarnas skuldsättning på dagordningen. Mötet leds av den nye finansmarknadsministern Per Bolund och de övriga ledamöterna är riksbankschefen, generaldirektören för Finansinspektionen och riksgäldsdirektören.
Om det blir tvingande amorteringskrav kan de införas snabbt. Finansinspektionen fattar i så fall beslutet och det behövs alltså inget riksdagsbeslut.
Att Bankföreningen vill undvika lagstiftning beror bland annat på att
det minskar bankernas möjligheter att göra individuella lösningar för
kunderna. En bolåntagare som får tillfälligt sänkta inkomster på grund
av exempelvis arbetslöshet kan få slippa hela eller delar av amorteringen med dagens regler.

Bankföreningens nya rekommendation kommer helt klart att bli kännbar för hushållen. Särskilt på orter där bostadspriserna stigit kraftigt
och ligger på en hög nivå.
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Men än går det inte att säga exakt hur de nya reglerna slår. Det beror
på att Bankföreningen inte kommit fram till hur lång amorteringstiden
får vara. Det är självklart stor skillnad på om ett belopp ska betalas av
på 20 år jämfört med 50 år.

“Sverige behöver göra reformer som får bostadsmarknaden och
arbetsmarknaden att fungera bättre. Utbudet av bostäder måste
ökas och sysselsättningen i svaga grupper höjas, framhåller Internationella valutafonden, IMF. “

Vi kan ta ett exempel där ett hushåll köper en bostad för 5 miljoner kronor och betalar 15 procent, 750 000 kronor, kontant. För
att skulden ska bli 50 procent av marknadsvärdet måste 1 750 000
kronor amorteras. Med en amorteringstid på 50 år blir amorteringen 2 900 kronor i månaden jämfört med nästan 7 300 kronor i
månaden på 20 år.

Utsikterna för Sverige bedöms som relativt goda i IMF:s nya prognos
för världsekonomin. BNP-ökningen beräknas bli 2,1 procent i år och
2,7 procent under nästa år. Inflationen är mycket låg under 2014, men
väntas stiga under 2015. Arbetslösheten sjunker gradvis från nuvarande 8,0 procent.

Att bestämma amorteringstidens längd är en avancerad balansakt.
Samtidigt som amorteringarna bör vara så pass kännbara att de dämpar
prisökningarna på bostäder, ska de inte minska hushållens konsumtion
så mycket att de drar ned konsumtionen och påverkar ekonomin negativt.

Det är en starkare utveckling än vad IMF spår för Europa, där särskilt
euroområdet släpar efter. Tyskland har svårt att få upp farten, samtidigt
som det går trögt för Frankrike och Italien. Bland övriga EU-länder
sticker Storbritannien däremot ut åt det positiva hållet: Brittiska ekonomin har lämnat krisen bakom sig.

Amortering är ett slags tvångssparande eftersom pengarna binds i
bostaden och inte kan användas till annat. Genom att amortera regelbundet efter en plan blir hushållen mindre känsliga för nedgångar i
ekonomin.

USA drar ifrån Europa, även om 2014 har inletts svagt. Men IMF
räknar med en stadig amerikansk tillväxt runt tre procent under både
andra halvåret och nästa år, vilket får Federal Reserve att börja höja
styrräntan runt mitten av 2015.

Om bostadspriserna sjunker kraftigt kan bankerna tvinga låntagarna att
amortera för att komma ned i en rimlig belåningsgrad. Sammanfaller
prisnedgången med hög arbetslöshet är risken stor att många inte har
råd att bo kvar och måste sälja med förlust. Så blev det under 1990talskrisen och en del av dem som drabbades har aldrig lyckats få
ordning på sin ekonomi igen.
Maria Crofts maria.crofts@dn.se “

“Svenska bostadsmarknaden döms ut”

Kina väntas båda åren få en BNP-ökning på drygt sju procent, i linje
med kinesiska ledningens ambitioner. Indien höjer däremot takten,
medan tidigare tillväxtländer som Brasilien och Ryssland ännu inte
kommer ur sin stagnation.

IMF uppmanar medlemsländerna att avvakta med åtstramning och i
stället inrikta sig på tillväxtfrämjande reformer och investeringar i
infrastruktur.
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Sverige får rådet att reformera bostadsmarknaden, både för att öka
tillgången på bostäder och minska risken för finansiella obalanser.

Ett nytt begrepp har myntats av statsminister Stefan Löfven: ”Det
svenska löftet”. Över utmaningarna i globaliseringens tidevarv ska
detta program bära alla medborgare in i framtiden, en framtid där alla
är vinnare. Löftet består av tre delar: kunskap, trygghet och jämlikhet.

Man pekar också på behovet att förändra arbetsmarknaden, så att det
blir lättare för svaga grupper att komma in och hitta jobb. Synpunkterna liknar vad IMF:s styrelse uttalade i somras, efter att en IMF-delegation hade granskat svenska ekonomin.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “

“Än ses ingen ljusning”

Kunskap, för att det är med våra hjärnor vi måste konkurrera i en globaliserad ekonomi. Trygghet, så att ingen ska behöva vara rädd för att
bli sjuk, arbetslös eller gammal. Jämlikhet, i betydelsen att ingen ska
diskrimineras.
Under denna vision, eller vad man ska kalla det, manade Stefan
Löfven under gårdagens partiledardebatt riksdagspartierna att samla
sig.
Ja, vem vill inte ha mer kunskap, mer trygghet och ett samhälle utan
diskriminering? Vem motsätter sig förresten idealen frihet, jämlikhet
och broderskap – eller systerskap? Och nog kunde Löfven ha påmint
om att dessa ädla mål också kräver blod, svett och tårar?
De stora, fina orden betyder ingenting i kammaren. De kan inte användas för att förmå motståndare att svära trohet åt en politik som
Socialdemokraterna och Miljöpartiet ämnar föra. Efter måndagens
besked från S, MP och V om hur välfärdssektorn ska hårdregleras och
kommunkontrolleras är allianspartierna begripligt nog på krigsstigen.
Alla utsträckta händer slås snabbt undan. Men så är de utsträckta
händerna heller inte några riktiga händer och de är inte utsträckta.

Sverigedemokraterna fortsätter att befästa sin roll som enfrågeparti.
Det gick inte att få något besked från dem om hur de ställer sig till
måndagens uppgörelse. När Annie Lööf ställde frågor om landsbygdspolitiken var Jimmie Åkesson varken förmögen eller intresserad av att
ge något ordentligt svar. Däremot antydde han att han skulle kunna
medverka till att fälla Löfvens budget – men också att han skulle kunna avstå. Det är tydligt att SD ämnar hålla övriga partier i ovisshet
fram till omröstningarna senare i höst.
Stefan Löfven försöker göra allt på samma gång. Han har låtit Jonas
Sjöstedt diktera hela politiken som har med vinster och valfrihet att
göra i syfte att få stöd för en S–MP-budget. Samtidigt förväntar han
sig att Centern och Folkpartiet ska hålla humöret uppe och tacksamt
invänta sin tur att få stödja regeringens politik.
Och det kommer att vara så här ett tag nu. Statsministern har säkrat
stödet från vänster och fortsätter att prata om samförstånd, samarbete
och ansvarstagande över blockgränsen. Han kommer att vidhålla att
han inte just har gjort det blocköverskridande samarbetet i Friskolekommittén meningslöst. Allianspartierna kommer att gorma och gå på,
skenbart omedvetna om att Stefan Löfven kör med bakbundna händer i
ett svårmanövrerat politiskt landskap.
Framtiden är höljd i dimmor. Efter åtta års hyfsat stabilt alliansstyre är
samtliga aktörer dåligt förberedda för dagens situation. Valrörelseretoriken dröjer sig kvar. Några plåstrar om sin sårade stolthet och försvarar högljutt det som har varit, andra försöker förtvivlat samla underlag
för att regera. 13 procent anstränger sig för att skapa största möjliga
oreda och det nyss mäktigaste partiet är fullt upptaget av sökandet
efter en ny ledargestalt.

Men den febriga förvirring som präglar riksdagens arbete just nu
kommer inte att vara för evigt. Det kommer en dag bortom budgetförhandlingarna, med denna eller en annan regering. Det vore klädsamt
om Löfven för ögonblicket tonade ner sina förväntningar på att få stöd
från sina motståndare. Kloka oppositionsföreträdare å sin sida bör
ägna mer energi åt att självkritiskt granska sin egen politik och formulera ”ingångsvärden” inför kommande förhandlingar. Och mindre åt att
begråta och rasa mot vad som i nuläget ser ut som Jonas Sjöstedts
vänsterseger.
DN 9/10 2014 “
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“Farväl till gröna linjen”
“Det damp ned två pressmeddelanden om skatterna. Ett var stämplat
hos finansdepartementet och berättade om veckans överenskommelser
mellan S och MP.
Måndagens besked var att arbetsgivaravgiften för unga ska höjas,
precis som de båda partierna har utlovat. En avtrappning av jobbskatteavdraget ska ske enligt en variant som hamnar mittemellan S och
MP:s olika förslag.
Listan fortsatte med en ”särskild löneskatt” för sextiofemplussare och
en ökning bakvägen av den statliga inkomstskatten – två idéer som i
sin tur inte nämndes under valrörelsen. Tillsammans med ytterligare
några poster summerar skattehöjningarna till ungefär 20 miljarder
kronor.
Samma dag beskrev SCB i ett utskick hur miljöskatternas betydelse
har minskat. Enligt nya beräkningar från myndigheten var fjolårets
nivå den lägsta på 20 år. De statliga intäkterna har förvisso blivit
större, men som andel av ekonomin har miljöskatterna minskat.
De två nyheterna tillsammans borde skorra särskilt hos gröna väljare.
I sina skuggbudgetar har Miljöpartiet lagt tyngdpunkten hårt på koldioxidskatt, flygskatt och lastbilsskatt. Särskilt tjänstesektorn har gått
fri och begreppet grön skatteväxling har varit kärnan i partiets ekonomiska politik. Förra årets MP-förslag summerar till nästan 20 miljarder
i form av miljö- och klimatskatter.

En bråkdel av dem återfinns i årets budgetkompromiss. Miljöpartiet
fick förvisso vackra avsiktsförklaringar och en utredning som tröst.
Men de garanterade skattehöjningarna innebär att snart sagt hela bördan läggs på arbetsinkomster.
Finansminister Magdalena Andersson hade kunnat ge vika några
ynka tum. Till exempel genom att gå med på att höja koldioxidskatten
ett par ören. Eller genom att minska skattekilen mellan bensin och
diesel ett snäpp.
Det hade gett både minskade utsläpp och säkra intäkter till statskassan.
I stället höjer regeringen världens högsta marginalskatter ytterligare.
Få tror att det, när allt kommer omkring, inbringar särskilt många
slantar.
Regeringens skatteförslag blir så en symbolisk snyting mot arbetslinjen. Miljöpartiet kan förstås leva med det. Men varför MP vill sitta
med vid bordet när den gröna skattelinjen begravs är svårare att förstå.
Carl Johan von Seth carljohan.vonseth@dn.se “
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”Så kan Förbifarten bli en grön bussled för
regionen”
“Kan utvecklas till ”Stockholmsbågen”. Med särskilda körfält kan
superbussar köras i minuttrafik, som en flexibel ”pendeltågstrafik” på gummihjul. Det skulle ge den kanske snabbaste och största
minskningen av koldioxidutsläpp i Stockholm som hittills diskuterats, skriver lokalpolitiker och tredje AP-fonden. “
“Stockholms omtalade trafikled Förbifarten har varit ifrågasatt men
kan bli en grön lösning för miljöanpassade transporter och aktivt bidra
till Stockholms stadsutveckling. Med hjälp av superbussar, nytänkande
och alternativa finansieringslösningar kan Förbifarten utvecklas till
Stockholmsbågen Haninge-Täby, ett innovativt och hållbart infrastrukturprojekt.
Motståndet mot projektet har gått ut på att kollektivtrafikens roll har
varit underordnad bilens och att det därmed inte varit tillräckligt grönt.
Ett ensidigt fokus på ökad biltrafik leder till ökade koldioxidutsläpp,
säger kritikerna. Men det behöver inte finnas en motsättning mellan att
fullfölja Förbifarten och att satsa på en utbyggd kollektivtrafik. Snarare tvärtom. I den vision som Skanska och Scania har tagit fram ser vi
en modell där motorvägen Förbifarten förvandlas till ett innovativt
grönt infrastrukturprojekt.
Idén är att Förbifarten sträcks ut till en båge runt Stockholm mellan
Haninge och Täby, Stockholmsbågen. Genom en enkel komplettering
av befintliga planer kopplas Förbifarten samman med den befintliga
Norrortsleden och den planerade Tvärförbindelse Södertörn. På det

sättet blir förbifarten en integrerad del i Stockholms trafiksystem snarare än en väg förbi staden. Den nya sträckningen från Haninge till
Täby kompletteras med en kraftfull satsning på superbussar som kan
köras på biobränslen, hybridiseras eller elektrifieras.
”Superbussarna” är primärt dubbeldäckare som med teknikens
hjälp kan kopplas ihop till fordonståg och transportera 250 passagerare
eller fler. Dedikerade körfält i vardera riktningen i Stockholmsbågen
avdelas för superbussar, vilket gör att de kan köras i minuttrafik, som
en flexibel ”pendeltågstrafik” på gummihjul. Resultatet blir en framåtblickande helhetslösning för transporter med kapacitet att halvera biltrafiken på Förbifarten. Det skulle ge den kanske snabbaste och mest
radikala minskningen av koldioxidutsläpp i Stockholm som hittills
diskuterats. Att genomföra Stockholmsbågen skulle konkret bidra till
att efterfråga de lösningar som krävs för Sveriges ambition att uppnå
en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 och vara en drivkraft i en
utveckling mot bättre miljölösningar i transportsektorn.
Att åka buss mellan Haninge och Täby skulle ta 45-50 minuter. Superbussarna skulle knyta ihop de regioncentrum – Flemingsberg, Kungens
kurva, Barkarby och Kista – som finns däremellan och öka förutsättningarna för att dessa centrum ska kunna växa. Men det skapar också
förutsättningar för att utveckla staden och bygga nya attraktiva bostadsområden. På flera ställen efter den tänkta sträckningen finns mark
till rimliga priser som skulle kunna bebyggas och som då också får
goda kollektivtrafikförbindelser. Det ökade behovet av kollektivtrafik
kan nämligen snabbt mötas genom att nya lokala miljöbussnät byggs
och ansluts till noder där superbussar och spårbunden trafik möts i
dessa regioncentra.
Att utveckla och förfina det som redan är planerat genom en samverkan mellan privata aktörer, pensionskapital och det offentliga kan

leda till att Sverige på samma sätt som vi blivit ledande i utvecklingen
av fordon också kan bli världsledande i utvecklingen av fossilfria
kollektivtransportsystem och bidra till att sänka koldioxidutsläpp, och
inte bara i Sverige.
Förverkligandet av den här visionen kan göras till en rimlig kostnad i
förhållande till dess stora nytta. De första beräkningarna pekar på
ungefär 5 miljarder kronor. Men för att undvika långa och komplicerade förhandlingar om vem som ska finansiera krävs nytänkande.
I stället för att skattepengar ska reserveras för dessa stora och mycket
långsiktiga investeringar kan pensionspengar investeras. För AP-fonderna är liknande infrastrukturprojekt högintressanta eftersom det
handlar om en socialt och miljömässigt hållbar, men också långsiktig
och stabil investering. En variant på en sådan finansieringslösning kan
vara att investeraren under en begränsad tidsperiod får en löpande
ersättning baserad på kollektivtransportsystemets tillgänglighet. Det
här är ingen unik lösning internationellt, och erfarenheterna av sådana
projekt har varit mycket goda. Projekt där ersättning är knuten till
tillgänglighet slutförs mycket oftare i tid och de ekonomiska riskerna
sprids mellan de olika parterna.
Nu har vi möjligheten att förvandla Förbifarten till Stockholmsbågen –
en världsledande framtidslösning för kollektivtrafik.
Jimmy Baker, oppositionsråd (M), Botkyrka
Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande (S), Botkyrka
Emil Högberg, gruppledare (S), Huddinge
Kerstin Hessius, vd AP3 (tredje AP-fonden)
Förslaget har utarbetats tillsammans med Skanska och Scania. “
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”Reaktor utan extrakylning stängs”
“Skärpt säkerhet. Oberoende härdkylsystem ska ha installerats på
svenska kärnkraftverk senast 2020, skriver Strålsäkerhetsmyndigheten.”
“Strålsäkerhetsmyndigetens uppdrag är att övervaka verksamheten vid
de svenska kärnkraftverken så att den bedrivs strålsäkert. Det gör vi
genom att ställa höga krav på verken inom en mängd områden. Genom
vår kontinuerliga och systematiska tillsyn försäkrar vi oss om att kraven uppfylls.
Myndigheten har starka mandat att agera med sanktioner när vi ser att
kraftbolagen inte uppfyller säkerhetskraven. Detta skedde så sent som
i december 2012 då myndigheten tog beslut om särskilda villkor för
drift för OKG AB.
Vi tillämpar principen om ständiga säkerhetsförbättringar, vilket innebär att vi höjer säkerhetskraven successivt och över tid. Vi gör relativt
ofta smärre justeringar av säkerhetskraven, men vi har också vid flera
tillfällen ställt omfattande nya krav som resulterat i stora förbättringar
av kärnkraftverkens säkerhet. Historiskt har våra krav lett till säkerhetshöjande åtgärder som varit bland de mest omfattande som har
införts på kärnkraftverk i världen. Så arbetar vi för att göra nu också
och kommer att göra även i framtiden.
Ett ytterligare steg i vårt arbete med att öka säkerheten är att vi
ställer krav på kraftbolagen att införa så kallad oberoende härdkylning.
I dag skickar vi ut förutsättningarna för hur den oberoende härdkylningen ska konstrueras till kärnkraftsindustrin. Senast vid årsskiftet

räknar vi sedan med att fatta ett beslut om oberoende härdkylning.
Beslutet innebär att kärnkraftsindustrin ska ha infört fullt utbyggda
oberoende härdkylsystem senast 2020.
I korthet innebär kravet att ett robust system ska införas som klarar att
föra in vatten i reaktortanken även om alla i dag installerade system
för nödkylning och eltillförsel är utslagna. Genom att vatten förs in
hindras reaktorhärden från att smälta, vilket också innebär en avsevärt
mindre risk för ett stort radioaktivt utsläpp. Systemet ska kunna verka i
minst 72 timmar. Tidsgränsen är satt för att man ska kunna få till stånd
en kontrollerad hantering av ett olycksförlopp.
Införandet av den oberoende härdkylningen kommer att ske i två
steg.
1 Kraftbolagen ska i ett första steg säkerställa att funktionen med oberoende härdkylning finns installerad och i drift i alla kärnkraftverk
senast 2017. I detta skede är fokus på funktionen, vilket innebär att
myndigheten under en period kan acceptera övergångslösningar. Sådana går relativt snabbt att införa och man uppnår en stor del av
säkerhetshöjningen i närtid. Det kan exempelvis handla om mobila
aggregat för elgenerering kopplade till mobila externa källor för
vattenförsörjning.
2 Som andra steg kräver vi att stationära anläggningar för oberoende
härdkylning ska vara installerade senast 2020. Anledningen till den
längre införandetiden är att kraftbolagen behöver utforma, projektera,
upphandla, bygga och ta anläggningen i drift, vilket tar ett antal år.
Den stationära anläggningen innebär en robust fast installation som
inkluderar elförsörjning och system för inpumpning av vatten samt en

extern vattenkälla oberoende av dem som används i existerande nödkylsystem. Skillnaden mot övergångslösningen ligger främst i att en
fast installation har en större robusthet mot yttre påverkan och att den
aktiveras enklare.
Om ett kraftbolag avser att ta en kärnkraftsreaktor ur drift inom de
närmaste åren efter 2020 skulle en stationär installation vara i drift
endast några år. I sådana fall ska myndigheten, enligt kärntekniklagens
och miljöbalkens krav på rimlighetsavvägning, överväga om reaktorn
kan drivas med övergångslösningar till dess den tas ur drift permanent.
Sammantaget innebär det här att Strålsäkerhetsmyndigheten för
första gången kopplar skärpta säkerhetskrav till beslut om nedläggning
av enskilda reaktorer. Om kraftbolagen inte installerar stationära anläggningar för oberoende härdkylning kommer myndigheten att kräva
att bolagen tar dessa reaktorer ur drift inom rimlig tid efter 2020.
Michael Knochenhauer, chef för avdelningen för kärnkraftssäkerhet
på Strålsäkerhetsmyndigheten
Mats Persson, generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten “
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“Alliansen i svår sits vid ett nyval”
“Fredrik Reinfeldt har abdikerat som alliansledare – samtidigt
hotar Jimmie Åkesson att fälla regeringen. Skulle det bli nyval i
vinter har alliansen ingen självklar statsministerkandidat. – Han
lämnar ett enormt tomrum efter sig, säger Annie Lööf (C) om
Reinfeldt. “
“Fredrik Reinfeldt kom till sin sista partiledardebatt, höll ett anförande
på tio minuter och avtackades sedan av de övriga partiledarna. Under
den fyra timmar långa debatten tog Reinfeldt inga repliker och efteråt
undvek han alla dagspolitiska frågor.
Partiledaren som har dominerat svensk politik i ett decennium har
abdikerat.
– Han lämnar ett enormt tomrum efter sig. Hans plats i historie
böckerna är given, säger Annie Lööf (C).
Samtidigt hotar Jimmie Åkesson (SD) på nytt med att fälla den nya
rödgröna regeringen i samband med budgetomröstningen i december.
– Vi utesluter ingenting i det här läget. Vi har inga lojaliteter mot and
ra partier utan vi har ett ansvar gentemot våra väljare. Vi har för avsikt
att ta det ansvaret och inte ta något ansvar för Stefan Löfvens regeringsbygge så länge han avfärdar våra väljare och kallar dem för fula
saker, säger Jimmie Åkesson.

Om regeringen faller i december är ett extra val i vinter en möjlig
utgång. Men vem som då skulle bli Stefan Löfvens huvudmotståndare
är oklart.

I partiledardebatten i går visade de fyra borgerliga partierna upp en
enad front mot den rödgröna regeringen. Stefan Löfvens utsträckta
hand om samarbete tillbakavisades.

Ingen alliansföreträdare kunde i går ge ett rakt besked om vem som är
deras statsministerkandidat. Kristdemokraternas Göran Hägglund tror
att Moderaterna skulle skynda på partiledarprocessen om det blir nyval. Enligt honom är det självklart att det är Moderaterna som utser
alliansens statsministerkandidat.

– Han sträcker ut handen, visst, men med den andra handen gör han
någonting helt annat, säger Annie Lööf.

– Moderaterna har det största stödet hos svenska folket och här i riksdagen, så det är naturligt att de har ledartröjan, säger han.

– Det är givet att de har sin sorgeperiod, men när väl dammet efter
valrörelsen lagt sig så kommer alla partier att börja fundera på hur man
ska maximera inflytande för de idéer man själv brinner för, säger han.

Både Jan Björklund och Annie Lööf duckar på frågan vem som leder
alliansen vid en regeringskris senare i höst.
– Vi är fyra partier och fyra partiledare, så vi har ett gemensamt ansvar. Det kan naturligtvis bli ett nyval men det har inte skett i Sverige
på över 50 år, så det är ganska osannolikt, säger Jan Björklund.
– Alliansen består av fyra partiledare och således också av fyra oppositionsledare. Jag tar med glädje en av de ledarrollerna. Sedan under
våren kommer en ny Moderatledare på plats, säger Annie Lööf.
I väntan på att Moderaterna ska hitta en ny partiledare kommer gruppledaren Anna Kinberg Batra i praktiken att fungera som
Moderatledare.
– Jag leder alliansen i riksdagens finansutskott och riksdagens största
grupp, och det innebär att under de närmaste veckorna dra i gång det
politiska oppositionsarbetet, säger hon.

Socialdemokraternas gruppledare Tomas Eneroth tror dock att allianspartierna kommer att mjukna efterhand.

Hans Rosén hans.rosen@dn.se
Jens Kärrman jens.karrman@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se
Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
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“Vem är alliansens statsministerkandidat
när Fredrik Reinfeldt abdikerat?”
“Anna Kinberg Batra, gruppledare Moderaterna:

Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet:
– Man kan inte säga att det finns någon statsministerkandidat inom
alliansen i dag. Det har stor betydelse för dynamiken i svensk politik.
Allt tal om eventuellt nyval framstår som väldigt tomt.

Göran Hägglund, partiledare, Kristdemokraterna:

– Fredrik Reinfeldt är partiledare till mars. Samtidigt drar vi i gång
oppositionsarbetet med alliansens största riksdagsgrupp och vi ser
fram emot att börja föra den politiska debatten.

– Jag tror inte att det blir ett extra val. I ett sådant läge tror jag att
Moderaterna skulle skynda på sin process. M har det största stödet hos
svenska folket, så det är naturligt att de har ledartröjan.

Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet:

Jimmie Åkesson, partiledare, Sverigedemokraterna:

– Alliansen består av fyra partiledare och således också av fyra oppositionsledare. Jag tar med glädje en av de ledarrollerna. Sedan under
våren kommer en ny Moderatledare på plats.

– Det är inte min sak att svara på. Det får de själva svara på.

Stefan Löfven, statsminister och partiledare,
Socialdemokraterna

Vad fick Reinfeldt i present?

– Det är långt till nästa val och det är inte osannolikt att flera av de
borgerliga partierna hinner byta partiledare tills dess, så det återstår att
se.

Åsa Romson, språkrör, Miljöpartiet:
– Det kan man undra. Vi är en regering som är inställd på att
samarbeta. Till skillnad från den tidigare alliansregeringen är vi
medvetna om att vi är en minoritetsregering och söker därför
samarbete i riksdagen.

Jan Björklund, partiledare, Folkpartiet:

– Vi är fyra partier och fyra partiledare så vi har ett gemensamt ansvar.
Det kan naturligtvis bli ett nyval men det har inte skett i Sverige på
över 50 år så det är ganska osannolikt.

Alla partiledarna gav presenter till Moderatledaren Fredrik
Reinfeldt under hans sista debatt i riksdagen.
En vit t-shirt med trycket ”Världens bästa kompis”, av FP-ledaren
Jan Björklund.
En gryta och falukorv, så att Reinfeldt kan laga sin favoriträtt, av
C-ledaren Annie Lööf.
Ett verktygsbälte så att den förre statsministern kan fortsätta ”att
bygga Sverige”, av KD- ledaren Göran Hägglund.
Biljetter till Jonas Gardells musikal ”Livet är en schlager”, av Sledaren och statsministern Stefan Löfven.

En bok om svenska nationalparker, av MP-språkröret och miljöminister Åsa Romson.

9.29 Jan Björklund (FP) ger Fredrik Reinfeldt en espressomaskin i
avskedspresent. Borgerligt.

Boken ”Reinfeldt-effekten”, skriven av V:s partisekreterare Aron
Etzler, av V-ledaren Jonas Sjöstedt.

9.50 Annie Lööf, vars näringsdepartement lanserade konferensrunda
efter konferensrunda med politiker, tjänstemän och entreprenörer,
menar att Stefan Löfvens så kallade innovationsråd (vilket tycks snarlikt) ”doftar östeuropeiskt 80-tal”. Löfven förnekar.

Ett nödhjälpspaket till flyktingar från UNHCR, av SD-ledaren
Jimmie Åkesson.
TT
“Fakta. Nyval
Ett extra val, som det formellt heter, kan tidigast utlysas tre månader
efter ordinarie val, alltså den 14 december.
En regering som avgått kan inte utlysa nyval, så det innebär att den
rödgröna regeringen i så fall måste sitta kvar.
Om ett extra val utlyses ska det hållas efter tidigast 35 dagar eller
senast tre månader. Det innebär att ett eventuellt nyval kan komma att
hålla före Moderaternas extrastämma den 7 mars, då en ny partiledare
ska utses.
Från sidlinjen. Debatten – minut för minut
9.01 Fredrik Reinfeldt (M) levererar sitt politiska testamente, det vill
säga slår med den oändliga saklighetens maner fast hur saker och ting
ligger till. De ligger till som han tidigare meddelat.
9.12 Jag ska hålla kritiken kort, inleder Stefan Löfven (S) sin avskedsreplik till Reinfeldt, och drar sedan valrörelsens alla talepunkter om
eländet i alliansens Sverige.

10.48 Den regntunga himlen spricker plötsligt upp när Göran Hägglund (KD) ställer frågor till Jimmie Åkesson (SD) om vinster i välfärden. Inget tyder på något samband.
10.54 Åsa Romson inleder sitt anförande med en obegriplig metafor
om att MP är beredda att ta ansvar för att bygga Sverige som ett
sandslott.
11.55 Efter Stefan Löfvens många fruktlösa inviter gör även Jonas
Sjöstedt (V) en framstöt mot Annie Lööf, nu om energisamtal. Person
kemin dem emellan är bättre, men till politiskt äktenskapstycke återstår ännu en ideologisk avgrund att överbrygga.
12.01 Sjöstedt tar liksom Löfven upp situationen i den IS-belägrade
staden Kobane och slår fast att här behövs ”Sveriges röst”. Är det
verkligen just den som efterfrågas just nu?
12.44 De flesta har gått för lunch när Göran Hägglund äntligen får rasa
mot regeringens erkännande av Palestina. Intresset skiftar dock snabbt
och symboliskt över till Fredrik Reinfeldt, som utanför berättar att han
avser begå memoarer.
Viktor Barth-Kron “
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“Strategen väljer en riskfri sorti”
“Fredrik Reinfeldts främsta talang som partiledare och statsminister har varit att kunna se runt hörn. Är det den förmågan som
fått honom att vägra tillträda oppositionsledarrollen och lämna
Moderaterna ledarlöst? “
“Analys. Nu har en av centralgestalterna i Sveriges moderna politiska
historia stigit ned från riksdagens talarstol för sista gången. En politisk
ledare som betonat ansvar samt plikten att arbeta och som har lyckats
ena en splittrad borgerlig opposition och behålla makten under åtta år.
En svensk moderat som suddat bort det gamla likhetstecknet mellan
regeringsparti och socialdemokrati.

förtroendesiffror. Utan honom hade Moderaterna gjort ett ännu sämre
val. Ville ledaren slippa att få sin strategi ifrågasatt, sin skattepolitik,
försvarspolitik, kanske också integrationspolitik? Ville han undvika att
smutsas av det parlamentariska kaoset i riksdagen som han varnat för?
Hans plötsliga avgång blev de rödgrönas lycka. En ledarlös opposition
kan inte utmana regeringen på allvar. Skulle Sverigedemokraterna
välja att rösta för alliansens budget i december finns det ingen statsministerkandidat som står redo att ta över. Det ger Stefan Löfven en
lugnare resa.
Men att sätta sin allians i trubbel är inte heller bra för Reinfeldts
eftermäle. Den logiska slutsatsen är att strategen Reinfeldt inte tror att
den rödgröna budgeten kommer att falla, han tror att regeringen
Löfven kommer att stappla vidare mot nästa val 2018.

Men han gjorde det inte efter en het politisk debatt. Han använde inte
sitt stora personliga förtroende till att säga ”När du Stefan Löfven
regerat sönder dig, och er budget har underkänts av riksdagen, står jag
beredd att ställa saker och ting till rätta. Jag kan ta över Rosenbad på
några timmar. Jag vet hur man gör.”

Under den tiden hinner hans efterträdare ta kommandot över partiet,
analysera valnederlaget och utveckla nya framtidsprojekt. Och det har
hon fria händer att göra.

Fredrik Reinfeldt tar inte risken att låta bitter eller småskuren genom
att debattera politik. Han väljer i stället att inte opponera alls.

Förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd har rest mycket
i landet och är populär ute i länsförbunden.

Den förre statsministern använde talartiden till att formulera kärnan i
sitt politiska testamente. Han pekade på hur bra Sverige klarat ekonomin och hur öppenheten och toleransen ökat.

Men de senaste veckorna har den andra huvudkandidaten, Anna Kinberg Batra, stärkt sin ställning. Hon valdes nyss enhälligt om till ledare
för riksdagsgruppen och samtidigt till M:s skuggfinansminister. Det är
hon som nu företräder Moderaterna utåt, tack vare Fredrik Reinfeldts
ovilja att debattera politik.

Moderaternas förnyare gjorde sorti med sju avskedspresenter från de
andra partiledarna och ska nu skriva sina memoarer.
Tänkte Fredrik Reinfeldt mest på sitt eget eftermäle när han oväntat
avgick på valnatten? Hans försök att knäcka Sverigedemokraterna
hade misslyckats kapitalt, men han själv hade fortfarande skyhöga

Det mesta talar för att det blir just en hon.

Ewa Stenberg ewa.stenberg@dn.se “
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“Svenska sjukvårdare väntar på att få
hjälpa”
“Svensk sjukvårdspersonal är redo att åka till Västafrika och hjälpa till
med att bekämpa ebola. Landstingen är positiva till att ge tjänstledigt
och väntar bara på nationell samordning.
– Det kommer att lösas inom en snar framtid och då menar jag dagar,
inte veckor, säger Johanna Sandwall, chef på Socialstyrelsens krisberedskapsenhet.
Regeringen beslutade på tisdagen att bidra med ytterligare 105 miljoner kronor till ebolainsatser, men inte att skicka personal.

– Det finns ett stort intresse, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västa Götaland.
Det man väntar på är nationell samordning. Något som Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar
på att lösa.
– Vi är medvetna om hur tidspressat det är. Samtidigt får vi inte ta förhastade beslut. Vi behöver en samlad bedömning av hur staten kan
stötta landstingen, ersätta så man kan ta in vikarier, ersätta för övertid
och vilotid när man kommer hem, säger Johanna Sandwall.
Hans Karlsson är chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges
Kommuner och landsting, SKL, och jobbar med en gemensam hållning för landstingen.

Detta kritiserades av såväl Läkare utan gränser som av Hans Rosling,
professor i internationell hälsa.

Han förklarar att det är mycket speciell kompetens som behövs och att
det handlar om att samordna för att se till att Sverige inte töms på
kompetens under tiden.

– Jag tror att man har identifierat personal, men de får inte ledigt. Klinikchefer vill inte släppa i väg dem och landstingen ger inte tjänstledigt. Jag hoppas verkligen att något landsting tar täten och säger att vi
ger tjänstledigt till dem som vill åka, säger Johan von Schreeb, före
detta ordförande för Läkare utan gränser och en av landets främsta
experter på akut- och katastrofmedicin, till TT.

– Det är en liten gruppering som kan bli aktuell och den är inte lätt att
ersätta. Men ett land som Sverige kanske måste ta det ansvaret. Där
kommer det solidariska elementet in, säger Hans Karlsson på SKL.

De tre största landstingen i Sverige, Stockholm, Västra Götaland och
region Skåne, är alla positiva till att låta sjukvårdspersonal få tjänstledigt för att delta i insatserna mot ebola. Det visar en rundringning
som DN har gjort.
Även övriga landsting som DN har talat med säger att de vill vara 
generösa med tjänstledighet för internationell tjänstgöring och flera
har redan fått förfrågningar från personal som är beredd att åka ned.

I dag, på nya regeringens första sammanträde, har folkhälsominister
Gabriel Wikström en punkt om att samordna insatser med anledning
av ebolautbrottet. Ett ”brett beslut” som rör flera områden väntas,
enligt hans pressekreterare.
Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se
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“Kraftigt prisfall på olja”
Oljepriset har sjunkit drastiskt sedan i somras. En trög världsekonomi
kombinerat med ett stort utbud pressar priserna. Det är dåliga nyheter
för Norge. Den norska oljeindustrin har sagt upp 5 000 personer på
senare tid och fler riskerar att stå på tur.
Sedan årets topp på över 115 dollar per fat i juni har oljepriserna fallit
med mer än 20 procent och är nu nere under 91 dollar per fat. Och
någon omedelbar uppgång är inte i sikte.
– Det är väldigt dålig stämning på oljemarknaden just nu, säger Thina
Margrete Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea.

slår det hårt mot länder vars ekonomier lutar sig tungt mot intäkter
från oljan.
Särskilt drabbat är Ryssland, vars ekonomi är kraftigt beroende av det
svarta guldet. En nedgång i oljepriset med 1 dollar per fat innebär ett
inkomsttapp på 2,3 miljarder dollar i den ryska statskassan. Ryssland
pressas dessutom av ekonomiska sanktioner från väst och producerar
nu mer olja än sedan Sovjetunionens fall i ett försök att kompensera
för de förlusterna.
Även i Norge oroar det låga oljepriset. Den norska oljeindustrin är
sedan tidigare pressad av högre kostnader och har på senare tid sagt
upp runt 5 000 personer till följd av att projekt lagts på is och företagen dragit åt svångremmen. Ett fortsatt sjunkande oljepris på det kan
leda till ytterligare sparpaket.

En kombination av ökat utbud och lägre efterfrågan ligger bakom
trycket nedåt på priserna. Bakom det ökade oljeflödet ligger bland
annat USA som har förändrat oljemarknaden radikalt genom sin utvinning av chifferolja.

– Skulle priset falla till närmare 80 dollar per fat, vilket jag inte tror i
dagsläget, kan det bli fler uppsägningar, menar Thina Margrete Saltvedt.

USA spottar numera ur sig olja på marknaden, produktionen har ökat
med fyra miljoner fat per dag sedan 2008, och har dessutom tagit över
som den huvudsakliga oljeleverantören till Kanada.

Samtidigt anser hon att en inbromsning av den norska oljesektorn är
välbehövlig efter den starka uppgång som rådde 2003–2012. Lönerna
steg snabbt, vilket också smittade av sig till andra delar av ekonomin.
Men omvandlingen kan bli tuff. Totalt beräknas 150 000–200 000 personer i Norge arbeta i oljeindustrin eller företag beroende av den.

Det tillsammans med att tillväxten i världsekonomin har kommit av
sig, håller nere priserna. Särskilt har efterfrågan på olja från tidigare
snabbväxande Kina dämpats. Men även Europas ekonomi går fortsatt
trögt.
Ett lågt oljepris är goda nyheter för länder som är beroende av oljeimport för sin energiförsörjning och för oljeintensiv industri. Däremot

Förvånande nog beslutade de största oljeländernas samarbetsorganisation Opec att öka sin produktion i september, vilket sänkte priset
ännu mer. Anledningen tros vara att Opec med den ökade produktionen hoppas kunna behålla sin marknadsandel i en allt tuffare konkurrens. Exempelvis har Saudiarabien rabatterat priset på olja till
kunder i Asien för att hålla kvar sin dominerande ställning.

Framöver räknar dock Thina Margrete Saltvedt med att Opec drar åt
kranarna och att oljepriset börjar stiga igen.
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– Jag tror det går upp mot 100 dollar per fat när vintern kommer och
efterfrågan på energi ökar. Dessutom kan man räkna med att Opecs
disciplin blir strängare.

“Om den nya majoriteten i Stockholms stadshus vill lägga ned flyget
på Bromma finns det nu en öppning från statligt håll. Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen är överens om att tillsätta en förhandlingsperson för kommuner som vill bygga bostäder på flygplatser

För konsumenter är ett lågt oljepris goda nyheter, framför allt genom
att det håller nere bränslekostnaderna. I Sverige är dock påverkan på
bensinpriset marginell hittills eftersom en stark dollar höjer importkostnaderna och därmed delvis tar ut effekten av ett lägre oljepris.
Marianne Björklund marianne.bjorklund@dn.se “

“Fakta. Konsekvenser av ett lågt oljepris
Vinnare:
Oljeimporterande ekonomier, USA som minskat sitt beroende av
oljeimport, konsumenter, bränsleintensiva företag som flygbolag.
Förlorare:
Oljeproducerande länder som Ryssland, Iran, Irak, Venezuela, Nigeria,
Angola och Algeriet, oljebolag. “

“Staten öppnar för bostäder på Bromma”

Bromma flygplats och Förbifart Stockholm är de två största frågorna i
Stockholm där Miljöpartiet och Socialdemokraterna är oense som
också har en koppling till riksplanet. Tvisten om Förbifart Stockholms
stoppades i förra veckan i malpåse till i vår för ännu en utredning om
motorvägsbygget. Om den genomlysningen leder till att bygget som
ännu inte startat stoppas – som Miljöpartiet och Vänsterpartiet hoppas
– eller om projektet fortsätter efter ett drygt halvårs stopp – som
Socialdemokraterna hoppas – återstår att se.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill sedan länge lägga ned Bromma
flygplats och bygga tiotusentals bostäder på marken. Socialdemokraterna i Stadshuset har genom åren varit kluvna och har i årets valrörelse konstaterat att det inte går att göra något åt Bromma om inte flygplatsens ägare – staten – vill det.
Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen är överens om att
tillsätta en förhandlingsman som en statlig part för kommuner som vill
bygga på flygplatser. Linköping, Jönköping och Uppsala är kommuner
där det finns intresse. Men den viktigaste flygplatsen som kan beröras
är Bromma.
– Det här ligger inom ramen för den nationella bostadspolitiken. Vi
måste på olika vis underlätta för kommuner som vill bygga bostäder
där det finns statliga interessen, säger miljöminister Åsa Romson (Mp)
Hon betonar att det är ett kommunalt ansvar att bygga bostäderna och

att det är upp till kommunerna att ta initiativ om de vill bebygga city
nära flygplatser.
Statliga Swedavia har ett avtal om Bromma flygplats med Stockholms stad som sträcker sig till 2038 och som staden inte ensidigt kan
säga upp. Beskedet att tillsätta en förhandlingsperson kan ses som en
öppning för förhandlingarna om makten i Stockholm stadshus. Det
pågår och Bromma är en av de svåra frågorna.
Varken Miljöpartiet eller Socialdemokraterna i Stadshuset ville i går
ge några besked om regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson betyder att Stockholm kommer att ta initiativ till att stänga Bromma. Den nya borgerliga opposition i Stadshuset befarar att den rödgröna alliansen vill lägga ned Brommaflyget som de borgerliga anser
vara livsviktigt för såväl Stockholms som hela Sveriges näringsliv. För
att en nedläggning ska bli verklighet krävs att regeringen enas om ett
nedläggningsförslag som riksdagen kan godkänna. Det är inte alls
säkert.
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se
“Bakgrund. Så tycker partierna
Inför valet ville två partier i Stockholms stadshus – Vänsterpartiet och
Miljöpartiet – lägga ned Brommaflyget.
Socialdemokraterna och Centerpartiet vill behålla Bromma för att
det inte finns plats på Arlanda i dag.
Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet vill behålla flyget
för att det oerhört viktigt för näringslivet.
Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna som är nya i
Stadshuset tycker olika om Bromma. Fi vill lägga ned,
Sverigedemokraterna behålla flyget.
På riksplanet har Bromma länge varit en ickefråga. När en
nedläggning diskuterades för omkring tio år sedan var det bara
Vänsterpartiet och Miljöpartiet som var positiva.”
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“Per Wästberg: Nobelhuset blir en magnet
för hela världen”
“Brittiske arkitekten David Chipperfields planerade Nobelhus på
Blasieholmen är ifrågasatt: Platsen, storleken och utförandet. Men
Svenska Akademiens Per Wästberg sjunger husets lov.
Här dukas upp en fest för hela världen – om några år. Nobel Centers
ovanliga gestaltning är ett märkligt stycke arkitektur i en likriktad tid.
Dess symbolvärde blir stort såsom en gång Stadshuset nästan hundra
år tidigare.
Huset förläggs till Stockholms hjärta. Det finns ingen annan plats i
huvudstadens mittpunkt än på Blasieholmen med Nationalmuseum,
Grand Hotel, bron till Skeppsholmens museer, skolor och maritima liv.
En skräpig baksida – den finaste obebyggda tomten i Stockholm –blir
framsida mot Strandvägen och Nybroviken såsom Nationalmuseum
mot Slottet.
Husets läge längs Hovslagargatan ger oss en utvidgad park i sydostläge och Nationalmuseum får fri sikt med sina höga fönster mot norr
som nu håller på att återställas.
Kritikerna invänder: En traditionsrik hamnmiljö suddas ut, ett tullhus
från 1870-talet rivs. Men Tullhuset är blott ett skal, med en enda bibehållen fasad; inuti återstår inget av det gamla. Som hamnstad lever
Stockholm vid Skeppsbron, Söder och Norr Mälarstrand och längs
södra Djurgården, där fyrskepp, isbrytare, gamla färjor och segelfartyg
är förankrade. Skärgårdsbåtarna radar upp sig vid Blasieholmens och
Strandvägens kajer.

Nobeldagen den 10 december kommer en festklädd publik att kunna
gå ombord på två Vaxholmsbåtar vid kajen utanför entrén och via
Hammarbyslussen färdas till Stadshuset.

Den som rest mycket vet att Nobelpriset har en glans vi knappt kan
föreställa oss här så nära dess ursprungskälla. Nobelpriset förblir vår
viktigaste symbol i världen.

Det kan gå på fyrtiofem minuter enligt en provtur. Stockholm får tillfälle att visa sig som de många vattnens stad, med en levande sjöfart.

Ett Nobel Center – som vi så länge saknat – tillför kulturvärden, upplevelser på många nivåer och ett rikare stadsliv. Det får en stark närvaro. På gatuplanet en genomgång med kaféer, butiker och utställningar för dem som flanerar vidare mot Skeppsholmen, alltså ett
självklart turistmål. Och med seminarierum, bibliotek, ett förnyat
Nobelmuseum och ett auditorium som inte liknar något annat kommer
det att bli en magnet för forskare från hela världen, Nobelpristagare
och blivande sådana. En mötesplats för vetenskap, kultur och samhälle
i samklang med Nobelprisets ämnesområden: naturvetenskap, litteratur
och fred. Nyfikna, sökare, beslutsfattare ska kunna räkna med inspirerande verksamheter. Nobelpriset har visat sig ha en enorm outnyttjad
potential.

Innan huset byggs, ska arkeologerna ur elva meter djup sand och lera
lyfta fram fynden från det varv som lär ha legat här på 1600-talet.
För mig är Nobel Center ett hus som på jämställd fot hälsar till Nationalmuseum, Slottet, Skeppsholmens museer och Strandvägens renässanstorn – såsom Stadshuset dominerar Mälarens vatten, även det en
gång på flera håll mottaget med skepsis.
Under tjugosju år i Skönhetsrådet – och som ordförande i Samfundet
S:t Erik – har jag ofta bromsat och varnat. Jag är aktiv i motståndet
mot Slussenplanerna och har förespråkat plan B. Jag tror mig ha ett
utpräglat sinne för vad som inte får skövlas i Stockholm för att behålla
dess egenart och historia. Men projektet Nobel Center ger mig odelad
glädje.
Det ansluter till stenstadens bebyggelse, fast det avviker genom höjd
och materialitet för att markera en internationell räckvidd och en berömmelse som vi har rätt att vara stolta över. Med sin lätthet förenad
med kraft blir huset en konkret tolkning av Nobels globala betydelse.
Äntligen – sedan Ferdinand Bobergs planerade palats krossades av
första världskrigets katastrofer.
Det lönar sig att uppmärksamma de små detaljerna som gör att fasaden
inte blir så prålig som några fruktat utan träder fram i ett dämpat
skiftande ljus som den 10 december kommer att stegras i ett glittrande
fyrverkeri över staden.

Globala frågor som spänner över många lärdomsfält – klimat, miljö,
hållbarhet, samspelet vetenskap – humaniora, exempelvis – kommer
under Nobels devis om dem som gjort mänskligheten den största nytta
att bidra till att Sverige blir en kreativ knutpunkt, en smältdegel för det
slags livsavgörande forskning och debatt som i goda fall kan förändra
världen.
Den så gott som oanvända tomten på Blasieholmen kan i mina ögon
inte önska sig en bättre framtid.
Per Wästberg “
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“Göm inte arbetslösheten”
“Jobben, jobben, jobben var lämpligt nog ämnet när Stefan Löfven i
tisdags gjorde debut i kretsen av EU-toppar. Och i just denna gren ska
alla hans europeiska kolleger snart få se sig besegrade.
Att Sveriges regering ska nå EU:s lägsta arbetslöshet var det första den
nybakade svenske statsministern hade att berätta när han tog till orda
på ministerkonferensen i Milano.
På Löfven lät det sedan som att han efter fyra dagar vid makten redan
var på god väg. Statsministern förklarade sig vara stolt över att ”leverera” en 90-dagarsgaranti för unga. Mindre viktigt i sammanhanget var
att det ännu tycks ovisst om den planerade reformen följer EU:s regler.
För att inte tala om läget i riksdagen och det kompakta motståndet mot
förslaget där.
På nolltid hade Stefan Löfven samtidigt snott ihop ett innovationsråd
som ska stärka forskning och utveckling, meddelades det. Vilka mer
än statsministern själv som ingår är dock ännu inte känt. Att experterna
knorrar är begripligt. Statsministerns aviserade ”industrikansler” och
”samverkansprogram” blir, som professor Lars Calmfors påpekar i
Dagens Industri (2/9), i bästa fall poänglös pratpolitik. I värsta fall får
vi nya organ som gör mer skada än nytta.
Stefan Löfven har många hinder att röja innan arbetslöshetsmålet kan
prickas av på listan. 90-dagarsgarantin är definitivt inte rätt verktyg.
Tidigare resultat avskräcker. Något översvallande forskningsstöd för
att Löfvens politik leder till fler jobb finns verkligen inte.

Utgångsläget är ändå gott. Sverige har, även om arbetslösheten är
hög, rekordstark sysselsättning och varje ny siffra från SCB har den
senaste tiden tytt på att läget är på väg att förbättras. I takt med att
konjunkturen stärks väntas arbetslösheten dämpas.
Till hands har regeringen en del annat som kan hjälpa på vägen. Avgörande för hela ekonomin är inte minst de utlovade infrastruktursatsningarna. Såväl anställda som varor behöver resa, och Sverige har
fallit i rankningarna över hur väl kommunikationerna fungerar.
Löfven behöver dock tona ned förväntningarna på den omedelbara
kicken investeringarna får på arbetsmarknaden. Jobben inom nya
tunnel- och spårbyggen kommer till stor del att bemannas av tyska
ingenjörer och polska byggarbetare, snarare än av svenska rallare.
Stimulanser fungerar inte som förr. Infrastruktur är inte mindre värdefullt för det.
På sikt kan även större resurser i skolan och i den högre utbildningen
ge bättre utsikter på arbetsmarknaden. Till S och MP:s lovvärda vallöften hör att höja lärarlönerna. Likaså kan extra pengar till skolorna
med kärvast förutsättningar vara en god idé.
Den aviserade gymnasiereformen är däremot en kullerbytta. Det är
sant som regeringen säger att de som saknar gymnasieutbildning har
allt svårare att hitta arbete och försörjning. Men sambanden är inte alls
raka mellan utökad skolplikt och bättre chanser till jobb.
Arbetsförmedlingens senaste rapport om läget visar att andelen ”utsatta” ökar i arbetslöshetsstatistiken. En majoritet av de inskrivna hos
myndigheten ingår i denna kategori. Många betraktas som utsatta på
grund av just låg utbildningsnivå.

Alliansen gav under sin tid vid makten order till Arbetsförmedlingen
om att den gruppen skulle prioriteras. Särskilt väl föll det aldrig ut, och
den nya arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) har tidigare sagt
att det ska bli ändring på det. Arbetsförmedlingens insatser ska erbjudas arbetslösa som från början har bättre chanser att få ett jobb.
Socialdemokraterna har djupa kunskaper om hur man i stället sopar
denna grupp under mattan. Från åren under 1990-talskrisen och fram
till 2005 ledde den starka betoningen på de ordinarie arbetslöshetssiffrorna till att den dolda arbetslösheten ökade med omkring 50
procent, enligt nya siffror som presenterats av Svenskt Näringsliv.
Med uppluckrade sjukförsäkringsregler och ett utökat program av
verkningslösa arbetsmarknadsåtgärder har regeringen bäddat för en
repris på den utvecklingen. Det kommer Stefan Löfven knappast
kunna skryta om inför kollegerna i Bryssel.
DN 10/10 2014 “
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”Styrelserummen blir snart jämställda utan
kvotering”
“Kvotering bromsar mångfald. Att kvinnor har svårare än män
att nå poster i bolagsstyrelser är en myt. De har lika stor chans.
Om könsfördelningen fortsätter att spegla antalet utexaminerade
från universitet kan fyra av tio ledamöter vara kvinnor om tio år,
skriver SLU:s Tomas Klingström och Timbros Malin Sahlén. “
“Sveriges nya statsminister Stefan Löfven (S) gjorde i regeringsförklaringen klart att den nya regeringen tänker föreslå en lag om könskvotering till bolagsstyrelserna om kvinnor inte utgör minst 40 procent
av OMX 30-bolagens styrelser år 2016. Det är ett hot som vi har hört
upprepas från ett flertal politiker i Sveriges riksdag från såväl höger
som vänster. Utgångspunkten är att kvinnor skulle vara diskriminerade
i näringslivet, att kvinnor har svårare att nå styrelseposter än män.
Men bara för att ett påstående upprepas oändligt många gånger betyder
det inte att det är sant. En ny analys som vi publicerar i dag visar nämligen på motsatsen. Om man utgår från de examina och den erfarenhet,
mätt som ålder, som efterfrågas av styrelseledamöter i de 30 största
börsbolagen i Sverige visar det sig att kvinnor har lika bra, eller bättre,
möjligheter att ta sig in i styrelserna som män.
Majoriteten av de styrelseledamöter som sitter i de 30 största börsnoterade bolagen (OMX 30) i Sverige är civilekonomer och civilingenjörer. De tog sina examina mellan 1965 och 1996 och är födda
mellan 1940 och 1971. Det rör sig alltså om medelålders personer som
har hunnit skaffa sig mycket relevant erfarenhet. Vid den tidpunkt då

de genomförde sina akademiska studier utgjorde kvinnor långt under
hälften av studenterna såväl på de mest relevanta programmen som i
högskolan i stort.
Med hänsyn taget till antalet män och kvinnor som då blev färdiga
ekonomer och civilingenjörer visar det sig att kvinnor inte alls har haft
sämre möjligheter att bli styrelseledamöter. Faktum är att andelen
kvinnliga ekonomer i svenska storbolagsstyrelser (34 procent) i princip perfekt motsvarar den förväntade andelen (33,9 procent), givet
könsfördelningen på svenska universitet för 19–49 år sedan samt givet
rådande åldersfördelning i börsstyrelser. Bland civilingenjörer är andelen kvinnor till och med oväntat hög, givet hur många kvinnor som
utbildat sig till ingenjörer.
Att börsbolagens styrelser består till cirka en fjärdedel av kvinnor,
snarare än till hälften, kan alltså inte tas som bevis för diskriminering.
Det är snarare ganska naturligt med tanke på hur få kvinnor som blev
ekonomer eller ingenjörer för ett par årtionden sedan.
Här kan man förstås invända att bolagens valberedningar utgår ifrån en
för snäv kompetensprofil. Vår analys utgår ifrån att denna fråga helt är
upp till de som känner verksamhetens behov bäst: företagen själva,
snarare än de politiker som nu bildar regering.
Magdalena Anderssons (S) uttalande om att ”det är viktigt att ta till
vara den kompetensen som finns hos alla kvinnor” (30/9 2014) visar
på det vanligaste missförståndet i kvoteringsdebatten: att andelen
kvinnor i bolagsstyrelser ska spegla den totala andelen kvinnor i befolkningen eller på universiteten i dag.
Som vår rapport visar är den sortens mått helt irrelevanta. Varje kvinna
eller man är inte intresserad eller lämplig att sitta i en styrelse,

eftersom man söker vissa specifika kompetenser och erfarenheter.
Däremot kan det förstås finnas kommersiella skäl till att styrelseledamöternas profiler ska komplettera varandra. Problemet är att Anderssons och Fridolins förslag sannolikt kommer att leda till mindre, inte
mer mångfald.
Kvoteringspolitik är nämligen alltid ett nollsummespel, där en inkvoterad kvinna är en utkvotering av någon annan. Om en handfull
Handelskvinnor ska beredas en gräddfil in i bolagsstyrelserna försvinner sannolikt personer med utländsk bakgrund ut, eftersom äldre
män är överrepresenterade bland dem.
Att kvotera bort de utländska styrelseledamöterna vore en allvarlig
förlust för näringslivet. De särskiljer sig nämligen från de svenska i så
måtto att de har examen från andra universitet än de stora svenska, att
de oftare har dubbla examina och att det finns en större variation i
deras utbildningsbakgrund än hos svenska ledamöter. Men det viktigaste är förstås deras erfarenhet från andra länders näringsliv.
Är förlusten av deras samlade erfarenhet och kompetens ett acceptabelt pris att betala när det mål som kvoteringsvurmarna vill se redan
är på väg att uppfyllas på frivillig väg, utan ingrepp i äganderätten?
De som förespråkar kvotering tycker att det går för sakta, men allt talar
för att väsentligt fler kvinnor kommer att sitta på styrelseposter inom
en nära framtid. Allt talar för att ökningstakten kommer vara högre när
kvinnornas intåg på universiteten får genomslag. Om könsfördelningen i styrelserna fortsätter att spegla fördelningen på universiteten
kan vi förvänta oss att kvinnor utgör 40 procent av de svenskutbildade
styrelseledamöterna inom 10 år – och inom 20 år är kvinnor en
majoritet.

Att genomföra ett så allvarligt ingrepp i äganderätten på så lösa grunder kan inte betraktas som seriöst. Det finns inte större skäl för politikerna att lagstifta om börsbolagens styrelser än vad det gör för Stefan
Löfven att lägga sig i vem som blir produktchef på ett litet importbolag. Vilka historiska erfarenheter finns det av att företag drivs bättre
från Rosenbad än av de som har egna intressen i företaget?
Politiker som hävdar lönsamhet som kvoteringsargument måste
granskas, i likhet med de som kommer till den förbluffande slutsatsen
att just styrelseposter är en prioriterad jämställdhetsåtgärd. Möjligheten att bli styrelseledamot kommer aldrig att vara förunnad mer än
några få personer, medan det som gör skillnad för kvinnors liv snarare
är vad som sker på arbetsplatser, i hemmet och i sociala sammanhang.
Sammantaget kan vi alltså avskriva att styrelsesammansättningen
skulle vara ett bevis för att kvinnor diskrimineras i jakten på styrelseposter. Vi kan också konstatera att kvinnor på grund av egen utbildning och erfarenhet sannolikt kommer att utgöra en högre andel av
bolagsstyrelserna inom tio år, samt att kvotering skulle leda till minskad mångfald i styrelserna. Dessutom är kvotering ett allvarligt ingrepp i äganderätten med en väldigt oklar koppling till verklig jämställdhet. Kön är inte en kompetens, och bolagens valbredningar måste
i första hand ta hänsyn till företagets skötsel och ägarnas intressen, inte
Gustav Fridolins omåttliga behov av rubriker.
Tomas Klingström, doktorand i bioinformatik, Sveriges
lantbruksuniversitet
Malin Sahlén, ansvarig för samhällsekonomiska frågor på Timbro.
Artikelförfattarna presenterar i dag rapporten ”Mindre mångfald med
kvotering – en analys av utvecklingen i bolagsstyrelser”, som är
skriven av Tomas Klingström och ges ut av Timbro. “
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“Svensk vårdpersonal får stöd till
hjälparbete”
“Pengar, helikoptrar, militärer och sjukvårdspersonal är på väg till
eboladrabbade områden. Svenska regeringen anslår ytterligare tolv
miljoner kronor för att underlätta för svensk vårdpersonal.
Men fortfarande har FN bara fått in 31 procent av pengarna de efterfrågat.
– Jag började tveka när jag fick höra om spanskan och norskan som
drabbats trots alla säkerhetsåtgärder. Men jag känner att det är så
viktigt att jag måste åka, säger Leif Isaksson, sjuksköterska på Ersta
sjukhus, som snart åker till Liberia.
Den svenska regeringen fattade i går beslut om att anslå tolv miljoner
för att underlätta för svensk vårdpersonal att åka till de eboladrabbade
områdena i Västafrika.
– Det är ett väldigt akut läge och vi förbereder skyndsamt olika åtgärder för att vi ska kunna hjälpa till på bästa sätt, säger sjukvårdsminister
Gabriel Wikström, (S).
Som DN skrev i går har debatten om varför Sverige inte skickar vårdpersonal lett till att myndigheterna kraftsamlar för att få till stånd en
lösning. Leif Isaksson åker snart till Liberia i en insats som samordnas
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– WHO har bett om hjälp med att stötta hjälparbetarna med sjukvård.
Inga hjälparbetare vågar åka ned och hjälpa till fysiskt om de inte
känner att de har en bra backup att få hjälp själva, säger han.
Hans uppgift kommer vara att ge daglig tillsyn till dels det svenska
teamet på plats, dels till WHO-medarbetare för att säkerställa att de
inte har smittats. Om de får ebola ska Leif Isaksson hjälpa till med
evakuering till hemländerna.
Han säger att hans familj är van vid att han åker i väg till oroshärdar
och vet att inget kan stoppa honom när han väl har bestämt sig.
– Ett avskedsbrev till familjen har jag liggande hemma sedan 20 år
tillbaka. Allt är förberett för min egen död.

fortfarande saknas 69 procent av pengarna FN begärt.
– Regeringen har i dag fattat beslut om att mer personal ska kunna
frigöras för internationella uppdrag. Det är oerhört positivt. Men det
finns fortfarande ett stort finansiellt behov, säger Peter Lundberg, chef
för humanitära enheten på Sida.
60 procent av dem som insjuknar i ebola gör det i samband med begravningar då man ofta vidrör den döda, enligt Unicef.
– Unicef prioriterar att utbilda lokal personal som har både språk och
kulturella kunskaper om seder och bruk för att jobba med lokalbefolkningen kring hur man måste relatera till döda människor, säger Peter
Lundberg.

Flera europeiska länder förbereder nu hjälpinsatser. Frankrike ska
under hösten installera ett fältsjukhus för ebolapatienter i staden
Macenta i Guinea, tillsammans med fransk militär och Röda korset.
Fransk militär kommer att bistå med logistik i hela regionen.

Han tycker det är viktigt att betona att flera av de svenska insatserna
redan har riktats till sjukvårdspersonal, men att det finns många andra
delar som inte får glömmas bort.

Storbritannien skickar militärfartyget ”RFA Argus” som är ombyggt
till sjukhus till Sierra Leone. Tre helikoptrar och 750 militärer är
också på väg liksom cirka hundra läkare och sjuksköterskor.

– Det har pratats mycket om att likna ebola vid en skogsbrand. Mycket
av FN:s fokus är nu i så fall att röja brandgator och bygga skyddsvallar. Sedan kvarstår att komplettera med internationell expertis, men
det Unicef lyfter som ett huvudproblem är att få in pengar.

I Sierra Leone ska tyska Röda korset, DRK, starta en behandlings
station och i Liberia ska DRK tillsammans med den tyska armén
bygga upp ett mobilt sjukhus.

Hans Olsson hans.olsson@dn.se
Emma Löfgren emma.lofgren@dn.se “

FN gick i mitten av september ut med en appell om motsvarande sju
miljarder kronor för att bekämpa ebola. Hittills har Sverige bidragit
med cirka 105 miljoner kronor, vilket gör oss till den sjätte största
givaren i världen. Mest har USA gett – runt 880 miljoner kronor, men

“Fakta.
Den svenska hjälpen

Sverige har sedan april gett 105 miljoner kronor till FN för att bekämpa ebola. Därutöver har en rad olika organisationer, som Rädda Barnen
och Läkare utan gränser, fått totalt runt 35 miljoner kronor.
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25 miljoner av det totala stödet har gått till MSB för att de ska kunna
etablera boendelösning för upp till 200 hälsopersonal. 20 miljoner har
gått till Världshälsoorganisationen, WHO och 60 miljoner till Unicef.

“Totota. Liberias skolor har gapat tomma sedan i somras då de
stängdes i ett försök att stoppa spridningen av ebola. Nu går barnen miste om sin utbildning och de redan låga kunskapsnivåerna
sjunker ytterligare. “

Brittisk man död i Makedonien
Ett brittisk man med ebolasymptom dog i Makedonien i går. Mannen
kom till Skopje från Storbritannien den 2 oktober och fördes till
sjukhus på torsdagen, där han senare avled. Prover har skickats till
Tyskland för att bekräfta dödsorsaken. Hotellet med dess anställda har
isolerats.

“DN i Liberia. Richard Dorley och hans kamrater försöker peta ned
färska mangofrukter från trädet på skolgården. De har all tid i världen.
De är fulla av energi när de egentligen, så här vid 14-tiden, borde vara
på väg in i eftermiddagsdvalan och nicka till i sina skolbänkar.

USA bidrar mest till smittbekämpningen
Washington. USA står för det i särklass största bidraget i kampen mot
ebola och har hittills satsat 114 miljoner dollar, mer än dubbelt så
mycket som hela EU. USA bidrar i Västafrika med bland annat vårdenheter, personal, material och säkerhetsutbildning av hjälppersonal.
Smittan tog det första dödsoffret i USA på onsdagen, en man som
smittats i Liberia men som avled på sjukhus i Dallas.
EU har dagliga möten om läget
Bryssel. I EU är smittskyddet inte gemensamt utan sköts i medlemsländerna, men EU:s smittskyddsmyndighet har ansvar för att länderna
upptäcker och samordnar insatserna. I Bryssel märks också en ökad
oro för smittan. Kommissionen kallar sedan en tid sina berörda tjänstemän till dagliga möten för att följa utvecklingen. EU har också kraftigt
ökat biståndet, med ungefär 180 miljoner euro, till drabbade länder. “

“Barnen leker i de stängda skolorna”

Anteckningarna på den nedkritade tavlan i skolsalen har varit orörda
sedan i juni trots avsaknaden av en ”Låt stå”-markering i hörnet.
Skolorna stängdes inför lovet men har inte öppnats sedan dess. I korridoren ligger flera bänkar omkullvälta och gräset växer högt framför
den låga muren mot skolgården.
I slutet av juli meddelade Liberias president Ellen Johnson-Sirleaf att
samtliga utbildningsenheter i landet skulle förbli stängda efter lovet, i
ett försök att hindra spridningen av den fruktade sjukdomen ebola.
Försöket misslyckades. Enligt färska siffror från Världshälsoorganisationen WHO har nu 8 033 personer drabbats av smittan – av dessa har
3 879 dött, och WHO konstaterar att talen förmodligen är mycket
större än redovisat.
Vilket innebär att tavlan får stå orörd på Upper Room Christian Academy, som skolan heter, under överskådlig framtid. Alla samhällsresurser
i Liberia koncentreras nu på sjukdomsbekämpningen.

– Vi har vanligtvis 400 elever i skolan, i tolv klasser, och åldrarna
varierar från fyra år för de allra minsta förskolebarnen, till över 30 år
för en del vuxna som gick miste om sin skolgång under inbördeskriget
och vill komma ikapp, säger Mulbah Leesolee, studierektor vid Upper
Room Christian Academy.
I staden Totota, som ligger ett par timmars bilfärd inåt landet från
huvudstaden Monrovia, finns även en statlig skola. Upper Room drivs
av en frikyrka, något som är vanligt i Liberia. För varje barn kostar en
termins utbildning ungefär 100 kronor.
De fyra obligatoriska huvudämnena är engelska, matte, historia och
litteratur – men även vetenskap lärs ut i de spartanska lokalerna.
Mulbah Leesolee förklarar att man efter tio år av fred – Liberia plågades under 15 år av ett brutalt inbördeskrig där många barn i stället för
skolböcker och pennor utrustades med automatgevär och patroner –
hade börjat få ordning på skolväsendet.
– Det rörde sig i rätt riktning, framåt, stadigt. Nu händer ingenting,
suckar han.
Samtidigt har han förståelse för beslutet att stänga skolorna – barn
hörsammar ju inte uppmaningar om att man inte ska röra vid varand
ra. Men samtidigt är kunskapen – eller bristen på kunskap – en förklarande faktor till varför smittan fått fäste i just Liberia och Sierra
Leone, som är några av världens minst utvecklade länder.
Liberia har nyss brutit en ond spiral som startades av inbördeskriget
och nu är landet på väg att sugas in i en ny. Hälsovården ligger i spillror och om skolorna förblir stängda kommer utbildningsnivåerna att
sjunka.

Även på kort sikt är utbildningen av största vikt, enligt Leesolee.
– Skolan är ett sätt att nå ut med kunskap om ebola. I stället för att
volontärer nu går runt från hus till hus på olika håll i området hade vi
kunnat berätta för barnen och skicka hem dem med information till
föräldrarna, säger Mulbah Leesolee.
Nu stannar barnens kännedom om varför de inte går i skolan vid
”ebola business”.
– Det är denna ebola business som gör att vi inte sitter i klassrummen,
säger Richard Dorley som gett upp försöket att få ner mangofrukterna.
Nu hänger han med kompisarna på skolgården. Att de ändå samlas är
om något ett tecken på att grundidén med skolstoppet inte fungerar.
Barn är barn och kommer att hitta ett sätt att smita undan hemmets
sysslor.
– Mina favoritämnen är engelska och matte, för det har jag lättast för,
säger Richard Dorley.
Kamraten Emanuel Gborie, 10 år, passerar gruppen med sin mamma
Weedor Kollie och ansluter snart till den lekfulla skaran.
– Jag tycker det är så tråkigt att de inte kan vara i skolan, säger Weedor
Kollie som själv gick på Upper Room Christian Academy under det
stökiga 1990-talet.
– Skolan har ju betytt så mycket för mig. Skolgång handlar inte alltid
om vad du lär dig i klassrummet, men skolan har gjort mig till den jag
är i dag. Skolan är anledningen till att jag umgås med de här och de
där personerna, förklarar hon.

Även Weedor Kollie har drabbats av skolstoppet, på högre nivå. Hon
har två år kvar av sin högskoleutbildning.
– Men den får vänta nu. Under tiden försörjer jag mig på att fläta hår.
Men jag hoppas att vi snart kan bli av med denna ebola stuff, säger
hon.
Erik Esbjörnsson erikesbjornsson@gmail.com “

“Ljusare situation efter inbördeskriget
Liberias utbildningsväsende var i likhet med många andra offentliga
verksamheter i spillror efter perioden av inbördeskrig som avslutades
2003.
Under det senaste decenniet har mycket hänt och skolgång är i dag
obligatorisk, även om detta påbud inte alltid efterföljs.
Läskunnigheten för män äldre än 15 år är drygt 60 procent medan den
är mindre än hälften, 27 procent, för kvinnor. En utjämning sker i de
yngre generationerna. Bland kvinnor i åldrarna 15–24 år kan drygt 37
procent läsa och skriva. Fortfarande har dock männen ett kraftigt
försprång. “
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“Löfven behåller greppet om EU”
“Utrikesminister Margot Wallström har i formell mening ansvar för
EU-frågorna, men makten över dem stannar kvar i statsministerns
kansli.
I praktiken innebär det att Löfvens statssekreterare Hans Dahlgren
sköter EU-frågorna i regeringen.
I Stefan Löfvens regering finns ingen särskild EU-minister, men Hans
Dahlgren har utsetts till statssekreterare med ansvar för EU och utrikesfrågor.
Dessutom kommer det viktiga EU-kansliet, som Hans Dahlgren blivit
chef över, ligga kvar hos statsministern.
Där sker samordningen av Sveriges positioner i alla de förhandlingar
om olika frågor i stort och smått som ståndigt pågår i EU. Samordningen behövs eftersom någon måste se till att till exempel miljödepartementet inte driver en annan klimatpolitik i EU än näringsdepartementet.
Det var Göran Persson som flyttade EU-frågorna från utrikesdepartementet till statsrådsberedningen och dåvarande utrikesminister Anna
Lindh tyckte inte alls om det.
Från 1995, när Sverige blev EU-medlem, och fram till 2005 låg EUsamordningen i UD. Men statsminister Göran Persson tyckte att han
behövde större kunskap om och närhet till EU-frågorna och successivt
flyttades de över till statsrådsberedningen.

Det var en utdragen och organisatoriskt besvärlig process. Anna Lindh
protesterade men förändringen drevs på av Lars Danielsson, Göran
Perssons statssekreterare.

“Fakta. Sveriges regering i EU

2005 fördes hela EU-kansliet över från UD till statsrådsberedningen
och året därpå utsågs Bosse Ringholm till EU-minister. I praktiken var
det dock Göran Persson och Lars Danielsson som fortsatte att sköta
EU-politiken.

Utrikesministern deltar i utrikesministrarnas möten – FAC, Foreign
affairs council.

Perssons nyordning var del av en tydlig trend i EU. Stats- och regeringscheferna som successivt fick allt mer att säga till om i EU skaffade sig ökad kontroll över den nationella EU-politiken i flera länder.

Övriga ministrar är med om att fatta beslut i EU:s olika ministerråd:
till exempel miljö-, finans- och justitieministrarnas råd. “

Den trenden består. Stats- och regeringscheferna träffas i Europeiska
rådet, EU:s toppmöten, och dessa möten betyder allt mer. Tidigare fick
också utrikesministrarna vara med på Europeiska rådet, men nu deltar
enbart regeringscheferna.
Alliansregeringen behöll Göran Perssons organisation. Dessutom
utsågs mer engagerade EU-ministrar, först Cecilia Malmström och
sedan Birgitta Ohlsson, som ledde EU-kansliet men fortfarande var en
del av statsrådsberedningen. Carl Bildt drev en profilerad utrikespolitisk linje, men det var Fredrik Reinfeldt som efter hand fick ett mycket
starkt grepp över den samlade svenska EU-politiken.
I Stefan Löfvens regering har alltså en särskild EU-minister plockats
bort, men i övrigt består ordningen som infördes av Göran Persson och
utvecklades av alliansen. I formell mening har utrikesminister Margot
Wallström fått ansvar för EU-frågorna, men i praktiken kan hon enbart
styra utrikespolitiken.
Annika Ström Melin annika.strom-melin@dn.se “

Statsministern deltar i Europeiska rådets möten, EU:s toppmöten, där
den övergripande politiken slås fast.

EU-ministern har varit med på allmänna rådets möten – GAC,
General affairs council. Oklart vem som nu kommer att delta.
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“De förlorar mest på nya skatteförslag”
“Medel- och höginkomsttagare, samt arbetsgivare som anställer äldre
– de är förlorarna på den nya regeringens skatteförslag.
För Ferenc Szeplaky och hans fru blir skatteförändringen kännbar: De
får 30 000 kronor mindre i plånboken nästa år.
Regeringens olika förslag om skatteförändringar presenterades tidigare
i veckan. Ett som har fått liten uppmärksamhet är att en särskild löneskatt för personer som fyllt 65 och som fortsätter att arbeta kommer att
införas nästa år. Det gör det dyrare att anställa äldre, men slår också
direkt mot äldre egenföretagare.
Ferenc Szeplaky är 67 år och driver en redovisningsbyrå i Härnösand
tillsammans med sin fru, som snart fyller 65. Paret tar ut en taxerad
årsinkomst på 300 000 var. Nästa år måste de betala den särskilda
löneskatten för äldre som regeringen vill införa.
Skatten är visserligen avdragsgill i rörelsen, men nettokostnaden för
paret nästa år blir ändå uppåt 30 000 kronor.
– Det är ganska mycket. En höginkomsttagare måste tjäna 90 000 kronor i månaden för att förlora mer än vad vi gör, säger Ferenc Szeplaky.
Denna löneskatt kommer alla arbetsgivare som har anställda som är 65
eller äldre att få betala. Det är därför som effekten blir omedelbar för
paret Szeplaky, som egenföretagare.
– Det här är en skattebelastning på pensionärer som arbetar. Det blir
samma effekt om du är anställd, då måste arbetsgivaren betala mer,
understryker han.

Regeringen menar att det finns statsfinansiella skäl till löneskatten,
den beräknas nästa år dra in 2,34 miljarder kronor. Men regeringen
hänvisar också till likformighet, eftersom den anser att all ersättning
för arbete bör ha ”någon typ av social avgift eller motsvarande skatt”.
Ferenc Szeplaky är inte hel främmande för resonemanget, men tycker
att regeringen tar i allt för mycket.
– Jag skulle kunna gå med på hälften. Det motsvarar min sjukpenningavgift, vilket skulle vara logiskt och rättvist. Men resten förstår jag inte
– det är en ren skatt på arbete.
De flesta löntagare som ligger i normala lönelägen kommer att få mer i
plånboken nästa år. Men många får ändå mindre än vad de skulle ha
fått om reglerna för i år hade varit oförändrade.
I år går gränsen för när man ska betala statlig skatt vid en månadslön
på strax över 36 000 kronor. Denna så kallade skiktgräns ska räknas
upp med inflationen plus två procentenheter. Men med regeringens
förslag kommer nästa år skiktgränsen att bara räknas upp med inflationen.
Regeringen tror själv att förslaget leder till att drygt 70 000 fler kommer att betala statlig skatt.
Hit hör vissa gymnasielärare, specialistsjuksköterskor med lång erfarenhet, arbetsledare och ingenjörer.
De som verkligen kommer att hamna på minussidan är höginkomsttagare, de som tjänar 50 000 kronor i månaden eller mer. Från nivån
50 000 trappas jobbskatteavdraget ned för att helt upphöra vid en
månadsinkomst på drygt 123 000 – förutsatt att regeringens budgetförslag går igenom riksdagen.

De stora vinnarna är pensionärerna som får sänkt skatt, upp till en
pensionsinkomst på 240 000 kronor per år.
För en garantipensionär med 8 100 kronor i månaden innebär det en
skattelättnad på 180 kronor.
– En liten, men inte obetydlig summa för en garantipensionär med små
marginaler, tycker Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.
Dan Lucas dan.lucas@dn.se “
“Fakta.
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“Johan Schück: Bye bye skattereform”
“Vanliga löntagare får höjd skatt, tvärtemot vad S-ledaren Stefan
Löfven lovade före valet. Nästa år ska fler betala statlig inkomstskatt, enligt förslaget som hans regering har lagt fram. Det är
sådana ingrepp som bryter sönder skattesystemet. “
“Kommentar. Bye bye skattereform, kan man säga efter de skatteförslag som nya regeringen just har skickat ut. Skattehöjningarna spretar
åt alla håll och saknar annan övergripande idé än att staten ska dra in
mer pengar.

Här är skatteförändringarna som regeringen föreslår
○ Nedtrappning av jobbskatteavdrag, från månadsinkomster
över 50 000 kronor.
○ Sänkt skatt för pensionärer.
○ Slopande av den lägre arbetsgivaravgiften för unga.
○ Begränsad uppräkning för gränsen till statlig skatt.
○ Höjd skatt på kärnkraft.
○ Slopad rutavdrag för läxhjälp.
○ Minskad avdragsrätt för pensionssparande.
○ Särskild löneskatt för äldre.
○ Höjd skatt på tobak, bekämpningsmedel, avfall och naturgrus. “

Socialdemokraterna hade höjd restaurangmoms i sitt valmanifest.
Miljöpartiet tyckte annorlunda och drev igenom sin uppfattning i regeringsförhandlingarna, med påföljd att skattehöjningen fick strykas. Det
gav ett inkomstbortfall för staten på 5 miljarder kronor jämfört med
vad S hade tänkt sig.
Pengarna skulle därför fram på annat sätt, oberoende av vad S-ledaren
Stefan Löfven hade sagt om att vanliga löntagare skulle slippa höjd
skatt. En av de nya inkomstkällorna är att fler personer med månadsinkomst strax över 36 000 kronor ska betala 20-procentig statlig inkomstskatt under 2015 (utöver kommunalskatten), eftersom de så
kallade skiktgränserna i skatteskalan inte justeras upp på vanligt sätt.
En annan inkomstkälla är att särskild löneskatt läggs på arbetsgivare
med anställda som har fyllt 65 år.
Ingen av dessa skattehöjningar hade aviserats på förhand, utan de
kom som en överraskning. Det skiljer dem från andra förslag som

väljarna har kunnat ta ställning till. Efter valutslaget kan ju ingen vara
förvånad över att arbetsgivaravgifterna höjs för ungdomar under 26 år
eller att nya regeringen vill slopa läx-rut.
Skadan i dessa fall är dessutom begränsad eller obefintlig. Nedsatt
arbetsgivaravgift för ungdomar har gett måttligt utbyte i nya jobb,
jämfört med inkomstbortfallet för statskassan. Läx-rut är en utvidgning
av rutavdraget som många uppfattar som stötande från
rättvisesynpunkt.
Båda dessa skattelättnader, som nu är på väg att avskaffas, utgör avvikelser från skattesystemets princip om enhetlighet – alltså att skatterna ska tas ut så lika som möjligt. Men med de skattehöjningar som
regeringen har slängt fram nu i veckan förhåller det sig tvärtom: de
innebär ett detaljtrixande som krånglar till systemet och går emot dess
syfte att uppmuntra till arbete.
Ovanpå detta kan läggas att jobbskatteavdraget ska trappas av från
månadsinkomster på cirka 50 000 kronor och uppåt. Det är ett förslag
som i sina grunddrag visserligen var känt på förhand, men där S satte
en gräns vid 60 000 kronor och MP vid 40 000 kronor. Nu har de mötts
på halva vägen, vilket betyder att den redan höga marginalskatten för
denna inkomstgrupp ytterligare skärps och hamnar kring 60 procent.
Principen om ”hälften kvar”, som var grundläggande för skatteuppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Folkpartiet i början av 1990talet, gröps därmed ytterligare ur. Avstegen har förvisso varit många
sedan dess och den stora skattereformen som de två partierna stod
bakom kan inte till fullo återupprättas. Men nu tas ännu några stora
kliv i motsatt riktning.

Tanken har ofta framförts, särskilt från ekonomer, att det snart borde
vara dags för ännu en övergripande skattereform med långsiktig inriktning. Syftet skulle vara att med en ny uppgörelse över de politiska
blockgränserna kunna göra upp om skattesystemets utformning, även
om det också fortsättningsvis finns ideologiska motsättningar om
skatternas lämpliga nivåer.
Det är en vacker tanke om ett rationellt skattesystem, men tyvärr inte
särskilt realistisk. I verkligheten dominerar oftast de politiska krafter
som kräver olika slags avsteg. Kort efter skattereformen 1990/91
sänktes matmomsen, i strid mot kravet på enhetlig momssats. Och den
vägen har det sedan fortsatt.
Med den nu väntade striden om skatterna tar Sverige steget ännu
längre bort från den samsyn kring principerna som behövs för en ny
skattereform. Vad som kan hända senare under mandatperioden kan
man inte vara alldeles säker på. Men för tillfället går det bra att travestera Moderaternas valaffischer: Bye bye skattereform.
Johan Schück johan.schuck@dn.se “
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konflikter, säger Eleonore Lind.

“18 saker vi stör oss på – och vad vi kan
göra åt dem”

3 Förorenande djur

“Ludd och skrik. Ludd i torktumlaren, grillos på balkongen och skrikande barn – när man bor nära många andra människor finns det alltid
något som irriterar. Här är det som stör oss mest – och tips om vad
man kan göra åt det. Vi bad Eleonore Lind, grannmedlare, och juristen
Susanna Skogsberg kommentera några vanliga orsaker till osämja.

1 Störande ljud
– Det vi stör oss allra oftast på är ljud eller oljud, säger Eleonore Lind,
terapeut som arbetat med grannmedling i tjugo år.
– Ibland handlar det om att den som blir störd är hemma på dagarna.
Man kan vara sjukpensionär och ha ont, och smärtan gör att man kan
uppleva ljud/oljud mer störande. Man kan också vara rädd för det som
är nytt och annorlunda och vill att allt ska vara som det var förr. Då
ringer man till fastighetskontoret hos kommunen och så vill man att de
rättar till det men inte att de ska säga vem det var som klagade. I de
svåraste fallen så finns psykisk ohälsa och/eller missbruk med som en
del i problematiken.

2 Saker i trapphus och andra gemensamma utrymmen
Att placera pulkor, cyklar, barnvagnar och annat i trapphuset är förbjudet med hänvisning till att det kan försvåra eller förhindra en
utrymning om det börjar brinna.
– Framför allt kan man reta upp sig när det gäller områden som är
”halvprivata”, som trappuppgångar, parkeringsplatser och framför allt
tvättstugan. Ska jag dela min rena tvätt med dina smutsiga underbyxor? Numera försöker man bygga bort sådana här möjlig- heter till

En glad grannhund är en sak. En glad grannhund som lämnar avföring
på din gård är någonting annat. Djuren kan ofta bli ett störningsmoment eller en källa till konflikter grannar emellan. Men misströsta inte.
Du ska inte behöva plocka upp efter grannens hund, det ska ägaren
göra.

4 Störande lukt
– Om det luktar exempelvis stekt korv i trapphuset kan man ta kontakt
med värden för det kan betyda att det är problem med ventilationen.
Sedan finns det dessvärre exempel på sjuka människor som inte sköter
om sin lägenhet och samlar på sig saker som börjar lukta, säger Hyresgästföreningens jurist Susanna Skogsberg.

5 Grillning/rökning på balkongen
– Man får röka på sin balkong, men man får inte störa sina grannar.
Den gränsdragningen är svår. Grilla får man också göra, men vi rekommenderar att man använder elgrill. Vissa fastighetsägare förbjuder
det dock. Jag uppmanar ingen att bryta mot ordningsreglerna, men
man kan ta upp det till diskussion med värden, säger Susanna Skogsberg.
– Fastighetsägare skriver ibland in ordningsregler i hyresavtalet eller
har det som ett anslag i huset, men det är deras tolkning av hyreslagen
och ibland kan de lokala reglerna stå i strid med hyreslagens bestämmelser. Då är man inte bunden av dem. Exempelvis att man inte får
grilla, eller inte ha husdjur – om det inte gäller ett allergihus. Men man
bör uppmärksamma hyresvärden på att ordningsreglerna inte fungerar
och att man kanske bör ändra i dem.

6 Någon som pratar högt i mobil på balkongen

11 Grannar som inte hälsar

Det är förstås tillåtet – även om man inte får störa. Susanna Skogsberg
rekommenderar att man tar upp frågan med den som är högljudd.

Generellt är det väl alltid trevligare att hälsa än att inte göra det.

– Det är väl som i tunnelbanan där man kan irritera sig på sådant. Men
säg till, det är inget som påverkar hyresförhållandet. De vardagliga
problemen är mellanmänskliga problem och dem löser man lättast
genom att försöka reda ut dem med varandra.

7 Hur grannen uppfostrar sina barn
– Och husdjur, katter och hundar. Man kan störa sig på det mesta hos
sina grannar, säger Eleonore Lind.

8 Ludd i torktumlaren
Varje år brinner 20 till 30 torktumlare i flerbostadshus, enligt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det kan alltså
innebära en fara att strunta i en så banal detalj. Men ludd i torktumlare
är inte ett tillräckligt skäl för vräkning.
– Naturligtvis inte, det är ju mer en ordningsfråga. För att bli uppsagd
krävs det betydligt allvarligare händelser. Som att man inte betalar
hyran, det är det vanligaste. Eller om man stör, men det ska mycket
till, både omfattningen och graden av störande, säger juristen Susanna
Skogsberg.

– Är man nyinflyttad i ett hus, oftast på landet och inte i flerfamiljshus
där man är mer anonym, är det grundläggande hyfs i min värld att man
går runt och hälsar. Gör man det behöver grannen inte bli orolig, säger
grannmedlaren Eleonore Lind.

12 Vilda fester
Fester och samkväm – men med rim och reson. Högljudd bas efter
klockan 24 är inte att rekommendera. Om man planerar en fest hör det
till god sed att informera grannarna på förhand. Det brukar göra de
flesta grannar mer försonligt inställda.

13 Hur trädgården sköts
– Man kan tycka att grannens häck är i vägen och då får man klippa
det som är på ens egen tomt. Men tar man lite mer bestämmer man
över något som är någon annans. Andra problem kan bero på
otydligheter av hur tomtgränser har dragits, servitut av olika slag, träd
som skuggar, byggnader för nära en tomtgräns, säger Eleonore Lind.

14 Skrikande och lekande barn

Inte heller utebliven närvaro vid städdagar är skäl nog för vräkning,
men det är förstås irriterande för grannen som tvingas städa för två.
Städskolket är en aldrig sinande källa till sprickor i gemenskapen.

– Barn som springer runt eller skriker är sådant som folk kan reta sig
på. Lever man i flerbostadshus måste man dock förstå att man hör sina
grannar då och då, det är ofrånkomligt. Men det kanske går att åtgärda
med en byggnadsteknisk åtgärd. Vissa hus kan vara lyhörda och då
kan man isolera bättre, säger Susanna Skogsberg.

10 Pensionärer med tv på hög volym

15 När och var grannen eldar

9 Medlemmar som skolkar på städdagen

På ålderns höst blir hörseln sämre. Det märker grannarna.

– Har man eget hus är känslan ibland ”mitt hem är min borg” – där ska
jag få göra som jag vill. Klagomål kan handla om att man eldar i
tätbebyggt område och att någon stör sig på det på grund av allergier –
äkta eller påstådda, säger Eleonore Lind.

Terapeutens tips. Eleonore Lind om hur du handskas med
störningar

16 Hur grannen bygger om

1 Det kan vara jättesvårt att ta steget att höra av sig till en granne.
Man känner sig utsatt och sårbar, det är lättare att ställa sig i fönstret
och skrika något. Men dra inte slutsatser för tidigt. Ta reda på mer.
Kontakta den som du känner dig störd av. Ställ frågor. Det kan exempelvis vara en ung kille som flyttat till sin första etta, och mamma och
pappa kanske har varit lite curlande. Då kommer han inte att vara medveten om att man exempelvis bör avlägsna luddet i torktumlaren.

– Ska man göra förändringar så ska man berätta om det, då lugnar
grannen ned sig. Jag kan själv reta upp mig på dem som vill bygga
något och inte bryr sig om konsekvenserna för andra. Folk som roffar
åt sig och vill bestämma, säger Eleonore Lind.

17 Gräsklippning på olämpliga tider
Enligt Naturvårdsverket ska det vara bullerfritt mellan 22 och 07. Det
innebär dessvärre för alla morgontrötta att morgonpigga
gräsklipparförare kan sätta i gång sitt projekt redan i gryningen.

18 Att grannen hindrar husprojekt
– Överklaga inte för överklagandets skull. Vi behöver leva sida vid
sida. Tänk efter. Vi behöver samarbeta, menar Eleonore Lind.
Källa: Listan är hämtad från SCB, HSB och Hyresgästföreningen.
Måns Wallgren mans.wallgren@dn.se
Anton Säll anton.sall@dn.se “

Dra inte slutsatser för tidigt – kontakta den som stör

2 Man ska vara trevlig. Utgångspunkten är att jag är vuxen och
grannen är vuxen, då kan vi ha ett vuxet samtal. Sedan kan det ändå
visa sig att det inte fungerar, men självklart måste man börja där.
3 Är man impulsstyrd så vill man ha rättvisa genast, men då eskalerar konflikten. Då blir man som en fyraåring och fyraåringar är inte bra
på att lösa konflikter. Det handlar om att ge och ta. Har grannen gått
över gränsen och en process sätter i gång så tar det tid och det är bra –
det ger båda en möjlighet att dels lugna ned sig, dels tänka efter och
sedan finna sig i ett demokratiskt beslut.
Fakta. Så klagar man
Börja med att försöka komma överens
Skulle man störa sig på en granne ska man börja med att knacka på
och försöka komma överens.

Hjälper inte det ska man vända sig till styrelsen/värden med sitt
problem, gärna med en redogörelse för vad som stör och när det skett.
Ännu bättre är om man också kan styrka det med andra grannars
vittnesmål.
Om störningarna inte upphör efter uppmaningar, även i rekommenderat brev, kan föreningen/hyresvärden säga upp bostadsinnehavaren.
Fakta. Så säger reglerna

Hyreslagen § 25:
"När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som
bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan
vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö
att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet)."

Ur HSB:s stadgar:
"Bostadsrättsföreningen kan anta ordningsregler.
Ordningsreglerna ska vara i överensstämmelse med ortens sed.
Bostadsrättshavaren ska följa bostadsrättsföreningens
ordningsregler."
”Normala levnadsljud” och ”enstaka fester och andra tillfälliga
störningar” anses acceptabla. Men Bostadsrättslagen säger exempelvis
inget om klockslag då det ska vara tyst eller om vad som gäller för
grillning. Hyresbolag och bostadsrättsföreningar brukar ha lokala
regler.

DN 10 okt 2014:

“Störd? Väldigt störd? Ring!”
“Störningsjouren – biffiga typer som med kraft får grannar att sluta
skräna? Glöm det. Störningsjouren är lugna och sansade personer som
med vänlighet får folk att skruva ner ljudet. Uppklarningsgrad: 90 procent.
Vi sitter i Störningsjourens lokaler på Södermalm. Det är en vanlig
kontorslokal med kaffemaskin och neutralt tyg på sofforna, en vanlig
regnig måndagskväll. Gabriel som har telefonvakten väntar på den
första påringningen. Men klockan är bara halv åtta, lite för tidigt för att
folk ska känna sig störda.
I sofforna sitter Christian Lundgren, chef för Störningsjouren, samt
Annie Sjögren, Britt Ehrnsten, Linda Lantz och Todd Lawrence. De
senare ska ut två och två i de bilar som rullar varje natt. Annie Sjögren
har varit med sedan starten 1986. Flera har en bakgrund inom
psykiatrin eller sjukvården i allmänhet. De är socialt intresserade och
har erfarenhet av att möta människor som inte mår bra. Annars skulle
det inte fungera.
– De flesta menar inte att störa. Den absolut vanligaste störningen,
säkert 90 procent, är musik som man inte är medveten om är på för
högt. Då ber de om ursäkt och så är det uppklarat, säger Christian
Lundgren.
– Men det är de tio övriga procenten som gör helgjobbet underbart,
menar Todd Lawrence. Vi har drygt 80 000 lägenheter i den här
miljonstaden och vi vet aldrig vad som kommer att hända.
Som när de fick larm om en fest med dans som inte verkade ta slut.

– En ung tjej öppnar och förklarar att de firar slutet på ramadan, fastemånaden. Vi framför vårt budskap och hon lovar att dämpa ljudet, så
vi är redo att gå därifrån när hon stoppar oss. ’När främmande människor ringer på vår dörr under ramadan betyder det att de har behov av
mat’, säger hon. ’Vi behöver ingen mat, vi är Störningsjouren’, försöker vi förklara. ’Nej, ni förstår inte, när främmande människor ringer
på så ska vi hjälpa dem’, säger hon, och försvinner. Sen kommer hon
tillbaka med tre stora påsar med bland annat baklava, berättar Todd
Lawrence.

Det är ingen exakt vetenskap. De använder ingen decibelmätare utan
det är en personlig bedömning i förhållande till vad klockan är. Ju
senare det är desto tystare ska det vara.

Det blir en och annan inbjudan till kaffe också, fast de hinner sällan
stanna. Alla störande är dock inte lika trevliga.

Hör de att det är bråk ringer de polisen. Störningsjouren har 5 000–6
000 fall på ett år. Under 2013 var fyra av fallen så kallade tillbud där
någon av dem skadades, men då var några av fallen olyckor som att de
själva hade råkat snubbla. Men Annie Sjögren råkade ut för en ovanligt ilsken ”granne” en gång.

– Vi har ju inte samma befogenheter som väktare eller polis. Så om
någon ber oss dra åt helvete så ger vi oss av. Vi ska inte riskera liv och
hälsa för att någon spelar musik, säger Todd Lawrence.
– Vi kan också skriva att vi fick ett väldigt trevligt bemötande av
hyresgästen, säger Britt Ehrnsten. Det är ingen anledning för bostadsbolaget att lägga ner kraft på en hyresgäst som har haft en fest nu och
nästa om säg, tre år.
Men om man har ett kolikbarn?
– Barn får låta, säger Christian Lundgren.
– Barn ska låta, och ju mer de låter tidigare på dagen desto snabbare
kanske de somnar, skämtar Todd Lawrence.
Måste man själv ha försökt stoppa störningen först?
– Nej, pågår störningen så åker vi alltid. Och är det tyst när vi kommer
fram så säger vi inte till.

På varje utryckning skriver de en rapport till bostadsbolaget. Om det är
någon hyresgäst som inte är överens med Störningsjouren så skriver de
det i rapporten och sedan får hyresgästen vända sig till bolaget och
fortsätta dialogen om den vill. För störningsjouren jobbar bara med
akuta störningar.

– Jag blev biten av en hund. Vi hade varit hos en störande granne flera
gånger. När jag stod i trapphuset och pratade med en annan hyresgäst
kom grannens hundvakt upp och hunden högg mig i benet.
Det är inte alltid den som stör som är problemet. Som den gången en
kvinna ville att de skulle sätta ett glas mot väggen och lyssna, för då
hördes det ljud.
– Då fick jag säga att det snarare var att kränka grannen, säger Britt
Ehrnsten.
En annan gång ringde en person om att brandlarmet hade gått. Störningsjouren bad att han skulle ringa brandkåren för de kommer
snabbare, men personen ville inte.
– Sen ringer personen igen efter ett tag och vill att vi ska skynda oss
för nu luktade det brandrök också, berättar Todd Lawrence. Ring
brandkåren, vädjar vi igen: ’Nej, det skiter jag i, det är en sociallägen-

het så det gör inget om den som bor där blir innebränd.’ När vi kommer dit väller det ut rök ur brevinkastet och vi försöker i princip slå in
dörren. Till slut kommer lägenhetsinnehavaren ut och är på väg att
kvävas. Ibland undrar man över folks människosyn. Den dagen
grannar börjar prata med varandra kanske Störningsjouren kan läggas
ned.
– Jag tror att det kan behövas ett jättestort socialt hjärta, som samhället ser ut i dag, säger Britt Ehrnsten.
Måns Wallgren mans.wallgren@dn.se “

“Fakta. Störningsjouren

DN 11 okt 2014:

“Demokratins vardagliga mirakel”
“Vägen till demokrati är en mödosam läroprocess, inte något som kan
klaras av över en natt per dekret. Men de långa tidsperspektiven är
främmande för den moderna människan.
Närmare besedd liknar det moderna västerländska samhällets vardag
ett mirakel. Ett lika intrikat som sinnrikt urverk som, besjälat av
samhällsandan, verkar sköta sig självt. Bussar och tåg går i tid, sopor
hämtas, bilar stannar för rött, folk behåller sin plats i kön, post bärs ut,
bröd bakas, el och vatten tas ur väggen, de moraliska eller ekonomiska
nollsummespelen hör till undantagen och bara sällan blir man slagen
med järnrör. En och annan gammal tant blir till och med hjälpt över
gatan.

Störningsjouren är en gemensam akutgrupp för Stockholmshem,
Familjebostäder, Svenska bostäder och Micasa. Den startades 1986.

Och alltsammans frivilligt utan vare sig tvång eller våld.

De åker på mellan 5 000–6 000 larm per år och bara på pågående
störningar. De vanligaste larmen handlar om störande ljud eller att det
är någon obehörig i fastigheten. Vid allvarligare fall, som inbrott, kontaktas polisen.

Denna vardagens samhällsanda verkar vara en blandning av tillit och
tolerans. Den håller i gång vad som lätt skulle kunna gå i stå eller falla
itu, och ju äldre jag blir desto mer häpnar jag över att det faktiskt inte
gör det.

Störningsjouren ingår i hyran, ingen krävs på betalning för en
utryckning.

Själva grundbulten i denna sköra stabilitet är demokratin. Det betyder att det samhälleliga urverket är begränsat till ungefär vår del av
världen. Utanför den finns bara i sällsynta fall en fungerande demokrati, i stället auktoritära eller diktatoriska regimer som bara med
tvång och våld – eller med dem som hot – kan upprätthålla något som
liknar det tillstånd som råder hos oss. Men mer än en karikatyr blir det
sällan.

Växeln öppnar klockan 20 och stänger klockan 03, (klockan 04 på
fredag- och lördagkvällar).
Mer information finns på storningsjouren.se “

Dock kan till och med karikatyren fungera över lång tid, ibland över
flera decennier. Diktatorer som Hosni Mubarak, Saddam Hussein,
Muammar Khaddafi eller Alexander Lukasjenko är namn som står för

en sådan ”stabilitet”. Men eftersom det rör sig om diktatorer är de
samtidigt utsatta för risken att störtas – och det är då de verkliga problemen börjar.
Ty diktaturen blir sällan eller aldrig automatiskt till demokrati, snarare
då till kaos. Ett tillstånd som upplevs som värre än diktaturen och i
efterhand kan få den att framstå i nostalgiskt skimmer.
När kommunismen rasade samman i det östra Europa kunde diktaturer
på kort tid bli till demokratier och sålunda lägga grunden till det vardagens urverk vi redan vant oss vid i det västra Europa. I Östeuropa
kallades det träffande för ett ”normalt liv”. Tjugofem år efter murens
fall är dessa stater ännu inte perfekta demokratier, här och där fortfarande präglade av sitt förflutna. Men vardagens urverk fungerar
åtminstone i de stora metropolerna; vid ett kort, flyktigt besök märks
knappast någon större skillnad mellan öst och väst i dagens Europa.
Fast östeuropéerna har fått omfattande stöd och delar med oss en lång
rad traditioner och förutsättningar som hjälpt dem att undvika till
exempel arabvärldens kaos.
Avståndet mellan de bästa i respektive klass – låt oss säga Polen och
Tunisien – låter sig inte överbryggas. Och av de två är det inte Polen
som fortfarande befinner sig i slagskuggan av kaos.
Demokratin tar tid på sig. Den är en mödosam läroprocess, inte något
som över en natt kan införas per dekret. Ur sådana proklamationer
uppstår aldrig vardagens urverk. Särskilt stora imperier som gått under
verkar ha stora svårigheter att gå från diktatur till demokrati. Fortfarande hundra år efter det ottomanska imperiets undergång lever vi
med dess konsekvenser: och det är kaos som råder och växer, inte
demokratin som sakta men säkert befäster sina positioner. Konflikten i
Ukraina är ännu ett exempel. Visserligen finns Sovjetunionen inte
längre, men unionens upplösning har förmodligen bara börjat; med
dess bi- och efterverkningar lär vi få leva i generationer.

Men tidsperspektiv som griper långt tillbaka i Historien är främmande
för den moderna västerländska männi-skan. Samtiden och framför allt
framtiden har mobbat ut det förflutna. Också vårt vardagliga samhälleliga urverk blir så berövat sin historiska dimension. I stället tas urverket för givet, som något funktionellt som alltid funnits där; skulle
det relateras till tid, sker det enbart under aspekter som precision eller
effektivitet.
Amerika, Västerlandets banerförare, har som ett samhälle som
egentligen avskaffat historien (sitt europeiska förflutna) till förmån för
rummet (go West, young man!) ett särskilt neurotiskt förhållande till
tid. Allt ska gå fort och tålamodet är permanent på upphällningen.
Denna uppfattning om tid går hand i hand med övertygelsen att det
finns en lösning till varje problem. Men politiken och livet erbjuder
långt fler problem till vilka lösningar saknas än sådana med. Amerikansk utrikespolitik gentemot diktaturer leder därför förmodligen
oftare till kaos än till demokrati.
Någon invänder: det moderna Tyskland är ett exempel på motsatsen.
Efter 1945 (die Stunde Null) skapades på utomordentligt kort tid ur
ingenting en demokrati med just vardagens stabila urverk. Men är det
riktigt? Jag tvivlar. Fram till Hitler var Tyskland väl inbäddat i både
europeisk historia och utveckling; här kan varken talas om ”ingenting”
eller om en ”timmen noll”. Hitlers Tyskland framstår – om det inte
låter för harmlöst eller cyniskt – snarare som ett olycksfall i arbetet.
Efter Tredje rikets tolv år anknöt så tyskarna till vad man en gång
redan varit.
Så blir Tyskland inte ett exempel på hur snabbt och lätt demokrati
tillsammans med vardagens urverk kan skapas, utan just på motsatsen
– hur skrämmande snabbt en sådan ordning kan raseras.
Richard Swartz richard.swartz@chello.at “

DN 11 okt 2014:

”Socialsekreterares villkor har försämrats
allvarligt”
“Ny studie. Arbetsvillkoren för socialsekreterare som utreder barn
och unga har allvarligt försämrats de senaste tio åren. Belastningen har ökat. Många är oerfarna och saknar specialistutbildning. Risken för förödande misstag ökar. Nu krävs en åtgärdsplan
för socialtjänstens utredningsarbete, skriver forskaren Pia Tham “
“De arbetsuppgifter som socialsekreterare med ansvar för att utreda
barn och ungas situation har brukar beskrivas som de allra svåraste
inom socialtjänsten. Arbetet kräver ofta svåra bedömningar som inte
sällan ska göras under stark tidspress. De beslut som fattas kan få stora
konsekvenser för det enskilda barnet eller ungdomen och kan medföra
att hela deras tillvaro förändras. Mycket talar således för att de socialsekreterare som utför dessa arbetsuppgifter borde vara de mest rutinerade och yrkeserfarna.
Så är det emellertid inte. Ofta är det i stället nyexaminerade, unga och
utan specialistutbildning inom området som ansvarar för dessa utredningar. De arbetar dessutom ofta i arbetsgrupper där många andra är
nyexaminerade, där personalomsättningen är hög och där flera tjänster
är obesatta.
En enkätundersökning som jag nyligen genomfört bland 349 socialsekreterare i Stockholms län visar att en tredjedel av de som arbetar
med dessa arbetsuppgifter är mellan 20 och 30 år. Av dessa har nästan
var femte arbetat kortare än ett år i yrket och mer än en tredjedel i
högst 3 år. Nästan hälften hade planer på att söka nytt arbete och mer
än hälften av socialsekreterarna hade övervägt att byta yrke. Många
beskriver introduktionen till yrket som kaotisk. Arbetsgrupperna man
kom till bestod till större delen av andra oerfarna, flera tjänster var

obemannade och hade ofta så varit under en längre tid. Inte sällan
saknades någon att fråga om råd och man lämnades ensam med en hög
utredningar att ansvara för.
Enkätundersökningen, som finansierats av Afa försäkring, är en uppföljning av en studie som genomfördes vintern 2002/2003 i samma
stadsdelar och kommuner. Den ger alltså en tydlig bild av vad som
hänt under de elva år som passerat. Enkäten innehåller drygt 180
frågor kring bland annat arbetskrav, organisationsklimat, stöd från
chefer och kollegor, arbetstillfredsställelse samt självskattad hälsa. När
nu samma enkät har besvarats av de som i dag arbetar med dessa
arbetsuppgifter i samma områden blir det tydligt att arbetsvillkoren
genomgående har försämrats. (Hur utvecklingen sett ut i enskilda
stadsdelar eller kommuner har ännu inte analyserats, utan de siffror
som här redovisas avser en övergripande nivå, vilket innebär att
situationen kan vara mer positiv eller negativ i vissa arbetsgrupper.)
Den sammantagna bilden visar att arbetskraven har ökat påtagligt.
Nästan varannan socialsekreterare uppger att man ofta eller mycket
ofta/alltid måste arbeta övertid. Mer än var tredje uppger att arbetet
ganska mycket eller väldigt mycket påverkar hem och familjeliv på ett
negativt sätt och en dryg tredjedel att man känner sig väldigt pressad.
Att arbetet blivit mer akutstyrt blir tydligt. Drygt hälften av socialsekreterarna uppger att man ganska ofta eller mycket ofta alltid är tvungen
att ändra sin planering av arbetsdagen på grund av akuta situationer i
klientarbetet. Tiden för klientkontakter har minskat betydligt och
många vill ägna betydligt mer tid till att träffa klienter. Man beskriver
sig oftare vara tvungen att utföra arbetsuppgifter som man anser skulle
utföras annorlunda. Något fler socialsekreterare uppger sig vara utsatta
för hot eller våld i arbetet.
Det är med andra ord en dyster bild av läget inom socialtjänsten som
framträder. En bild som manar till eftertanke. Detta är villkoren under
vilket ett av välfärdens svåraste och viktigaste arbeten ska utföras. Att
förödande misstag kan ske är mot bakgrund av den bild som här teck-

nas inte alls osannolikt. Snarare framstår de som en logisk konsekvens
av orimliga arbetsvillkor.
Ett starkt intryck i mötet med socialsekreterarna och deras chefer
vid de drygt 40 arbetsplatser som besökts under den gångna vintern
var det genuina engagemanget och starka intresse för arbetsuppgifterna som förmedlades, en vilja att göra ett bra arbete och en insats för
de utsatta barn, ungdomar och familjer man möter. Den verklighet som
framträder bakom enkätresultaten innebär dessvärre att möjligheterna
att lyckas långt ifrån alltid är särskilt goda.
Vad kan då göras för att bryta utvecklingen? Som vanligt finns inga
enkla svar. Det är en komplex problembild som framträder där många
olika områden behöver ses över. Socionomutbildningen är en generalistutbildning med ett uttalat mål att förbereda för det breda yrkesfält
socionomer kan arbeta inom. Samtidigt kräver många socionomyrken
specialistkunskaper, vilka med andra ord måste förvärvas efter att man
lämnat utbildningen. En period av inskolning där den nyexaminerade i
lugn och ro kan lära sig sitt specifika område förutsätts. Mot bakgrund
av den bild som tecknats ovan med hög personalomsättning, vakanser
och högt arbetstryck blir det tydligt att detta på många håll inte alls är
möjligt. Här behövs ett gemensamt ansvarstagande från utbildares och
arbetsgivares sida. Goda initiativ finns. Ett lyckat exempel är den
trainee-verksamhet som startats i en del kommuner. Ett annat är
specialisttjänster som inrättats för att behålla erfaren personal. Men
betydligt fler åtgärder behövs.
Att få stopp på personalflykten och turbulensen ute på arbetsplatserna
är en nödvändig förutsättning för att bygga upp fungerande verksamheter. För att få stabilitet krävs dock att stabilitet redan finns, varför
många arbetsgrupper hamnar i ett ekorrhjul av personalomsättning och
vakanser. Ett återkommande, till synes enkelt, svar från arbetsledare på
frågan vad som krävs för att kunna få stabilitet är: fler tjänster och
mindre administration. Man behöver helt enkelt vara fler för att klara
av att hantera de ärenden som strömmar in och för att kunna introdu-

cera nyanställda. Dokumentationskraven har ökat och beskrivs av
många som absurda. För att nå fram till utsatta, rädda och oroliga barn
och föräldrar krävs tid att etablera bärande och tillitsfulla relationer.
Tid måste få ges till det mänskliga mötet, inte tillbringas framför
datorn med dessutom ofta förvånansvärt svåranvända och onödigt
tidskrävande dataprogram.
De här resultaten förtjänar att tas på allvar. Socialsekreterare och
deras arbetsledare måste ges förutsättningar för att bedriva sitt arbete
på det sätt man utbildats till. Vi har alla ett ansvar att hjälpa till att
förhindra att barn och ungdomar faller igenom ett allt grovmaskigare
välfärdsnät. Människor som väljer att utbilda sig till socionomer har
väldigt ofta ett starkt engagemang och en drivkraft att vilja hjälpa
människor som lever under svåra förhållanden. Men en god vilja, ett
genuint människointresse och engagemang för att hjälpa utsatta
grupper inte tillräckligt för att åstadkomma reella förändringar. Den
goda viljan måste backas upp av resurser i form av tid och kompetens.
Det är dags för en översyn av socialtjänstens utredningsarbete när det
gäller barn och unga och en väl förankrad, grundligt genomtänkt
åtgärdsplan.
Pia Tham, fil dr, forskare vid Högskolan i Gävle “

DN 11 okt 2014:

“Lövin: En schyst handelspolitik hjälper
mer än biståndspengar”
“Efter en vecka som biståndsminister representerar Isabella Lövin nu
Sverige på Världsbankens och IMF:s årsmöten. Högst upp på agendan
står ebolautbrottet och de klimatrelaterade frågorna.
Tio tusen personer deltar på Världsbankens och Internationella valutafondens höstmöten som just nu äger rum ett stenkast från Vita huset.
Ett stort antal länder är representerade på högsta nivå. För den nytillträdda svenska regeringen är mötet det första på den internationella
scenen, och som biståndsminister är Isabella Lövin vice guvernör för
Sverige i Världsbanken.
– Det kändes väldigt viktigt att åka på en gång, för att träffa många av
de som är betydelsefulla, bland annat för Sveriges framgångar på
klimatområdet, säger Isabella Lövin, vars täta program inkluderar ett
kort möte med Världsbankschefen Jim Yong Kim (vars namn hon ännu
stakar sig på).
På plats i Washinton ska hon även möta Liberias finansminister och
diskutera ebolautbrottet, den akuta fråga som helt överskuggar mötena.
Sverige har ett långsiktigt biståndssamarbete med Liberia, det hårdast
drabbade landet.
Högst på dagordningen står för Lövin annars klimatfrågorna, där
mycket handlar om att bredda vägen inför det stora klimattoppmötet i
Paris nästa år.

– Det är oerhört centralt att ge klimatförhandlingarna en skjuts, och
Sverige vill signalera att vi kommer att vara ambitiösa vid klimat
finansieringen och utvecklingen av den gröna fonden. Finansieringen
är nyckelfrågan inför 2015, och utvecklingsländerna ska veta att de
kan lita på oss.
Isabella Lövin deltar även i ett möte med näringslivsföreträdare om
hur ett system för koldioxidbeskattning kan se ut, baserat på svenska 
erfarenheter. Klimatfrågan finns med också när de nya framtidsmålen
nu tas fram för att ersätta FN:s millenniemål som har sin deadline
2015.
– De nya målen måste gälla alla länder – och även i de rika länderna
måste vi föra en politik för hållbar utveckling. Det inkluderar en handelspolitik som visar hänsyn till resten av världen.
Det är lättare sagt än gjort; USA:s president Barack Obama har under
året lagt fram mer ambitiösa miljömål än USA tidigare haft, men de
kan bli svåra att fullfölja, tror Lövin:
– Alla vet att den politiska situationen i USA är besvärlig och det är
svårt att anta ambitiösa klimatpolitiska mål – USA har inte ens
ratificerat Kyotoprotokollet – men det är glädjande att ambitionen
finns. Men det största problemet i USA är det låga miljömedvetandet
hos allmänheten, även om det inte står stilla.
För det egna arbetet ser Isabella Lövin ett allt tätare samband mellan
svensk biståndspolitik och klimatfrågor och en sammanhållen politik
är central i den uppdaterade biståndsplattform som nu tas fram.
– En tyngdpunkt ligger på global utveckling och samstämmiga mål,
som inte bara handlar om biståndspengar. En schyst handelspolitik

hjälper de fattiga länderna tusenfalt mer än enbart biståndspengar. När
det gäller klimatfrågan är samarbetet med de fattiga länderna en
nyckel, det är också de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, i
form av ökenutbredning, översvämningar och havsnivåhöjning. Jag
har mött företrädare för små ögrupper som kämpar för sin överlevnad.
Därutöver görs förändringar i den existerande biståndsplattformen,
där till exempel barnperspektivet lyfts fram. Isabella Lövin har flera
resor planerade under hösten, bland annat till Världsbankens nordiskbaltiska krets i Helsingfors och till ett EU-toppmöte i Bryssel. Till
vilket mottagarland biståndsministern förlägger sin första resa är
däremot inte bestämt.
Sanna Torén Björling sanna.bjorling@dn.se “

DN 11 okt 2014:

“En svensk historia”
“En norrbottnisk stad står i centrum när S:t Barthélemy drar i gång sin
turistsäsong. Lördagsmagasinet är med och firar Piteådagen i hjärtat av
Västindien.
En bit in i november fylls hamnen i Gustavia av lyxjakter och förmögna amerikaner ses på stränderna i Salines och Governeur eller på
Flamands fina, vita sand. Hollywoodstjärnor och tv-stjärnor håller till
på de mer svårtillgängliga stränderna och i enskilt belägna villor.
– Men jag har lite dålig koll på kändisarna, jag får ju reda på vilka som
har varit här först flera veckor efter att de har rest härifrån, berättar
Nils Dufau över en grillad mahi mahi-fisk på Do Brazil, en strandrestaurang på Shell beach.

“Fakta.
Isabella Lövin, född 1963, är Sveriges biståndsminister.
Var EU-parlamentariker för Miljöpartiet 2009-2014.
Innan dess mångårig journalist, och författare till ”Tyst hav – jakten på
den sista matfisken” 2007, en bok om internationell fiskepolitik som
belönades med Stora journalistpriset 2008. “

Nils Dufau är vicepresident i S:t Barthélemys styrande kommitté,
ordförande i den lokala föreningen Sveriges vänner samt engagerad i
svenska S:t Barthélemysällskapet i Stockholm. Med en fransk pappa
och svensk mamma är han en entusiastisk ambassadör för ön och dess
svenska band. Och de närmaste dagarna kommer han att vara fullt
sysselsatt med Piteådagen.
”Du gamla, du fria” ljuder över den svenska begravningsplatsen norr
om huvudorten. Dagen efter lunchfisken står Nils Dufau sida vid sida
med Nicole Gréaux, även hon vicepresident, för att ytterligare demonstrera S:t Barths svenska bakgrund. Solen står högt på himlen när de
båda vicepresidenterna lägger ned varsin blombukett vid minnesstenen. Skaran av åhörare har dragit sig in i de tropiska trädens skugga
när den svenska nationalsången följs av sin franska motsvarighet

”Marseljäsen”. Med en tyst minut hedras de som en gång levde på ön
och som skapade samhället där.
Den årliga ceremonin på begravningsplatsen är inledningen på en två
dagar lång svenskfestival på den forna kolonin med löpartävlingen
Gustavialoppet och The Piteå day som höjdpunkter. Nu senast utökades firandet med ett gastronomiskt evenemang och sammantaget utgör
helgen startpunkten för öns turistsäsong.
Nils Dufau är inte ensam om att värna det svensk-franska på S:t Barth.
Journalisten Hugo Lattard kommer ursprungligen från Bordeaux i
Frankrike och ger ut tidningen Le Journal på ön. Inför Piteådagen
domineras tidningens förstasida av en artikel om de svenska festligheterna.

kuperade ön. Trots att det är tidigt på morgonen suger värmen och de
många branta uppförsbackarna musten ur löparna. För de snabbaste tar
det en dryg halvtimme innan de når målet på Vanadisplatsen nere vid
The Wall house.
Daniel Leroux från grannön Guadeloupe står och pustar ut efter målgången.
– Jag har sprungit Gustavialoppet åtta gånger nu, säger han och kramar
om sina vänner Jacques Medhy och Philippe Voture som också deltagit.
Samtidigt som han och hans vänner rör sig bort från målgången
förbereds platsen för The Piteå day.

– Sverige är en del av S:t Barths arv. Jag tycker det är viktigt att påminna alla som bor här om kopplingen mellan länderna, förklarar
Hugo Lattard samtidigt som han blickar ut över Gustavias vackra
hamn som utgör centrum för festligheterna.

Under eftermiddagen och kvällen fylls platsen med folk samtidigt
som de olika uppträdandena avlöser varandra på scenen. Sport, musik,
hyllningstal till Piteå och S:t Barthélemy blandas med insamlingar och
försäljning av mat och dryck.

Några timmar efter ceremonin på kyrkogården fortsätter evenemanget
med ett pastaparty. Utanför The Wall house, ett stenhus vid kajen,
samlas löparna inför Gustavialoppet för att få sina nummerlappar och
för att ladda med kolhydrater. Samtidigt minglar många framför
scenen där en trubadur underhåller, och nyfikna turister och lokalbor
passar på att titta förbi. När löparna drar sig undan för att vila inför
starten dagen efter fortsätter turisterna in i barerna och restaurangerna
som ligger runt hamnen.

Sedan vänortssamarbetet inleddes 1978 har festligheterna växt och
blivit ett självklart inslag på ön. Under de senaste tio åren har samarbetet över Atlanten fördjupats och när S:t Barthélemysällskapet firar
50- årsjubileum i höst kommer det att märkas på ön, förutspår Nils
Dufau.

Tidigt nästa morgon går startskottet för Gustavialoppet. Tävlingen,
som även kallas The Swedish marathon trots att det bara sträcker sig
över tio kilometer, lockar omkring 200 deltagare och går över hela den

Jörgen Jonasson jorgen.jonasson@dn.se “

– Det är jubileumsår och väldigt många svenskar kommer hit och firar
med oss då.

“Fakta
S:t Barthélemy och Piteå
○ Den lilla västindiska ön annekterades av Frankrike 1648. I utbyte
mot handelsrättigheter med Göteborg överlät Frankrike 1748 ön till
Sverige, som behöll den som koloni fram till 1878 då den såldes
tillbaka till Frankrike för 300 000 kronor. Under åren som svensk
koloni blev ön ett frihandelscentrUM, bland annat för handel med
slavar från Afrika.
○ Vänortsutbytet med Piteå började 1978. Först försökte S:t Barthélemy bli vänort med Göteborg, vilket hade kanske varit mer naturligt
med tanke på historien. ”Men Göteborg är ju en för stor stad. Vänortssamarbetet hade försvunnit där”, konstaterar S:t Barthélemysällskapets
Nils Dufau.
○ I stället för Göteborg gick frågan till Piteå där Per Tingbrandt, en av
de drivande medlemmarna i S:t Barthélemysällskapet, bodde och den
norrländska kommunen tackade ja.
S:t Barthélemy
Resa hit
Flyg tur och retur med en mellanlandning till grannön S:t Martin
kostar 10 400 kronor med Air France.
Till S:t Barthélemy kommer man med flyg eller färja. Flyg till Gustav
III Airport utanför Gustavia går flera gånger om dagen, kostar cirka
700 kronor och tar 15 minuter med Winair eller St Barth Commuter

airline. Färja från Phillipsburg på S:t Martin till Gustavias hamn kostar
cirka 550 kronor och tar 45 minuter. Flera färjelinjer trafikerar
sträckan.
Fakta
Fyra krogar i Gustavia värda ett besök under svenskhelgen
The Wall house. För den som vill titta på festligheterna och äta förstklassiga skaldjur. På Wall house restaurant sitter välklädda turister och
njuter flamberad langust för en krona grammet. Priset sticker iväg när
ett skaldjur kan väga över 800 gram, och då utgör inte köttet hela
vikten.
Thi Widi. Något kvarter därifrån ligger Thi Widi, ett ställe med ung
publik och rejäla mojitodrinkar. Krogen ståtar med sitt franskkreolska
kök, men på kvällen är det det lilla dansgolvet som lockar.
The Baz bar. Strax intill Thi Widi ligger The Baz bar som har en något
äldre publik. Mellan de mjuka sofforna och lysande sittpallarna uppträder olika artister och grupper.
Le select. På andra sidan hamnen flockas öborna i den klassiska Gustaviabaren Le selects trädgård. Enkla plaststolar och bord och med en
inredning som växt i takt med att uddaföremålen släpats in skapar en
avslappnad och befriande låt gå-stämning. Baren öppnade redan 1949
av Marius Stakelborough, en slavättling och en av öns stora profiler.
Hans efternamn lär härstamma från den svenske 1800-tals guvernören
Gustav Stackelberg och svenskarvet har Marius Stakelborough vårdat
ömt, faktiskt så ömt att han tilldelades Piteåmedaljen 2012 för sina
insatser som ambassadör för orten på ön. Bilder på kungaparet,

svenska flaggan och dalahästar syns inne i den originellt inredda
krogen, som nu drivs av sonen Gary.
Fakta
25 kvadratkilometer stor är den franska vulkanön S:t Barthélemy, som
ligger i den västindiska ögruppen Små Antillerna. Ön har runt 9 000
invånare (2011). Fiske har varit den traditionella huvudnäringen, men i
dag dominerar turismen.
Fakta
Ön upptäcktes av Columbus 1493 och döptes efter hans bror Bartolomeo. De första franska kolonisatörerna anlände 1651.
Huvudorten Gustavia är uppkallad efter den svenske kungen Gustav
III.
Fakta
Här är Karibien på film
Karibien lockar inte bara turister. De vita stränderna har genom åren
fått många filmmakare att förlägga handlingen till de paradisiska
omgivningarna. Här är några exempel: ”Agent 007 med rätt att döda”
och ”Cocktail” spelades in på Jamaica, ”Casino Royale” och ”Splash”
spelades in på Bahamas, ”Pirates of the Caribbean”-filmerna på S:t
Vincent och Dominica, och ”Apocalypse now” i Dominikanska
republiken. “

DN 12 okt 2014:

“I toppen sitter det mest män”
“Universitetets glastak är tjockt. Det behövs mer än en bonus för att
knacka hål.
I fredags intervjuades Helene Hellmark Knutsson (S), ny forskningsminister, i P1:s ”Vetandets värld” om vad den nya regeringen vill med
forsknings- och högskolepolitiken.
Hennes besked var att spets inte ska ställas mot bredd, båda är lika
viktiga. Kvaliteten ska bli bättre överallt, samtidigt som allt fler ska få
möjlighet att gå på universitet och högskolor. De regionala högskolorna fyller en viktig funktion. Liksom de stora universiteten. Det är
viktigt att forskare som ligger i framkant får rejäl finansiering. Men det
är också viktigt att all annan forskning får tillräckligt med resurser.
Mycket som görs är bra men kan bli ännu bättre. Politisk förankring är
viktigt, och enighet, så att det känns bra för alla. Men ibland är det ju
svårt att bli helt överens. Och det kan också vara bra, ibland.
Så där höll det på i 20 minuter, utan någon ansats till riktning eller
prioritering.
Mot slutet sa Hellmark Knutsson ändå något som påminde om en
konkret idé. Det handlade om åtgärder för mer jämställd professorsrekrytering och tilldelning av forskningsmedel. Ett slags bonus, föreslog ministern. Men den ska inte påverka enskilda rekryteringar, det är
inte fråga om kvotering. Rekryteringsprocessen ska kvalitetssäkras –
med en bonus.
Problemet är uppenbart: Om du är av manligt kön och börjar en a-kurs
på universitetet är sannolikheten att du blir professor en vacker dag
väldigt mycket större än om du är kvinna. Glastaket som ligger på
universitetshusen är ganska tjockt och bara knappt en fjärdedel av alla

professorer är kvinnor. Det ska i och för sig jämföras med 14 procent
för 15 år sedan. Men med tanke på att kvinnor i flera decennier har
varit överrepresenterade på grundutbildningarna, är dagens låga andel
fortfarande oförsvarbar.
Att akademiker som söker stipendier, anslag och positioner ska bedömas utifrån meriter och inte kön, är ingen ny idé och heller inget
som fixas på en eftermiddag – eller med en jämställdhetsbonus. Faktum är att förra regeringen har ställt krav på fler kvinnliga professorer,
krav som varierar beroende på hur stor andel kvinnliga lektorer och
forskarassistenter som redan finns på de olika läroverken.
Arbetet pågår. Inte sällan anställs utländska gästprofessorer för att
bättra på jämställdhetssiffrorna. Det är väl bättre än inget, men frågan
är om de djupgående strukturerna verkligen förändras av att kvinnliga
akademiker flygs in från utlandet till kortvariga professorstjänster.
På längre sikt är sannolikt det viktigaste att valberedningar, råd och
nämnder genomsyras av en jämställdhetssträvan. Dit hör att inte lägga
oproportionerligt mycket vikt vid beskrivningar av nätverk och personliga egenskaper. Inte minst när det kommer till de riktigt stora
miljonanslagen, de som sträcker sig över många år och som ska finansiera hela forskarteam, tenderar anslagsgivare att leta efter kandidater
med egenskaper som är vanligare bland män. Höga tankar om sig själv
och inflytelserika vänner kan då väga tyngre än prestigefulla publiceringar.
Helene Hellmark Knutsson har rätt i att rekrytering och anslagstilldelning behöver ”kvalitetssäkras”. Hon får gärna återkomma när hon
har tänkt igenom saken och eventuellt kan presentera en ordentlig
strategi.
DN 12/10 2014 “

DN 12 okt 2014:

“Olaglig är inte alltid olämplig”
“Det är förstås allvarligt att domstolarna inte fullföljer sin skyldighet
att slå larm när personer med legitimationsyrken döms för allvarliga
brott. Ekots rapportering om att ”minst 53 läkare och psykologer har
dömts för allvarliga brott utan att tillsynsmyndigheten fått reda på det”
och de exempel som refereras i inslaget blottlägger ett systemfel.
Men det finns en del finstilt som inte nämns. Som till exempel vad
Ekot menar med allvarliga brott och hur gamla de kan vara för att
betraktas som relevanta. Men detta kommer förhoppningsvis fram i
den P1-dokumentär som ligger till grund för nyheten och som sänds i
dag.
Bland de 53 – som redovisas i ett brottsgalleri på Ekots hemsida –
finns flera personer som enbart är dömda för ett fall av dataintrång. Det
är ett bötesbrott och kan inte med hedern i behåll ens skohornas in i
kategorin ”allvarlig brottslighet”. Av de åtal för dataintrång som
figurerat i medierna de senaste åren har några läkare tveklöst varit på
fel sida gränsen – som när man slagit på exmakens nya flickvän. Men
det finns också fall där slagningarna varit relaterade till tjänsten.
Rättsläget på detta område är till viss del oklart, vilket jag skrivit om
tidigare.
Vidare måste man fundera över hur gamla brotten kan vara innan Ekot
bedömer att man sonat dem. Det äldsta i radions genomgång är daterat
1999. Och man undrar förstås om den dömda ens var läkare då (även
om just denna person senare gjort sig skyldig till andra brott).
Var personen arbetar är också av betydelse. I Ekots sammanställning
hittas röntgenläkare och personer där det saknas uppgift om de ens
träffar patienter. Det är naturligtvis inte bra om en endaste som arbetar
på ett sjukhus döms för rattfylleri – oavsett om det rör sig om elektri-

ker eller labbläkare. Men om man inte jobbar patientnära är det inte
värre än på många andra arbetsplatser. Däremot är det förstås ett problem för den enskilde och i de fall det finns ett missbruk också ett
problem för arbetsgivaren.
Det är svårt att tolka Ekots nyhetsupplägg på annat sätt än att ingen av
de 53 personerna hör hemma inom vården. Men där håller jag inte
med. Frågan om lämplighet avgörs av vilket brottet är, hur ofta det
begåtts och när. Samt om vad som skett därefter. Och alltså var man
arbetar.
En rattfull psykiatriker, som i samband med gripandet påbörjar en
behandling för ett alkoholmissbruk, kan till och med bli en bättre läkare i slutändan. Självfallet måste patientsäkerheten sättas först. Men det
kan lösas genom en ansvarsfull personalpolitik. Jag har själv under
min tid inom vården haft arbetskamrater som fått börja sina pass med
att blåsa i en alkometer. På så vis har arbetsgivaren visat omsorg mot
såväl patienterna som arbetstagaren.
Det vore ekonomiskt vansinne att slänga en utbildad läkare på sophögen för en tveksam slagning . Återigen handlar det om att sätta
handlingen i relation till förmågan att göra ett bra jobb framöver. Var
det en engångsföreteelse? Har personen fattat att det var fel? Finns risk
att det kommer att ske igen?
Det finns ofta en obehaglig underton i debatter om arbetsliv, brottslighet och registerutdrag där man tycks utgå ifrån att det finns två typer
av människor: kriminella respektive laglydiga. Och vilken kategori
man tillhör tycks åtminstone för dem som begått brott givet för all
framtid.
Men människor kan förändras. Vi kan alla göra fel och vi har alla
möjligheten att lära av våra misstag. Det är den principen som ligger
till grund för hela det svenska rättssystemet. Men på arbetsmarknaden
– och i debatten om den – är det trist nog ofta livstid som gäller.
Hanne Kjöller hanne.kjoller@dn.se “

DN 12 okt 2014:

“Peter Wolodarski: Ska Sverige börja
mumla om Moskva?”
“Utrikesminister Margot Wallström tar strid för palestiniernas
rätt till en egen stat, men i Ukrainafrågan tycks hon ducka. Det är
illavarslande.”
“Han kallades länge för ”Kremls bankman”. I dag är Sergej Pugatjov
systemets fiende, på flykt undan den ryska rättvisan. Hans affärsimperium är i praktiken konfiskerat av staten. Genom en kombination av
godtyckliga myndighetsbeslut har äganderätten upplösts.
Sergej Pugatjovs fall är inte unikt, och hans eget bidrag till situationen
lämnar sannolikt en del övrigt att önska. Pugatjov stod såväl Vladimir
Putin som Boris Jeltsin nära. Han tjänade systemet och gjorde enorma
vinster på det.
Men just därför är hans öde illustrativt. I Ryssland kan makt och
pengar snabbt byggas upp med rätt beskydd och kontakter. Men välståndet försvinner ännu fortare om systemet ser tecken på bristande
lojalitet.
I dagens Ryssland existerar ingen privat äganderätt. Det finns bara
livegenskap under Putin, sade Sergej Pugatjov när han i torsdags för
första gången lät sig intervjuas av Financial Times.
Processen har accelererat under Ukrainakrisen och dess påföljande
sanktioner. De oberoende sfärerna är försvinnande få. Enligt Pugatjov
finns nu Putin och hans löjtnanter som utför order – och alla pengar
som genereras hamnar i presidentens ficka.

Putin har en KGB-mentalitet, menar Pugatjov. Statens gränser kan
förflyttas som det passar, såväl när det gäller interna som externa
förhållanden.
Den ryske ledaren kan dock lika gärna sägas knyta an till ett arv från
tsartiden när han behandlar äganderätten som ett provisorium. Presidenten vet vilka strängar han ska spela på.
”I Ryssland kommer allt ägande ur ’tiggde sig till’ eller ’skänkte’ eller
’bestal’ någon. Det finns mycket litet egendom som kommit från arbete. Det är därför som äganderätten står på svag grund och inte
respekteras”, konstaterade en gång den ryske filosofen och författaren
Rozanov (1856–1919).
Det är ord som ekar i vår tid, och som inte begränsar sig till ekonomins
sfär.
Utländska staters egendom ska numera också kunna konfiskeras för att
”kompensera” de ryssar som drabbas av sanktioner utomlands, enligt
ett lagförslag i veckan. Ryssland ska kunna stå på egna ben, självförsörjandet sätts åter på piedestal.
I ett av de sista mötena som den tidigare amerikanska utrikesministern Condoleezza Rice hade med Vladimir Putin, innan Obama blev
president, sade Putin:
– Du känner oss, Condi (Condoleezza Rices doktorsavhandling handlade om Sovjetunionen, min anmärkning). Du vet att Ryssland bara
varit stort när det styrts av starka män som Alexander II och Peter den
store.

Condoleezza Rice var för artig för att fråga: Är ”Putin den store” tänkt
att ingå i den framtida uppräkningen?
Det viktigaste för att bedöma Putin är dock inte att lyssna till hans ord
utan att se till handlingarna. Näringsfriheten är numera kväst, oberoende medier krossade, självständiga organisationer förföljda och i
vissa fall förbjudna.
Rysslands experiment med demokrati hann knappt inledas. Rättsstatens principer är illusoriska.
Parallellt med den inhemska maktkoncentrationen pågår ett försök att
ange tonen i Sovjetunionens gamla maktsfär; i onsdags hette det att
Bulgarien ”än en gång förrått Ryssland” efter att man meddelade sitt
beslut att byta ut gammalt sovjetiskt stridsflyg mot amerikanska F15plan.
Med Ukraina råder formellt en vapenvila sedan den 5 september.
Men kriget som enligt Moskva aldrig var ett krig fortsätter, och förnekas stilenligt. När DN:s utsända Ingmar Nevéus och Paul Hansen
besökte Donetsk i förra veckan slutade höstens första skoldag i en
tragedi: tre människor dödades av en artilleriraket.
Det finns ingen anledning att demonisera Ryssland – konflikten står
med Putins regim, inte med den ryska befolkningen.
Men just nu är den största risken inte att omvärlden säger för mycket
om Moskvas agerande utan att enskilda stater börjar mumla och ducka,
för att det är bekvämast så.
Stefan Löfvens nya regering löper den risken. Utrikesminister Margot
Wallström har inte varit rädd för att erkänna en palestinsk stat, trots att

hon därmed utmanar både Jerusalem och Washington. ”Det är inte
USA som bestämmer vår utrikespolitik”, har hon slagit fast.
Men i förhållande till Ryssland har det låtit annorlunda. När Aftonbladet intervjuade Wallström några dagar före valet, uttryckte hon
förståelse för att Moskva såg Ukrainas tänkta handelsavtal med EU
som en provokation. Ukraina ska alltså, till skillnad från Sverige, inte
självt få bestämma sin utrikespolitik.
Förra veckans regeringsförklaring var oroväckande svag i det korta
avsnittet om Ryssland och Ukraina. Visserligen slog Stefan Löfven
fast att annekteringen av Krim var ett folkrättsbrott. Men han beskrev
Rysslands invasion av östra Ukraina som en ”konflikt” och talade om
”destabilisering”, utan tydligt subjekt och syfte.
Som Eskilstuna-Kuriren träffsäkert noterat: det var ironiskt att Stefan
Löfven i nästa stycke hävdade att Sveriges röst alltid ska vara klar och
tydlig när människovärdet kränks.
Carl Bildt anklagades som ny utrikesminister 2006 av den socialdemokratiska oppositionen för att bry sig mer om ryska affärsintressen
än om rysk demokrati.
Alla vet vad som hänt sedan dess med såväl Carl Bildts syn på Ryssland som ryskt näringsliv och rysk demokrati. Frågan är dock vad som
skett med Socialdemokraterna. Orkar de fortfarande stå upp för sina
ideal när Moskva hotar?
Peter Wolodarski “
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”Stränga djurskyddskrav bakom ökade
köttimporten”
“Orealistisk vision ger problem. Djurskyddsregler som är strängare än det finns vetenskapligt stöd för har skadat svensk djuruppfödning. På bekostnad av svensk produktion importerar vi kött
från djur uppfödda med metoder vi förbjuder. Driv djurskyddsfrågan på EU-nivå, skriver Åke Rutegård och Martin Wierup.”
“Sverige är bra på djurskydd, men genom dålig tajmning med EU och
vissa fall regler in absurdum har djurskyddet skadat möjligheterna för
svensk djuruppfödning att överleva. Det framstår nu som en av de
främsta orsakerna till att denna kraftigt minskat och att hälften av det
kött vi i dag äter är importerat. I en krissituation har Sverige en allvarligt låg självförsörjning. Lägets allvar har uppmärksammats i
debatten, särskilt för den snart halverade grisuppfödningen, men utan
att peka på den primära orsaken: att svenska producenter blir utkonkurrerade främst för att vi före andra EU-länder belastat vår produktion med dyra djurskyddskrav.
Den krassa verkligheten och stora utmaningen i djurskyddsarbetet är
att djurskydd kostar pengar. Utvecklingen i Sverige befaras nu drabba
hela EU om handelavtalet med USA leder till att USA tillåts konkurera
med sämre djurskydd. Svensk djuruppfödning kan då drabbas en andra
gång. Vi ska fortfarande vara ett föregångsland för djurskydd, men det
krävs ett nytänkande för att vända utvecklingen.
Även om ”varje EU- land har rätt att pina sina medborgare som det
passar”, som danskarna uttryckt, var det ett ekonomiskt vågspel att ett

enskilt EU-land likt Sverige införde fördyrande regelverk inför EUanslutningen. Anpassningen till den fria konkurrensen i EU med 25
procent lägre ersättning för slaktdjuren borde ha varit ett tillräckligt
stålbad. Detta är nu avklarat – uppfödarnas effektivitet är väl i nivå
med sina europeiska kollegers. Men det räcker inte, eftersom våra
djurskyddskrav medför extra produktionskostnader som för grisuppfödningen beräknats vara 17–20 procent större än i jämförbara EUländer. Under senaste året har det tidigare otänkbara inträffat: Slakterier som alltid konkurrerat om att få slakta böndernas djur har ibland
tvingats neka för att de svenska produkterna är för dyra att sälja. De
kan inte konkurrera med importerade varor. Enligt de politiska planerna har priset på kött också kraftigt minskat efter EU-anslutningen.
Utan dessa självpåtagna kostnader hade naturligtvis inte bara färre
bönder upphört med sin produktion. Vi hade sett nysatsningar på
export och fler arbetstillfällen på samma sätt som i Danmark. Efter
EU-inträdet fördubblade Danmark sin svinproduktion på 20 år, från 10
till 20 miljoner grisar, medan Sveriges produktion under motsvarande
period har minskat från 4 till 2,5 miljoner och kräftgången ser ut att
fortsätta. Samtidigt växer den danska och är nu 29 miljoner, trots i
övrigt likartade förutsättningar.
För att vända utvecklingen finns skäl att reflektera över om vi rätt
anpassat oss till de politiska och ekonomiska förutsättningarna i EU
och hur klokt det var av svenskt lantbruk med LRF i spetsen att stödja
de extrakrav utöver EU:s grundbestämmelser som sedan 1988 införts i
den svenska djurskyddslagstiftningen och därefter fler krav i näringens
egna program. Internt hävdades visserligen att det skulle leda till
väsentligt ökad ersättning, och en export av en miljon grisar bedömdes
möjlig redan år 2000. Tyvärr fick bönderna uppleva en annan verklighet. Visionerna var endast skrivbordsprodukter färgade av det regle-

rade jordbrukets föråldrade tankar. Konsekvenserna har ju faktiskt
blivit att vi på bekostnad av svensk produktion stöder import av kött
från djur uppfödda med metoder som vi själva förbjuder. Vi är på väg
att kasta ut barnet med badvattnet, ett scenario som redan 1997 förutspåddes i utredningen om svensk livsmedelsstrategi (SOU 1997:167)
Tiden kan inte rullas tillbaka och djurvälfärden ska givetvis inte
sänkas, men vi kan minska kostnader för omotiverade krav och agera
mera professionellt inom EU. Det är därför inte hållbart att införa nya
krav, som exempelvis djurskyddsutredningen (SOU 2011:75) föreslår
– några dessutom utan EU:s vetenskapliga stöd. Man kan inte som
Einstein uttryckte det lösa dagens problem med samma metoder som
orsakat dem. Vi måste inse att djurskydd skall baseras på fakta och inte
på känslor och tyckande. Med dessa ord presenterade Marit Paulsen
2010 EU:s aktionsplan för djurskydd på EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Budskapet var motiverat inte minst i
Sverige, där enskilda personers och organisationers synpunkter väger
tungt utan att vara baserade på fakta. Det krävs ett nytänkande och vi
föreslår följande:
Djurskyddsregler skall baseras på riskvärdering, som är den vetenskapliga metod som sedan många år tillämpas inom EU/EFSA. Den
innebär att experter från berörda vetenskapliga discipliner utifrån
kända fakta enas om en gemensam bedömning. Då uppnås en helhetssyn. Anledningen är man inom olika discipliner mäter välfärd med
motstridiga mål. Frilevande djur får exempelvis större möjligheter att
uttrycka sitt naturliga beteende, men de utsätts ofta för lidande i form
av infektioner eller deras eget aggressiva beteende. Djurvälfärden är
inte en absolut sanning. Det är slutligen en fråga om att totalt sett
minimera olika förekommande risker även för kopplingar till livsmedelssäkerhet och folkhälsa.

I Sverige saknas en sådan process. Uppfödarna riskerar att få rätta sig
efter beslut fattade på osakliga grunder. Detta belystes 2010 vid seminarier på Skogs- och lantbruksakademin. Vår nya landsbygdsminister
och Jordbruksverket bör därför etablera en trovärdig process för riskbedömning eller använda EFSA:s bedömningar – de svenska frågorna
är inte unika.
Landsbygdsministern bör även, med stöd av oberoende utländska
experter, initiera en översyn av djurskyddslagstiftningen med dess
tillämpningar. Syftet bör vara att ta bort svenska krav som saknar
vetenskaplig förankring och endast leder till ökade kostnader utan att
bidra till eller som i vissa fall även riskerar djurens
välfärd. Konsekvenserna av det rådande systemet bör även fokuseras
av den pågående konkurrenskraftsutredningen (L2013:01) och i den
långsiktiga livsmedelsstrategi som statsminister Löfven aviserade i
regeringsförklaringen.
I fortsättningen bör Sverige liksom övriga medlemsstater driva
frågor om djurskydd inom EU-systemet för att samtidigt uppnå
gemensamma krav och förbättringar i samtliga medlemsländer. Då
förbättras också djurvälfärden hos flest djur utan att som nu äventyra
den svenska branschens fortlevnad och utveckling.

Åke Rutegård, leg vet, vice president för UECBV (den europeiska
köttindustrins branschorganisation), tidigare vd för Kött- och
charkföretagen
Martin Wierup, professor emeritus på SLU, tidigare statsepizootolog,
veterinärråd vid Statens Livsmedelsverk, vd för Svenska djurhälsovården och expert i EU för bedömning av djurhälsa och djurskydd. “
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“Skadlig terapi ska spåras i psykvården”
“Än i dag finns terapiformer som liknar dem som Thomas Quick behandlades med. Ibland leder vården till att patienten mår sämre än
tidigare. Socialstyrelsen vill nu undersöka möjligheterna att upptäcka
metoder som kan vara direkt skadliga.
– Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att vissa metoder kan göra
mer skada än nytta. Vi tittar på hur man skulle kunna utvärdera det här,
säger Ulf Jonsson.
Han är psykolog och arbetar på Socialstyrelsens enhet för kunskapsutveckling. Han berättar att det i dag finns liten kunskap om oönskade
effekter av psykoterapi och vilka metoder som är direkt skadliga.
Ulf Jonsson vill för närvarande inte peka ut någon särskild metod, men
hänvisar till en sammanställning över metoder där det framkommit
signaler om skadliga effekter.
Några av de ifrågasatta behandlingsmetoderna handlar om tekniker för
att uppväcka förträngda minnen, vilket var ett viktigt inslag i vården
av Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick. Det var under terapin på
den rättspsykiatriska kliniken i Säter som Quick började minnas alla
mord han skulle ha begått och även fruktansvärda sexuella övergrepp
som han skulle ha utsatts för i barndomen.
I dag är Sture Bergwall helt frikänd från samtliga mord och de vårdformer han utsattes för finns inte kvar inom den rättspsykiatriska
vården.
Men fortfarande kan människor med svåra psykiska problem få liknande former av terapi. Flera ifrågasätter om den inte kan vara direkt
skadlig, och alltså gå emot grundläggande etik inom vården att lindra

och bota. Sture Bergwall har själv berättat hur terapin ledde till självmordsförsök, och hans berättelser om övergrepp drabbade hela
familjen hårt.
Nyligen avgjordes ett fall där en kvinna berättade om övergrepp i
spädbarnsåldern.
Kvinnan har ända sedan tonåren lidit av svåra psykiska problem och
gått hundratals timmar i terapi. Då har hon börjat minnas att hon
utsatts för grova sexuella övergrepp av sin far.

skadliga.
– En psykolog har skyldighet att arbeta efter evidens och erfarenhet.
Ibland kan man pröva nya metoder, men då måste man vara mycket
medveten om det och göra en riskanalys. Jag ser att psykologen
numera kommer ut ur sitt skyddade rum och börjar diskutera evidens
och vetenskaplighet, säger förbundets ordförande Anders Wahlberg.
Många terapeuter arbetar väl efter metoder som de själva tror är bra.
Då kan det väl vara svårt att ta till sig kritik mot den metoden?

”Ett av de första minnena är från spädbarnsåldern. Hon minns att hon i
ett vitt rum, kanske ett skötbord”, heter det i domen. Hon berättar att
fadern, tillsammans med två pojkar i sjuårsåldern skulle ha stoppat in
saker, troligen legobitar, i hennes underliv.

– Om man inte är beredd att ifrågasätta sina egna behandlingsmetoder
så är man ute på hal is. Vi måste ifrågasätta om det inte finns
biverkningar och om skadorna kan vara större än nyttan, svarar Anders
Wahlberg.

Södertälje tingsrätt konstaterade att bortträngda minnen måste tas med
stor försiktighet och friade pappan. Han beviljades nyligen skadestånd
för det lidande han utsatts för. Åklagaren valde att inte överklaga
domen.

Stefan Lisinski stefan.lisinski@dn.se

“Terapiformer som kritikerna menar skulle kunna vara
skadliga

Flera av de terapeuter som flickan gått hos är fortfarande verksamma.
En av dem deltog tidigare i vården av Thomas Quick på Säter.

Boot camp

Ulf Jonsson på Socialstyrelsen hoppas att kunskaperna om riskerna
med olika terapiformer kommer att vara bättre inom några år och säger
att det i dag finns ett stort intresse för frågan.

En sorts vårdform för personer med så kallade uppförandestörningar.
Idén bygger på hård disciplin, liknande förhållandena i det militära.
Men utvärderingar i USA tyder på att metoden inte fungerar. Snarare
verkar det som att störningarna ökade.

– Det är lika viktigt att värdera risker med en terapiform som nyttan
med den. När det inte finns tillräckligt med vetenskapligt underlag så
måste de som genomför behandlingarna vara vaksamma på oönskade
effekter, säger han. Det är i grunden en fråga om patientsäkerhet.
Sveriges Psykologförbund stöder idén och vill aktivt verka för att
utvärdera vilka metoder som fungerar och vilka som kan vara direkt

Metoder för att framkalla bortträngda minnen
Idén är att orsaken till psykiska problem ligger i hemska upplevelser
från barndomen, ofta sexuella övergrepp.

Patienten ska i terapin återfå kontakt med dessa minnen. Kritikerna
menar att den som utsatts för hemska upplevelser knappast lyckas
tränga bort dessa minnen.
Dessutom är risken stor att terapeuten oavsiktligt planterar in falska
minnen som kan skada patienten och de närmast anhöriga.
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”Terapeuterna söker inte de bästa
behandlingarna”

Debriefing

“– Det är oerhört bra att Socialstyrelsen gör denna kartläggning. Kan
man identifiera de farliga metoderna och sprida den kunskapen kan
patienterna bli mer kritiska mot att utsättas för skadliga terapiformer.

De utsatta uppmuntras att diskutera och återuppleva vad de har varit
med om. Enligt flera bedömningar är metoden ineffektiv.

Det säger Dan Josefsson, författare till boken ”Mannen som slutade
ljuga – berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade
Thomas Quick”. Där har han beskrivit de terapimetoder som Bergwall
utsattes för och som bidrog till att skapa en person som erkände mord
han inte begått.

Personer som utsatts för traumatiska upplevelser, som olyckor,
krigssituationer eller grova brott, ska få hjälp att bearbeta
upplevelserna genom intensiv behandling direkt efter händelserna.

Dessutom, menar kritikerna, har metoden förhindrat naturliga
läkeprocesser och därför försämrat tillståndet för de drabbade.

Sture Bergwall/Thomas Quick
Dömdes år 1991 till rättspsykiatrisk vård efter ett bankrån. Under tiden
på Säter började ha genomgå terapi. Under behandlingen började han
berätta om en mängd mord han hade begått under en lång tidsperiod.
Att han ofta ändrade sina berättelser och bevisligen lämnade felaktiga
detaljer förklarades med att han hade svårt att närma sig de
traumatiska upplevelserna.
Mellan åren 1994 och 2001 dömdes Thomas Quick för sammanlagt
åtta mord. Straffet blev varje gång sluten rättspsykiatrisk vård.
År 2008 berättade Bergwall för SVT:s reporter Hannes Råstam att
samtliga erkännanden var påhittade. En lång resningsprocess inleddes.
I fjol hade han friats från samtliga mord. “

Legitimerade psykoterapeuter lyder under Hälso- och sjukvårdslagen,
och är skyldiga att arbeta efter ”vetenskap och beprövad erfarenhet”.
– Men de flesta insatta är överens om att det finns en stor svart fläck
när det gäller kunskapen om vilka metoder de använder. Och det gäller
i allra högsta grad de privata psykoterapeuterna, säger Dan Josefsson
och berättar att han nyligen deltog i en konferens där det framgick att
många psykoterapeuter fortfarande använder sig av metoden att framkalla vad som sägs vara bortträngda minnen.
Den så kallade Bergwallkommissionen ska granska rättsväsendets och
vårdens agerande i fallet Thomas Quick, och om det finns systemfel.
En fråga som kommissionen ska utreda är om samma typ av terapi
fortfarande förekommer, och kanske framför allt om den förekommer
i den offentligt finansierade vården.

– Det är vi många som har diskuterat, och vi har sagt att vi hoppas att
detta försvann på 90-talet. Men vi vet inte, säger Dan Josefsson.
Enligt honom har fortfarande många psykoterapeuter en stark tro på att
det går att få fram bortträngda minnen.
– Och samtidigt mycket liten respekt för att metoden bevisligen kan
skapa falska minnen.
Han säger att en anledning till att terapimetoden fortfarande förekommer är att frågan är starkt ideologiserad.
– De här terapeuterna tänker inte som kyligt vetenskapligt resonerande
läkare, som förutsättningslöst söker sig fram till bra behandlingsmetoder. De avfärdar rationella argument mot behandlingen och mot tron
på bortträngda minnen med att det handlar om en förtäckt ideologisk
strid från mörkermän som försvarar mäns rätt att förgripa sig på
kvinnor och barn, säger Josefsson.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se “

DN 12 okt 2014:

“Karin Bojs: Vi kunde redan rita när vi
kom hit”
“I torsdags kom en studie som förändrar både konsthistorien och synen
på den moderna människans ursprung. Själv blev jag inte ett dugg
förvånad av resultaten. “
“ Krönika. För precis ett år sedan gjorde jag en fascinerande researchresa. Jag tågluffade runt till ett antal platser i Europa som är särskilt
viktiga för synen på människans förhistoria. I Frankrike tittade jag på
grottmålningar. I Tyskland besökte jag grottor där arkeologer hade
hittat världens äldsta belägg för både avancerad konst och musik. På
små lokala museer fanns fynden utställda: flöjter av mammutelfenben,
små statyetter föreställande djur och fetlagda kvinnogestalter. Och
även ett par exemplar av ”lejonmän” – gestalter med huvud som lejon
men kropp som en vanlig man.
De äldsta statyetterna och flöjterna har daterats till omkring 42 500 år.
Jag intervjuade många framstående forskare, och en av de allra mest
hjälpsamma och intressanta var Nicholas Conard, professor i den tyska
staden Tübingen och ledare för utgrävningarna i de grottor där de äldsta flöjterna och statyetterna har hittats.
Dock tyckte jag att Conards viktigaste slutsats var ganska märklig.
Han föreslog på fullt allvar att konsten först skulle ha uppfunnits i
södra Tyskland. Enligt hans så kallade ”kulturpumpsteori” skulle
moderna människor ha kommit till Europa för drygt 40 000 år sedan
från Afrika via Mellanöstern. I istidens Europa skulle de ha utsatts för

nya påfrestningar, inklusive konfrontationer med neandertalare som
redan bodde här. I denna nya, hårda miljö skulle de första moderna
människorna i Europa ha utvecklat konsten. Och med konstens och
musikens hjälp fick vi ett överläge, och kunde överleva när neandertalarna dog ut.
Vid tiden för intervjun fanns även världens äldsta kända grottmålningar i Europa. I spanska Castillogrottan finns enkla symboler som är
omkring 41 000 år. De makalösa målningarna i den franska Chauvetgrottan – där istidens Rembrandt fyllde väggarna med olika djur – är
enligt de senaste dateringarna omkring 35 000 år gamla.
Men redan för ett år sedan fanns det mycket som talade emot att
européer uppfann konsten. Till exempel det faktum att enklare typer av
dekorationer, i form av ristade sicksackmönster på en sten, har hittats i
Blombos i Sydafrika och daterats till minst 70 000 år. I både Marocko
och Israel har hittats pärlor, genomborrade för att bli smycken, som är
ännu äldre.
Man kan inte komma ifrån det faktum att arkeologer har varit väldigt
mycket mer aktiva i Europa än i andra delar av världen. För att hitta
något måste man ju leta. Och fynden måste dateras med de bästa
metoder som står till buds.
Det är just vad forskare i Australien och Indonesien nu har gjort. De
har använt ny teknik för att datera ett antal grottmålningar som hittades
på ön Sulawesi för flera årtionden sedan. De allra äldsta bilderna –
avtryck av händer med röd ockrafärg runtom – visar sig vara omkring
40 000 år. De är alltså jämngamla med statyetterna i de tyska grottorna
och de äldsta figurerna i de spanska grottorna. Två djurbilder i
Sulawesi är drygt 35 000 år. Den ena föreställer en gris, den andra ett

lokalt djur som kallas hjortsvin.
Fynden publicerades i tidskriften Nature och har rönt stor uppmärksamhet i världen. Nicholas Conard i Tübingen har uttalat sig entusiastiskt, men han står fast vid sin teori att människor på olika håll utvecklade sin egen konst, oberoende av varandra.
Andra namnkunniga experter, som Chris Stringer i London, menar
däremot att människan måste ha haft med sig konsten redan från
Afrika och Mellanöstern.
Några fortsatte åt öster och hamnade i Indonesien och Australien.
Andra gick åt nordväst och Europa.
Det är vad jag tror. Oavsett riktning hade vi musik, konst och abstrakt
tänkande med i vår lätta packning.
Karin Bojs centralred@dn.se “
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“Ryska krigsfartyg hotade svenska
forskare“
“Ryska örlogsfartyg har vid två tillfällen försökt att störa det finska
forskningsfartyget ”Aranda” när det arbetat på internationellt vatten.
Ombord befann sig svenska forskare från SMHI.
”Aranda” har som uppgift att ta prover på vattenkvaliteten i Östersjön.
Undersökningarna är rutinartade och tar fartyget in på finskt, svenskt,
ryskt och internationellt vatten. De länder vars vatten man går in på
har gett sitt godkännande.
Ombord på fartyget befann sig en handfull svenska forskare och en
finländsk besättning. Två gånger under hösten har forskningsfartyget
hindrats i sina undersökningar av ryska örlogsfartyg. Båda gångerna
har fartyget befunnit sig på internationellt vatten öster om Gotland.
Vid det första tillfället, den 2 augusti, uppmanades ”Aranda” av ryska
krigsfartyg att ändra kurs, enligt den finska naturvårdsmyndigheten
Syke. Uppmaningen, som gjordes över radio, upprepades två gånger.
Vid tillfället syntes också en rysk ubåt i området som ofta används av
ryska ubåtar för övningar.
Vid det andra tillfället, den 2 september, skickades en rysk helikopter
upp mot ”Aranda” varefter ett örlogsfartyg i hög fart gick mot forskningsfartyget och passerade mycket nära dess akter.
Händelserna bekräftas av svenska SMHI.

– Vår personal ombord uppfattade situationen som hotfull, säger
Michael af Sandeberg, chefsjurist och säkerhetsskyddschef på SMHI.
Konteramiral Anders Grenstad, ställföreträdande chef för insatsledningen, bekräftar att två Gripenplan var i området den 2 september:
– Vi var där för att övervaka den stora ryska övning som just då genomfördes i havet mellan Lettland och Gotland och kunde följa det
som hände över radio. Men vi var inte där på grund av det som hände
med det finska statsfartyget, säger Grenstad.
I Finland säger direktören för havscentret vid Finlands miljöcentral
Mari Walls att händelsen är ”mycket allvarlig”.
– Den ryska flottan har försökt försvåra, störa eller påverka ”Arandas”
normala forskningsresa. Det är klart att vi ser allvarligt på det, säger
hon.
Clas Svahn clas.svahn@dn.se “
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“Snabbaste uppkopplingen inte nödvändig”
“En av de vanligaste frågorna är hur mycket bredband man behöver.
Det enkla svaret är: mindre än du tror.
Här får du hjälp att bestämma hur mycket bredband du ska betala för.
Bredbandhastigheten mäts i något som kallas megabit per sekund och
brukar förkortas Mbit/s. Ju högre siffra desto snabbare bredband.
Beställer du 100 Mbit/s får du alltså tio gånger så hög hastighet som
om du nöjer dig med 10 Mbit/s.
Med högre hastighet kan du använda fler tjänster samtidigt och det går
fortare att surfa eftersom sidorna laddas ner snabbare. För vissa
tjänster, som att strömma film, krävs också en viss hastighet för att de
ska fungera.
Snabbare bredband kostar mer än långsammare. Det är onödigt att
betala för ett mycket snabbare bredband än man behöver eftersom man
ofta inte märker någon skillnad.
Rickard Dahlstrand, ansvarig för mättjänsten Bredbandskollen, ger ett
par exempel på hur snabbt bredband olika hushåll kan behöva.
– En ensamstående person kan klara sig med 10 Mbit/s medan ett
flerfamiljshushåll kan behöva 50– 100 Mbit/s, säger han.
Det finns leverantörer som erbjuder så snabbt bredband som 1 Gbit/
s vilket är 1 000 Mbit/s.

– Men så snabbt bredband är det knappast några hushåll som behöver,
säger Rickard Dahlstrand.
Hur snabbt bredband som behövs beror på vilka tjänster man använder
men också på hur många man är som använder internet samtidigt. Det
är därför ett enpersonshushåll kan klara sig med en lägre hastighet än
en tonårsfamilj.
Att surfa på internet och läsa tidningarnas hemsidor, betala räkningar
eller mejla kräver nästan ingen hastighet alls. Det är bara just när sidan
laddas ner som hastigheten har betydelse. Bredbandstelefoni är inte
heller hastighetskrävande.
Att använda playtjänster och strömma musik och film kräver mer, men
inte så mycket högre hastighet som många tror. Det räcker med 10
Mbit/s för att få bra kvalitet.
Det som verkligen är hastighetskrävande är att ladda ner stora filer
som exempelvis filmer. Har man låg hastighet kan nedladdningen ta
väldigt lång tid.
Rickard Dahlstrand tar som exempel att det tar 10–15 sekunder att
ladda ner en långfilm med hastigheten 1 000 Mbit/s.
– Har man 100 Mbit/s tar det cirka 2 minuter och med 10 Mbit/s får
man vänta i ungefär 20 minuter, säger han.
Alternativet till att ha ett snabbare internet är alltså att planera i tid och
vara tålmodig om man vill ladda ner stora filer.

En annan sak att tänka på är att nedladdningen stjäl utrymme på
bredbandet om man vill göra andra saker. Det går alltså långsammare
att surfa och kan vara svårt att strömma film medan man laddar ner.
Det samma gäller om man är många i hushållet som använder tunga
tjänster samtidigt. Om fyra personer strömmar film på sina datorer
samtidigt kan det ta längre tid för familjens femte medlem som surfar
att få upp en hemsida och till exempel läsa tidningen.
Som du märker är det svårt att ge exakta råd om vilken bredbandshastighet som är bäst för var och en eftersom det styrs så mycket av
vilka internetvanor man har.
Men ett tips är att börja med en lägre hastighet och uppgradera om du
märker att hastigheten inte räcker till, i stället för att beställa det
dyraste alternativet från början.
Maria Crofts maria.crofts@dn.se “

när man sett den.
Play- och filmtjänsterna går att se direkt i datorn, på surfplattan och i
telefonen. Men ibland är det bra att kunna överföra bilden till tv:n.

Dator till tv
Med en HDMI-kabel, finns från en 50-lapp och uppåt, kopplar du din
dator till tv:n och kan visa det som syns i datorn på tv-skärmen. Det
kan vara filmer, semesterbilder eller ett roligt youtube-klipp. Skaffa en
trådlös mus eller en lång kabel så du kan ha datorn på soffbordet. Då
slipper du hoppa upp och ner ur tv-soffan när du vill ändra.

Strömma trådlöst
Det finns i princip två apparater som kan skicka bilder trådlöst till
tv:n, Apple-tv och Googles variant Chromecast. När man kopplat in
dem i tv:n och anslutit dem till det trådlösa nätverket kan man se
bilden i tv:n utan att behöva använda sladd. Man skickar över bilden
från sin telefon, surfplatta eller dator till Apple-tv eller Chromecast
och vidare in i tv:n.

“Fakta. Så ser du bilder och film från datorn i tv:n
Det är mycket roligare att se play- och filmtjänsterna på den stora
tv-skärmen än i datorn.
Det finns dessutom prylar som gör att du kan visa släkt och
vänner semesterbilderna direkt i tv:n. Här får du veta hur du gör.

En typ av nedladdning
Sedan några år har det blivit vanligare att strömma (”streama” på
engelska) film och musik. Att strömma kan förenklat beskrivas som att
man laddar ner en liten bit av filmen som sedan försvinner av sig själv

En Apple-tv kostar ungefär en tusenlapp. För det får man inbyggda
appar för populära tjänster som SVT Play, TV4 Play, Youtube och
Netflix. Det gör att du kan använda tjänsterna direkt i Apple-tv och
inte behöver någon annan enhet som dator eller surfplatta.
Den största fördelen med Chromecast är att den är väldigt liten och
knappt syns bakom tv-skärmen. Man kopplar in ena änden i HDMIuttaget och den andra i USB-uttaget och då fungerar både bildöverföring och strömförsörjning. Problemet är att den fortfarande bara
fungerar med ett fåtal populära tjänster. Maria Crofts “
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“Maria Crofts: Efter stor möda fungerar
äntligen alltihop”
“Jag är inte särskilt intresserad av teknik utan vill bara få apparaterna
att fungera. Så tror jag att det är för många i min ålder. Det är för oss
jag har skrivit teknikskolan.
Som många andra surfar jag trådlöst på min laptop, strömmar musik,
använder playtjänster och strömmar film från min surfplatta på
fritiden.
För närvarande fungerar allt som det ska. Men det har krävts en hel del
svett och möda att nå dit.
Nu vill jag dela med mig till andra som vill använda ny teknik, men
saknar intresse för själva tekniken. I vår teknikskola för ickenördar får
du enkla tips på hur du får dina apparater att fungera och goda råd från
experter.
Förhoppningen är att du ska få lite bättre inblick i hur man får grejerna
att fungera. Kanske leder det till att du vågar testa något nytt, som att
strömma film till exempel.
Jag kan säga direkt att vår teknikskola inte riktar sig till personer som
är väldigt vana vid teknik. Så vet du med dig att du klarar att lösa de
flesta problem har du säkert mer att hämta i specialtidningar och på
specialsajter.
Men jag har märkt att det finns ett stort intresse för enkla artiklar som
tar upp det mest grundläggande när det gäller datorer och internet.

Många känner sig tvungna att använda nätet trots att de känner sig
osäkra och egentligen helst skulle välja bort det.
Vi förutsätts kunna ta till oss information från myndigheter och andra
på internet. Bankerna räknar kallt med att vi ska betala våra räkningar
på nätet. Biljetter till tåg, flyg och evenemang bokas enklast på
hemsidorna. Vi blir helt enkelt väldigt begränsade utan internet.
Med tanke på hur beroende medborgarna är av att internetuppkopplingen fungerar tycker jag att samhället kunde hjälpa till lite mer. Som
det är nu är vi utlämnade åt bredbandsleverantörens och företagens
goda vilja att ge support när det blir problem. Alternativet är att betala
för att få hjälp.
Ja, jag vet att statliga Post- och telestyrelsen, PTS, har information på
sin hemsida. Men jag vet också att det inte går att ringa dit och få
hjälp.
I maj i år stängde PTS telefonsupporten som riktade sig till äldre och
funktionshindrade trots att tjänsten var uppskattad. Supporten drevs på
försök i tre år i åtta kommuner och i samarbete med flera handikapporganisationer.
Eftersom staten vill att medborgarna ska använda sig av IT-tjänster
borde staten kunna skjuta till pengar så att det går att få telefonsupport
i hela landet. Tjänsten borde dessutom utvidgas till att gälla alla
svenskar.
Maria Crofts maria.crofts@dn.se “
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“Uthyrning kan äventyra borätt”

”Trots extrempartier ökar inte
främlingsfientligheten”

“Funderat på att dra in en slant genom att hyra ut din lägenhet.
Glöm då inte att skaffa tillstånd. Annars riskerar du i värsta fall att
förlora bostaden.
– I somras fick vi en rad frågor om just korttidsuthyrning via sajter
som Airbnb, berättar Monika Jukic, chefsjurist på SBC som säljer 
tjänster till bostadsrättsföreningar.
– Många som vill hyra ut på det sättet missar att det räknas som en
andrahandsuthyrning och att man måste ha styrelsens tillstånd, säger
hon.
Bostadsrättslagen säger att all andrahandsuthyrning måste vara godkänd av bostadsrättsföreningens styrelse. Det gäller alltså även när
man på mycket kort tid vill hyra ut sin lägenhet för att tjäna en hacka,
när man själv är på semester till exempel. Den som hyr ut utan godkännande lever farligt.
– I värsta fall riskerar man att nyttjanderätten förverkas, det vill säga
att man blir av med sin bostadsrätt, säger Monika Jukic.
Samtidigt, säger hon, kan styrelsen välja att ha betydligt mer
generösa regler om uthyrning än vad lagen anger. Och Jukic tror att
den här typen av förfrågningar kommer att bli allt vanligare.
TT “
“Fakta. Hyra ut i andra hand
Enligt bostadsrättslagen ska en bostadsrättsförenings styrelse
godkänna andrahandsuthyrning om det finns skäl som exempelvis
arbete eller studier på annan ort, samboende, uthyrning till närstående
eller att man har svårt att sälja sin lägenhet.
För hyresrättslägenheter är reglerna något mer stränga. Då måste
skälen vara ”beaktansvärda”. Airbnb är en marknadsplats för
uthyrning och bokning av privat boende. Just nu finns det över 800
000 boenden i 34 000 städer och 190 länder på hemsidan. “

“Ny rapport i dag. Radikala högerpartier har nått framgångar i
Europa. Det tolkas som att negativa attityder mot invandrare
ökar, men det är fel. Sett över lång tid minskar de. Invandringskritiska partier lockar till sig väljare som redan stöder partiernas
budskap, skriver forskarna Andrea Bohman och Mikael Hjerm. “
“Eftervalsdebatten i Sverige har till stor del handlat om att hitta förklaringar till Sverigedemokraternas valresultat. Ända sedan Nationella
fronten gjorde entré på den politiska arenan i Frankrike på 1980-talet
har debattörer och experter försökt förstå vad som ligger bakom framväxten av radikala högerpartier. Enkla förklaringar tar fasta på att motståndet gentemot invandring har ökat, framför allt gentemot invandrare
från vissa kulturer och religioner. Forskningen visar emellertid att det
inte finns några enkla förklaringar, utan att deras valframgångar beror
på en mängd olika faktorer.
Partierna tillhandahåller något som efterfrågas av vissa väljare, nämligen en politik för att minska invandringen och bevara den egna
nationen. De har också blivit bättre organiserade och skickligare på att
framföra sitt budskap på ett sätt som fler väljare känner sig bekväma
med. Det faktum att den klassiska socioekonomiska höger-vänsterskalan trycks samman när etablerade partier rör sig mot mitten är
också en viktig faktor. Det skapar utrymme för radikala högerpartier
att erbjuda ett politiskt alternativ samtidigt som politiken förskjuts från
den socioekonomiska dimensionen mot en kulturell dimension.
Framgången för de radikala högerpartierna runt om i Europa har
ofta tagits till intäkt för att främlingsfientligheten ökar. Detta är en
felaktig tolkning, då det inte sker någon generell ökning av främlings-

fientligheten. Sett över lång tid minskar främlingsfientligheten, medan
den under 2000-talet är relativt stabil, men det finns skillnader i utvecklingen mellan olika länder. De radikala högerpartiernas valframgångar är i stället främst ett uttryck för hur framgångsrika de varit att
locka till sig väljare som redan stöder partiernas budskap.
Medan analyser av vad som ligger bakom radikala högerpartiers valframgångar är viktiga är det dags att också analysera konsekvenserna
av deras framgångar. Precis som traditionella politiska partier strävar
dessa partier efter att fånga upp väljarnas åsikter samtidigt som de vill
övertyga andra som inte delar dessa åsikter om sitt eget budskap.
Tillsammans med tidigare forskning som visar att politiska budskap
påverkar människors attityder samt att utmålandet av invandrare som
hot leder till ökad främlingsfientlighet ger detta starka skäl att tro att
den ökade närvaron av radikala högerpartier påverkar väljarnas
attityder kring invandrare och invandring.
Med hjälp av data från den europeiska socialundersökningen (ESS)
har vi undersökt sambandet mellan radikala högerpartiers representation i nationella parlamentet och attityder till invandring i 16 europeiska länder. Vi har ställt oss frågan om länderskillnader när det gäller
utvecklingen i invandringsmotstånd mellan åren 2002 och 2012 kan
förklaras av de radikala högerpartiernas parlamentariska representation. Vi har tittat på tre olika utfall: För det första har vi undersökt om
människor blir mer negativt inställda till invandring där dessa partier
är representerade. För det andra om människor blir mer benägna att
föredra invandrare med samma etniska ursprung som de själva. För det
tredje om vissa människor blir mer negativa till invandring samtidigt
som andra blir mer positiva till invandring. Slutsatsen är att de radikala
högerpartiernas framgångar inte per automatik påverkar människor
attityder till invandring. Varken det generella invandringsmotståndet,
motståndets karaktär eller polariseringen påverkas av radikala högerpartier. Generellt sett ökar alltså inte invandringsmotståndet till följd
av de radikala högerpartiernas närvaro, och inte heller kan nivåskillnader mellan olika länder i invandringsmotstånd förklaras av detta.

Vad innebär då resultaten från studien i ett bredare perspektiv? Innebär
de att framväxten av radikala högerpartier i Europa saknar betydelse?
En sådan tolkning är inte bara problematisk utan direkt felaktig av
flera skäl:
För det första utesluter inte studiens resultat att radikala högerpartier
kan påverka annat hos människor utöver deras attityder. Tidigare
forskning visar att människor är mer benägna att handla i enlighet med
sina attityder om de upplever att omgivningen är mer tillåtande. Deras
närvaro kan följaktligen medföra att folk som är invandringsfientliga
blir mer benägna att agera utifrån sina attityder, till exempel genom att
bemöta och behandla människor olika beroende på ursprung och utseende.
För det andra kan radikala högerpartier även påverka invandrings- och
immigrationspolitiken i ett land. Detta kan ske både direkt om de
lyckas ta plats i regeringen, och indirekt om traditionella partier
anammar de radikala högerpartiernas idéer i syfte att försöka vinna
deras väljare.
För det tredje finns det en risk att närvaron av radikala högerpartier
påverkar människor som inte räknas in i deras definition av den nationella gemenskapen. Om man som invandrare blir utpekad som
illegitim utnyttjare av välfärdssystemet, brottsling eller som ett hot
mot vissa kulturella värden kan det bidra till att ytterligare försvåra
integrationsprocessen.
Vår studie leder till slutsatsen att radikala högerpartier inte automatiskt påverkar människors attityder till invandring. I stället tycks
främlingsfientligheten och invandringsmotståndet ligga stadigt på
samma nivå eller till och med minska något i majoriteten av Europas
länder. Detta betyder att radikala högerpartier endast har begränsade
möjligheter att påverka politiken genom att övertyga fler väljare om
deras hållning i invandringsfrågan. I stället ligger deras möjligheter i
att mobilisera fler väljare som redan sympatiserar med deras budskap

eller i att erhålla direkt inflytande på politiken. Det senare kan ske
genom att fungera som regeringspartner eller om de etablerade partierna tar över deras frågor. När det gäller framtidens invandrings- och
integrationspolitik innebär det att initiativet i första hand ligger hos
övriga politiska partier.
Andrea Bohman, fil dr i sociologi, Umeå universitet
Mikael Hjerm, professor i sociologi, Umeå universitet
Artikelförfattarnas rapport till Delegationen för migrationsstudier
(Delmi) presenteras i dag “

“Bakgrund. 16 undersökta länder
Radikala högerpartier i nationella parlament någon gång under
perioden 1999–2012:
Belgien Vlaams Belang, Nationella fronten;
Danmark Dansk Folkeparti;
Finland Sannfinländarna;
Frankrike Nationella fronten;
Nederländerna Frihetspartiet, Pim Fortuyns lista;
Norge Fremskrittspartiet;
Polen Polska familjeförbundet, Självförsvar;
Schweiz Schweiziska Folkpartiet (SVP);
Slovenien Slovenska nationalistpartiet (SNS);
Sverige Sverigedemokraterna;
Ungern Jobbik;
Portugal inget;
Spanien inget;
Storbritannien inget;
Tyskland inget;
Irland inget. “
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”De hör hemma på godishyllan”
“Torkade bär kan vara en dyr sötchock. Kilopriset ligger på några
hundra kronor men DN:s granskning visar att nära hälften av innehållet är socker eller koncentrerad juice.
– Vilseledande att kalla det torkade bär, påsarna borde ligga på
godishyllan, säger näringsexperten Åsa Brugård Konde.
I takt med att hälsotrenden blivit starkare har antalet hyllmeter med
torkade bär ökat i affärerna. De marknadsförs som nyttiga och fiberrika snacks.
Men när DN granskar förpackningar med torkade tranbär och blåbär
visar det sig att i samtliga utom en står bären för bara drygt hälften av
innehållet, 60 procent. Resten är socker eller koncentrerad juice, samt
en liten del, cirka en procent, olja. Proportionerna gäller såväl de stora
kedjornas egna varumärken som välkända ekologiska märken.
– Det blir som torkad sylt. Man tror att man äter bär men i själva verket äter man en massa socker, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist
vid Livsmedelsverket.
Världshälsoorganisationen, WHO, flaggade nyligen för skärpta rekommendationer för sockerintag av såväl hälsoskäl som för att undvika viktökning. Livsmedelsverkets rekommendation är att det dagliga
sockerintaget för en vuxen man inte ska överstiga 70 gram, vilket
motsvarar 20 sockerbitar, för kvinnor är maxgränsen 14 bitar och för
ett åttaårigt barn 12 sockerbitar.

En liten påse med 70 gram torkade tranbär eller blåbär kan innehålla
lika mycket socker som åtta sockerbitar.
– De påsarna hör hemma på godishyllan, säger Åsa Brugård Konde.
Alla påsar innehåller inte socker, många har i stället koncentrat av
äppel- eller ananasjuice. Det räknas inte som sötningsmedel utan
smaksättare och kan inte räknas om i sockerbitar.
– Men det är inte bär och det borde framgå tydligare att så stor del är
äppeljuice, säger Åsa Brugård Konde.
På förpackningarna är texter som ”natursnacks”, ”naturlig källa till
fibrer”, rika på ”C-vitamin” vanligt förekommande. Bara uppmärksamma konsumenter läser den betydligt mer finstilta ingrediensförteckningen och ser att bara 60 procent av innehållet är bär.
På flera av de förpackningar som DN har granskat framgår inte hur
stor andel som består av bär. Det kan vara ett brott mot lagen.
– När det finns flera ingredienser i en produkt som heter till exempel
”torkade bär” är det en sammansatt produkt, och då ska det anges i
ingrediensförteckningen hur många procent som verkligen är bär,
säger Petra Bergkvist, statsinspektör på Livsmedelsverket.
Anledningen till den stora mängden socker eller juicekoncentrat i de
torkade bären kan vara för att ge bättre smak men det kan också handla
om vinstintresse.
– Både socker och äppeljuice är mycket billigare ingredienser än bär,
säger Åsa Brugård Konde.

Torkade bär är dyra. De enskilda förpackningarna kostar från drygt
20 kronor och uppåt. Men påsarna är små och innehållet väger mellan
50 och 150 gram. DN hittade bara en förpackning som inte hade tillsatser utan endast innehöll bär, Kung Markattas torkade blåbär. Den
hade också det högsta kilopriset, 859 kronor. Kilopriset för de påsar
som DN har undersökt där juice eller socker ingick pendlar från 200
kronor till 539 kronor.
Ett kilopris på flera hundra kronor för något som till cirka 40 procent
är socker eller juiceextrakt är högt. Ett kilo bitsocker går på drygt 15
kronor, en liten tetra koncentrerad äppeljuice kostar under tian. För
många konsumenter kan torkade tranbär och blåbär vara den dyraste
sockerbiten eller juicen de har köpt.
Konsumenter som känner sig vilseledda kan ringa tillverkaren –
numret finns oftast på förpackningen, prata med affären där de köpt
bären eller ta kontakt med kommunens livsmedelskontroll.
Jannike Kihlberg jannike.kihlberg@dn.se “

“20 sockerbitar eller 70 gram, är Livsmedelverkets rekommendation
för dagligt sockerintag för en vuxen man.
För kvinnor: 14 bitar
För ett åttaårigt barn: 12 sockerbitar.

Så mycket socker innehåller ”superbären”

Kung Markatta

(De produkter där antalet sockerbitar inte redovisas innehåller
fruktjuicer, vilka räknas som smaksättare och därför inte kan räknas
om i sockerbitar.)

Tranbär
Text på förpackning: ”Torkade söta tranbär som är rika på Cvitamin. ”
Innehåll: Tranbär, rårörsocker, solrosolja.
Vikt: 50 gram.
Pris: 26,95 kr/förp., 539 kr/kg.
Motsvarar sockerbitar: Går inte att säga, andelen tranbär ej angiven.

Garant
Blåbär
Text på förpackning: ”Natursnacks fulla av energi och smak.”
Innehåll: Blåbär 60 procent, äppeljuicekoncentrat, solrosolja.
Vikt: 70 gram.
Pris: 24,95 kronor/förpackning, 356 kr/kg.

Coop

Tranbär
Text på förpackning: ”Natursnacks fulla av energi och smak.”
Innehåll: Tranbär 60 procent, äppeljuicekoncentrat, solrosolja.
Vikt: 125 gram.
Pris: 24,95 kr/förpackning, 200 kr/kg.

Blåbär
Text på förpackning: ”Gott som snacks, i müsli, muffins och
fruktsallad, samt med glass.”
Innehåll: Blåbär 57 procent, socker, fruktossirap,
citronjuicekoncentrat, solrosolja.
Vikt: 70 gram.
Pris: 36,50 kr/förp., 521 kr/kg.
Motsvarar sockerbitar: 8–9.

Risenta:

Coop

Tranbär
Text på förpackning: ”Det nya russinet.”
Innehåll: Torkade tranbär, rörsocker, vegetabilisk olja.
Vikt: 80 gram.
Pris: 29,90 kr/förpackning, 373 kr/kg.

Tranbär
Text på förpackning: ”Gott som snacks, i müsli, muffins och
fruksallad, samt i grönsallad.”
Innehåll: Tranbär 75 procent, socker, solrosolja.
Vikt: 150 gram.
Pris: 31,95 kr/förp., 213 kr/kg.
Motsvarar sockerbitar: Cirka 11.

Garant

Kung Markatta
Blåbär
Text på förpackning: ”Torkade blåbär är en källa till C-vitamin. Ät
dem i stället för godis eller servera till morgonfilen.”
Innehåll: Blåbär.
Vikt: 50 gram.
Pris: 42,95 kr/förpackning, 859 kr/kg.

Earth Control
(danskt märke, inköpt hos Coop)
Blåbär

Innehåll: Blåbär 57 procent, socker, fruktossirap,
citronjuicekoncentrat, solrosolja.
Vikt: 65 gram.
Pris: 21,95 kr/förpackning, 338 kr/kg.
Motsvarar sockerbitar: 8.
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Earth Control

“Sött är en av grundsmakerna och den smak vi möter när vi som
nyfödda tar vår första klunk modersmjölk. Men det är inte enda
anledningen till att socker numera ingår i vart och vartannat livsmedel.”

Tranbär
Innehåll: Tranbär 60 procent, rörsocker, solrosolja.
Vikt: 100 gram.
Pris: 21,95 kr/förpackning, 219,50 kr/kg.
Motsvarar sockerbitar: 11–12.

ICA gott liv
Blåbär
Text på förpackning: ”Söta och goda blåbär.”
Innehåll: Torkade blåbär 60 pro- cent, äppeljuicekoncentrat,
solrosolja.
Vikt: 70 gram.
Pris: 35,90 kr/förpackning, 513 kr/kg.

ICA gott liv
Tranbär
Text på förpackning: ”Friska och syrliga tranbär.”
Innehåll: Tranbär, ananasjuice från koncentrat, solrosolja.
Vikt: 150 gram.
Pris: 32,90 kr/förpackning, 219 kr/kg.

“Svårt att slippa ”det vita guldet” om du vill
ha sött”

“Kommentar. Socker har sina fördelar. Till exempel ökar det hållbarheten när man ska konservera mat, men framför allt ansågs socker som
ett undermedel, ”det vita guldet”, i första halvan av 1900-talet när produktionen av svenskt socker från sockerbetor var på topp. Massor av
människor fick arbete samtidigt som sockret var både billigt och
energirikt, och på 1930-talet låg genomsnittskonsumtionen på omkring
50 kilo per person och år. Näringen fick statligt stöd – men redan då
fanns varningssignaler om att socker var skadligt för hälsan.
Det finns en mängd olika sockerarter som vi får i oss – ofta utan att vi
är medvetna om det. Ibland kommer en fiffig tillverkare på att man kan
söta med fruktjuice och på så sätt slippa skriva ut ”socker” bland
ingredienserna, men även fruktos och glukossirap är exempel på
ämnen som används för att söta maten. De finns naturligtvis i sötsaker
och fikabröd men också i ”nyttiga” livsmedel som bröd, leverpastej
och torkade bär. Särskilt lurigt är det när sötningsämnen tillsätts i
produkter som lanseras som hälsosamma, som juicer, ”superbär” eller
den så populära och proteinrika kvargen.
I den svenska mattraditionen är dessutom den sursöta smaken återkommande, smörgåsgurka, rårörda lingon och dillkött är klassiska

exempel, ja även en nykomling som sushi bygger på samma smakkombination eftersom sushiriset smaksätts med en blandning av just
socker och vinäger.
Ingen vet i dag riktigt hur mycket socker och andra sötningsmedel som
vi konsumerar. Anledningen till det flitiga användandet är sannolikt
densamma som när 1930-talets barn uppmanades sockra mer på gröten: sockret är billigare än både gryn och mjölk (och många andra
produkter) och förhöjer enkelt smaken även på i grunden trista och
smaklösa råvaror.
Konstgjorda sötningsmedel tycks inte heller vara lösningen, tvärtom
visar ny forskning att de kan öka risken för ohälsa. Så inte heller här
tycks det finnas några fiffiga genvägar eller mirakelkurer som låter oss
äta obegränsat med sött utan att det påverkar hälsan. Enda sättet att
slippa sockrets skadeverkningar är helt enkelt att låta bli att äta stora
mängder av det.
Och det bästa tipset för att slippa onödigt tillsatta sötningsmedel är
också det enklaste: Vänd på förpackningen och läs innehållsdeklarationen.
Elin Peters elin.peters@dn.se “
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Andersson: ”Det är en tom lada vi kommer
till”
“Statens finanser är i så dåligt skick att överskottsmålet inte kommer
att nås förrän tidigast under nästa mandatperiod. Det säger finansminister Magdalena Andersson (S) och lovar samtidigt att inte genomföra några förslag som inte är fullt finansierade.
Drygt en vecka har gått sedan den nya regeringen tillträdde och senast
den 24 oktober ska ett budgetförslag läggas fram för riksdagen. Magdalena Andersson ska i dag presentera nya prognoser över tillståndet i
svensk ekonomi och vad det innebär för de närmaste fyra åren.
– Det har blivit väldigt tydligt att ladan är helt tom. Det är inget dukat
bord vi kommer till – det är helt avskrapat. Frågan är om ens bordet
står kvar, säger Magdalena Andersson.
Hon bedömer att överskottsmålet i de offentliga finanserna inte kommer att uppnås på långa vägar under den nuvarande mandatperioden.
– Det ser jag som helt orealistiskt. Vi ligger långt ifrån överskottsmålet
så det kommer att ta tid, säger hon.
Möjligen kan målet nås någon gång under nästa mandatperiod som
börjar 2018, tror Magdalena Andersson. Det kan också bli aktuellt att
ändra nivån i överskottsmålet framöver.
– Vi har en demografisk utmaning som vi måste rusta oss inför men
det är klart att det någon gång är läge att ändra nivån i överskottsmålet.
Hon vill inte precisera när det kan ske men pekar mot åren efter 2018
som en möjlig tidpunkt. Då kommer andelen äldre i samhället växa

kraftigt och behoven av resurser till välfärden ökar.

“Fakta. Överskottsmålet

– Då är det knappast lämpligt att hålla på att betala av statsskulden.
Men det är bra att ha så låg statsskuld som möjligt när vi går in i den
situationen, säger Magdalena Andersson.

Enligt det finanspolitiska ramverket ska överskottet i de offentliga
finanserna uppgå till en procent av BNP över en konjunkturcykel.

Bedömningen av läget i statsfinanserna innebär att den nya regeringen
lovar att inte lägga några förslag utan att ha full finansiering. En krona
för krona-princip som även den förra regeringen drev.
– Skillnaden är att de aldrig genomförde den principen i realiteten.
Den förra regeringen genomförde ofinansierade reformer i varje
budget och nu är det dags att göra ett avbrott mot det, säger biträdande
finansminister Per Bolund.
I veckan presenterade regeringen en rad skattehöjningar för både
privatpersoner och företag. Det kan bli mer av den varan framöver.
– Vi är ärliga med att säga att alla reformer kommer att behöva 
finansieras fullt ut. Det innebär att vi kommer att behöva höja skatter
för att se till att det finns intäkter som vi kan använda för de reformer
som Sverige behöver framöver, säger Per Bolund.
Höstens budget kommer inte att innehålla några stora ändringar av
miljöskatterna. Till viss del beror det på att skatteförslagen måste
beredas och utredas innan de kan läggas fram
– Vi håller på med ett arbete om vilka miljöstyrande skatter som kan
komma i kommande budgetar. Vi är överens om en slitageavgift på
tunga lastbilar och även styrmedel för att minska flygets
klimatpåverkan. Det kommer att generera intäkter som vi kan använda
för att göra viktiga reformer, säger Per Bolund.
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

Målet tillkom efter krisen i början av 1990-talet och är ett sätt att
bygga upp en buffert i statskassan.
Överskottsmålet ger utrymme för årliga avvikelser, ett år kan
överskottet vara större än en procent, ett annat mindre.
Det är inte definierat exakt vilken tidsram som omfattas av en
konjunkturcykel vilket komplicerar möjligheten att utvärdera om målet
följts. “
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“Romantisk bild av Palestina banar väg för
erkännandet”
“När Sverige nu står i begrepp att erkänna den palestinska staten
är det för andra gången. Varken nu eller vid FN-omröstningen
1947 har dock staten existerat. I stället för realpolitik handlar det
om förhoppningar, romantiskt färgade av Sveriges relation till
Palestina. “
“Långt före folkskolan, då Bibeln började läsas på svenska under
Gustav Vasa och fram till avkristnandet i vår tid, var Palestina Sveriges närmaste grannland. Dess historia och dess karta – och inga andra
länders – var levande och aktuell i svenska medvetanden under ett
halvt årtusende.
Palestina var mer ett begrepp än ett land. Svenskarnas tro och moralbegrepp var knutna till Bibelns hjältar och platser. Också ateistiska
författare som Vilhelm Moberg och Sara Lidman framställde samvetets och hjärtats frågor i biblisk dräkt, och de gjorde det osökt, inte
som litterärt grepp. Ända fram till 1990-talet kunde jag som reporter i
Jerusalem, Hebron och Betlehem ta för givet att läsarna därhemma
följde mig i spåren utan några förklaringar – tills redaktörerna där
hemma påminde om att nyare släktled inte hade någon levande relation till Moses eller Jesus eller Jordanfloden.
Det Palestina Sverige nu lovat att erkänna är bara en liten del, 22 procent, av Israels land, från Döda havet i söder till Samariens berg i norr,
jämte den lilla Gazaremsan vid Medelhavskusten. Det lilla området
innehåller svindlande variationer – från Dödahavskustens

månlandskap till det samariska höglandets olivfält och vingårdar och
Gazas medelhavsvärld. Av dessa 22 procent kontrollerar palestinierna i
dag knappt 4 procent. Men bara Gazaremsan, under islamistiska
Hamas, styrs oinskränkt av palestinier. Västbankens stora städer ingår i
något som liknar en palestinsk stat. Men dess infarter och utfarter
kontrolleras av Israel och när som helst kan israeliska kommandostyrkor dyka upp i de självstyrande palestinska områdena.
Västbanken är konfliktens kärna och dess brännpunkt. I dag, efter
åtta år av relativt lugn, är de flesta vägspärrar borta, man åker från
Jerusalem till Jeriko utan att se några israeliska eller palestinska soldater. Men också utan skottlossning är konflikten levande och dramatisk. Den utkämpas i dag mest med murbruk och kalksten, på växande
israeliska bosättningar. Det ser illa ut, men är inte så fatalt som det ser
ut. Det går att dra en ny gräns så att de stora bosättningarna hamnar i
Israel och palestinierna kompenseras med mark från det egentliga
Israel.
Det svåraste är något annat: De israeliska nationalisterna och bosättarna, de som i dag styr landet och är fast beslutna att inte förhandla om
det, var en liten klick fanatiker när de först skapade rubriker 1974. De
ockuperade en gammal turkisk järnvägsstation intill de romerska
ruinerna i Sebastia på norra Västbanken. För att få bort dem lät den
israeliska arbetarregeringen dem inrätta sig på en kulle intill. Det var
upptakten till koloniseringen av norra Västbanken.
Men denna handfull fanatiska drömmare har vuxit både till sitt antal
och sin betydelse och är i dag den israeliska politikens tongivande
läger. Deras idéer är djupt inarbetade i nationalmedvetandet, deras ombud leder politiken, deras duktigaste barn för befälet över arméns
elitförband och de är i majoritet på över 60 procent av Västbanken. Att
de skulle vara inkräktare är för dem absurt. Västbanken är för dem

Israels kärna, där Bibelns viktigaste händelser utspelades. För dem är
Tel Aviv och kustlandet sekundärt, dels därför att området i forntiden
hörde till filistéerna, judarnas ständiga fiende; dels därför att staden är
fredsrörelsens hemvist och symbol. Palestinierna, för de mindre extrema av dem, är välkomna att stanna kvar, men utan nationella rättigheter.
Jämte de judiska kolonisternas expansion pågår ett långt större byggprojekt, de palestinska städernas hejdlösa växt. Den palestinska regeringen kan inte erbjuda nationellt oberoende och inte välstånd, men
den kan utfärda byggnadstillstånd. Nablus läge i det gamla karavanpasset mellan Jordandalen och Medelhavet är enastående, men den
gamla staden och basaren är alldeles överskuggade av bergssidornas
höghus. Snart är hela Palestina-Israel tätort, från floden till havet.
Varje vägstump på Västbanken är kantad av världshistoria. Det är en
tragisk ironi att de folk som slåss om härligheten härstammar från
samma gamla kananéer, det visar genetiska studier. Palestinierna är i
stort sett de judar som stannade kvar i landet efter det sista upproret
mot Rom år 135, och som först blev kristna och sedan muslimer.
Det kan hända att en internationell kampanj för Palestina en gång
lyckas bryta ockupationen. Det är president Mahmoud Abbas hopp.
Men det ser inte så ut. Bosättarprojektet har lyckats. Palestinierna har
förlorat. Om Sverige verkligen tänker leda en revolt mot detta öde så
kommer det att krävas starka nerver hos våra utrikespolitiker.
Nathan Shachar naranjal@gmail.com “
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“Bosättningarna byggs ut trots omvärldens
protester”
“ Bosättningarna.
En framtida palestinsk stat avses omfatta Västbanken, östra Jerusalem
och Gaza.
Gazas gränser är klart definierade. Förhandlingar med Israel om en
tvåstatslösning ska bestämma exakt vilka områden på Västbanken och
i östra Jerusalem som ska ingå i den suveräna staten Palestina. Förhandlingarna försvåras av de israeliska bosättningarna.
Sedan 1967 har omkring 550 000 bosättare etablerat sig i omkring 150
bosättningar bland 2,5 miljoner palestinier på Västbanken och i östra
Jerusalem. Till detta kommer ett hundratal så kallade ”utposter”, bosättningar som även enligt israelisk lag är olagliga. Enligt den tolkning
som större delen av omvärlden – däribland Sverige – gör, är alla bosättningar på ockuperat territorium illegala.
Israel tog hem samtliga bosättare från Gaza år 2005, men i övriga
palestinska områden har man för avsikt att behålla kontrollen över
bosättningarna. Trots omvärldens protester fortsätter utbyggnaden. Så
sent som för en vecka sedan godkände israeliska myndigheter planerna
på 2 610 nya hem mellan Jerusalem och Betlehem.
Till detta kommer indelningen av Västbanken i så kallade A- B- och
C-områden. Det är en effekt av Osloavtalet från 1993 och var tänkt att
vara en övergångslösning. Men nu har C-området i praktiken blivit en
del av Israel.
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “
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“Israel fruktar att fler EU-länder ska följa
efter”

“Presidenten är hårt klämd mellan sitt folk
och Israel”

“Erkännande.
Sverige är blott ett regeringsbeslut från att officiellt erkänna Palestina,
något som minst 112 av FN:s 193 medlemsländer redan har gjort – det
handlar huvudsakligen om länder i Afrika, Asien, Mellanöstern och
Latinamerika.

“Regimen.
Palestinska myndigheten, ofta förkortad ”PA” (efter engelskans ”Palestinian authority”) är den statsliknande enhet som formellt styr de
palestinska områdena – men i Gaza har i praktiken islamistpartiet
Hamas regerat.

Av EU:s 28 medlemsländer är det en minoritet som än så länge velat
erkänna Palestina. Bulgarien, Cypern, Malta, Polen, Rumänien,
Tjeckien och Ungern har sedan tidigare gjort det, men det var innan de
blev EU-medlemmar. I Västeuropa är det hittills bara Island (2011)
som officiellt godkänt en palestinsk stat.

Den 79-årige Mahmoud Abbas, även känd under ”krigarnamnet” Abu
Mazen, är sedan 2005 självstyrets president. Han var med och grundade det palestinska socialistpartiet Fatah i slutet av 1950-talet och har
sedan dess haft en central roll i de palestinska
självständighetssträvandena.

Israels skarpa reaktion på regeringen Stefan Löfvens utspel beror på
att man fruktar en kedjereaktion bland tongivande EU-länder. Det
finns tecken på att ytterligare länder i unionen kommer att följa efter
Sverige: det brittiska parlamentet väntas rösta om ett erkännande av
Palestina denna månad, och frågan har väckts även i Finland.

Abbas är ständigt pressad av sina egna som skäller honom för eftergiven och av motparten Israel som anklagar honom för samröre med
”terrorister”. I våras enades Fatah och Hamas om att bilda en samlingsregering som ska styra de palestinska områdena fram till dess att
president- och parlamentsval hålls, vilket i bästa fall kan ske i slutet av
detta år. Men samarbetet mellan de tidigare rivaliserande partierna har
varit långt ifrån friktionsfritt.

Palestina har ännu inte fullt FN-medlemskap. För detta krävs ett
beslut i FN:s säkerhetsråd, och där motsätter sig USA Palestinas
medlemssträvanden. Dock har Palestina sedan 29 november 2012
permanent observatörsstatus i FN. Sverige röstade, liksom en majoritet
av EU:s medlemsstater, för resolutionen.
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

Att det ”moderata” Fatah får en roll i Gaza anses vara ett villkor för att
de just nu frysta samtalen mellan Israel och palestinierna ska komma i
gång. Ambitionen är att förhoppningsvis förhandla fram en mer långsiktig fredsöverenskommelse efter sommarens krigshandlingar.
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “
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“Självstyret är nästan helt beroende av
utländskt bistånd”

“USA-fall kan försvåra ebolainsats”

“Ekonomin.
Även om det palestins-ka självstyret kan visa BNP-tillväxt på senare
år så måste ekonomin i absoluta tal betraktas som katastrofal. Arbetslösheten på Västbanken ligger på 25 procent – i Gaza mer än 50 procent – och statsbudgeten är nästan helt och hållet beroende av utländskt bistånd. EU är den största bidragsgivaren till palestinierna och
Sveriges bistånd uppgår till omkring 700 miljoner kronor per år.
Biståndets effektivitet är omdiskuterad – ”det internationella biståndet har inte åstadkommit annat än att sakta ner ekonomins sönderfall”,
skrev Världsbanken i en rapport häromåret.
Biståndsberoendet har också närt en omfattande korruption. Det var
medborgarnas missnöje med mutkulturen och pengarullningen inom
det styrande Fatahpartiet som bäddade för islamistpartiet Hamas
fram-” i valet 2006.
Västbanken har goda förutsättningar för export av olivoljeprodukter
och textilier. Embryot till en framgångsrik turistindustri finns också.
Men utvecklingen försvåras av de expanderande israeliska bosättningarna som stänger av de palestinska områdena från varandra. Detta
ihop med det bristande säkerhetsläget har medfört att de utländska
investeringarna på Västbanken i stort sett är obefintliga.
Erik Ohlsson erik.ohlsson@dn.se “

“Det senaste ebolafallet I USA där en sjuksköterska smittats riskerar
att ytterligare försvåra rekryteringen av kvalificerad vårdpersonal till
de drabbade områdena i Västafrika. Och när svensk sjukvårdspersonal
finns på plats ökar risken för att Sverige kan få sitt första ebolafall.
Sköterskan som deltog i vården av den första ebolasmittade patienten i
USA är det första konstaterade fallet där någon smittats i USA, och det
andra där någon smittats utanför det drabbade området i Västafrika. Ett
liknande fall finns i Spanien, där en sjuksköterska som vårdat en
ebolapatient smittats. USA:s smittskyddsmyndighet ska nu utreda hur
kvinnan smittades, för att se om det finns brister i rutiner för vården av
ebolasmittade i USA.
Att två sjukvårdare på högspecialiserade sjukhus med strikta rutiner
kring ebolapatienter smittats ändrar inte experternas bedömning att det
är mycket liten risk att ebola ska få fäste i Västeuropa.
Hur de två har smittats är ännu oklart. Enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, handlar det är nästan alltid om
den mänskliga faktorn snarare än brister i skyddsutrustning eller
säkerhetsrutiner. Det visar erfarenheter från tidigare fall vid andra
smittsamma sjukdomar.
– Vi vet att vid nära kontakt inom sjukvården är risken stor att bli
smittad om man inte har skyddsutrustning. Har man det och använder
den som man ska, har man i princip tagit bort den risken, säger Anders
Tegnell.

Från Sverige är flera läkare och annan sjukvårdspersonal på väg till
Västafrika. Även om de är välinformerade om riskerna, utesluter inte
Anders Tegnell att Sverige snart kan få sitt första fall av ebola.
– Risken inte så stor men det kan hända, säger han.
Ebolaepidemin har drabbat sjukvårdspersonalen hårt, hittills främst
den inhemska personalen. Smittsamheten är som störst när de smittade
är som sjukast och döende.
Enligt WHO hade i fredags 415 hälsovårdsarbetare i de tre eboladrabbade länderna Liberia, Guinea och Sierra Leone rapporterats
smittade. 233 av dem har dött, fallen i Spanien och USA oräknade.
Den stora riskerna med att arbeta med ebolasjuka och det snabbt
stigande antalet smittade har gjort det svårt att rekrytera tillräckligt
med kvalificerad vårdpersonal.
– En förutsättning för att locka till sig internationella sjukvårdsteam
är att se till att det finns kvalificerad vård för drabbad personal på
plats, och att det också finns snabba och säkra evakueringsmöjligheter
om så krävs för personal som smittats, sade Ewa Nunes Sörenson
biståndschef vid svenska ambassaden i Liberia till DN för en vecka
sedan.
Staffan Kihlström staffan.kihlstrom@dn.se
Katarina Lagerwall katarina.lagerwall@dn.se”

“Fakta. Smittar via kroppsvätskor
Ebola är en mycket smittsam blödarfeber. Smittan är inte luftburen
utan sprids via kroppsvätskor, som blod, saliv, urin och avföring från
person till person.
När den smittade är som sjukast är också smittsamheten som störst.
Inkubationstiden är mellan ett par dagar och upp till tre veckor.
Med sjukdomen följer kräkningar, diarré och blödningar.
Den genomsnittliga dödligheten för dem som smittats i ebolautbrottet i
Västafrika har beräknats till cirka 50 procent.
I fredags hade enligt WHO 8 399 personer rapporterats smittade. 4 033
av dem har hittills dött i sjukdomen, bara en av dem utanför Afrika.
DN “
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”Vinna eller försvinna det som gäller för
Coop”
“Hade KF skött korten rätt skulle den kooperativa matjätten Coops
samlade vinst de senaste 25 åren varit bortåt 30 miljarder. Facit blev i
stället blygsamma 300 miljoner kronor.
Coop Sverige står nu inför sin sista strid på dagligvarumarknaden,
hävdas det i en ny bok.
– Ska Coop Sverige ha en chans att överleva måste den kooperativa
dagligvarukedjan börja plocka marknadsandelar från sina värsta
konkurrenter, Ica och Axfood.
Det säger Nils-Eric Näslund, tidigare vd för Livsmedelshandlarna och
Dagligvaruleverantörers förbund. I en ny bok konstaterar han och
medförfattaren Björn Edsta, tidigare informationsansvarig för Svensk
handel, att Coop Sverige står inför en slutstrid på dagligvarumarknaden.
Och det är en ganska mörk bild som målas upp av de båda författarna.
– Vår uppfattning är realistisk, nu handlar det om att vinna eller försvinna för den kooperativa aktören, konstaterar Nils-Eric Näslund.
Han noterar Kooperativa förbundet trots sina drygt 3 miljoner medlemmar, halva den vuxna befolkningen, har KF och Coop misslyckats
med att skapa en lönsam dagligvaruhandel. Förutom usla resultat har
kooperationen också tappat en tredjedel av sin andel av dagligvarumarknaden medan Ica gått starkt framåt liksom Axfood.

Boken, ”Coops sista strid”, bygger på en analys av 25 årsredovisningar och annat ekonomiskt material om bolaget. Den visar att vinstfacit för den kooperativa matjätten de senaste 25 åren är cirka 300 miljoner kronor efter skatt. Med tanke på att kooperationen sålt en mängd
tillgångar genom åren innebär det i praktiken en förlust på 20 miljarder
kronor, hävdar författarna.
– Jämför man med till exempel vad Axfood presterar i dag borde KF/
Coops en vinst ha varit 30 miljarder kronor. Värre är att det sammantaget reavinsterna handlar om en differens på 50 miljarder kronor,
säger Nils-Eric Näslund.
Totalt omsatte dagligvaruhandeln 232 miljarder kronor 2013. Som DN
berättat tidigare har Coops nytillträdda vd Sonat Burman-Olsson
presenterat en färdplan för koncernen som tar sikte på en vinst 2017.
Till DN säger Coop-chefen att det i första hand inte handlar om att
plocka marknadsandelar utan mer om att öka försäljningen.
Den slutsats Nils-Eric Näslund drar av detta är att Coops mål är att
försöka försvara sin nuvarande marknadsandel på knappt 21 procent
mot Icas 50 procent.
– Det håller inte. Varje tiondels ökning av marknadsandelen är oerhört
betydelsefull. En procentenhets förbättring betyder i Coops fall en
vinst på 500 miljoner kronor i vinst år 2020, säger han.
Omvänt skulle en fortsatt kräftgång på marknaden med en andel på
exempelvis 19 procent betyda nya förluster. I Coops fall rör det sig om
900 miljoner kronor jämfört med 2013, enligt de uträkningar som
presenteras i boken.
– Coop måste våga utmana, ha både kompetens och kapital att fullfölja
och dessutom visa uthållighet i den strid som kommer, säger Näslund.

Och det blir kunderna som kommer att gynnas. Bland annat väntas
trycket på marknadsföring och reklam att öka.
– Något regelrätt priskrig är kanske inte att vänta, däremot kommer vi
att få ser mer av riktade kampanj-erbjudanden. Men Coop måste också
snabba på upprustningen av sina butiker, anser Näslund.
Totalt har Icas och Coops netto- ökning av butiksytan ökat med 215
000 kvadratmeter mellan 1995 och 2013. Av detta står Ica för 190 000
och Coop för 25 000 kvadratmeter.
– Ytterligare en sak KF borde överväga är att få butiksägarna mer
aktiva i resultatet, kanske det är läge att utveckla arrendeskapet, säger
Nils-Eric Näslund.
Thorbjörn Spängs thorbjorn.spangs@dn.se “

“Fakta. KF/Coop Sverige AB
Drygt 700 butiker
Omsättning KF:s dagligvarugrupp: 34 miljarder kronor (2013).
Resultat (KF): –14 miljoner kronor 2013 (–2,2 miljarder kronor
2012).
Anställda: Omkring 7 000.
Butiker/stormarknader: Drygt 700. I Coop Butiker & Stormarknader
AB ingår kedjorna Coop Forum, Coop Extra, Coop Konsum och Coop
Nära. Dessutom ingår butiken Coop Daglivs och nätbutiken
cooponline.se.
I Coop Sverige AB ingår affärs-områdena: Coop Butiker &
Stormarknader AB, Coop Logistik AB, MedMera Bank AB, Coop
Sverige Affärsstöd AB.
Källa: KF “

DN 13 okt 2014:

“Ryssland är redan i krig med väst”
“ President Putin har fått Europas politiker exakt dit han vill: oförmögna att göra något åt hans angrepp på Ukraina. Vad människor i väst
inte har förstått är att de inte längre lever i efterkrigs-Europa, utan i
förkrigs-Europa, skriver ryskfödde författaren Michail Sjisjkin.
Jag minns när jag som barn läste i en populärvetenskaplig tidskrift om
svarta hål i rymden, och hur rädd jag blev. Tanken på att vårt universum skulle sugas in i något slags sprickor i världsbygget gav mig
ingen ro förrän jag insåg att allt var så avlägset att det inte berörde oss
på jorden.
Och plötsligt har det uppstått ett svart hål alldeles i närheten, i vår
egen värld. Och det har börjat suga i sig hus, vägar, bilar, flygplan,
människor, hela länder. I det här svarta hålet har Ryssland och
Ukraina redan störtat ner. Och inför våra ögon är det i full färd med att
suga i sig Europa.
Det här hålet i världsbygget är själen hos en mycket ensam, lidande
människa. Det svarta hålet är hans rädsla.
Tv-bilderna som förevigade Saddam Husseins, Hosni Mubaraks och
Muammar Khaddafis slut var hälsningar som ödet sände honom från
exotiska länder. De hundratusentals människor som demonstrerade i
Moskva fördärvade glädjen för bedragaren vid kröningen och signalerade annalkande fara. Viktor Janukovytjs nesliga flykt fick alarmet
att börja tjuta: om ukrainarna kunde driva bort sina skurkar från makten, så kunde väl broderfolket göra likadant. Självbevarelsedriften
aktiverades direkt. Diktaturer som vill rädda sig själva följer alltid

samma recept: Man skapar fiender. Man startar krig. Krigstillståndet är
den totalitära regimens livselixir. Folket förenas i patriotisk extas med
sin ”nationalledare”, medan alla missnöjda utropas till ”nationalförrädare”.

Hur kommer det sig att en pappa till en av de ryska soldaterna som har
återvänt från Ukraina utan ben kan skriva på Facebook: ”Min son är
soldat och han lydde order, därför har han gjort rätt, oavsett vad som
händer med honom, och jag är stolt över min son”?

På kort tid har den ryska televisionen övergått från att vara ett fördummande nöjesmedium till att bli ett massförstörelsevapen. Journalisterna arbetar som ett slags trupper och är viktigare än de strategiska
kärnvapnen. I den zombifierade nationens omtöcknade hjärna har de
hamrat in den påbjudna världskartan: ”Ukrofascisterna” är västmakternas legosoldater och nu har de startat ett förintelsekrig mot den ”Ryska
världen”.

Det mänskliga medvetandet uthärdar inte tanken på att den egna sonen
åkt i väg och dödat sina bröder och blivit invalid, inte för att försvara
sitt fosterland mot verkliga fiender, utan på grund av en liten grå
överstes paniska rädsla för att förlora makten, på grund av en hop
målmedvetna tjuvar som flockas kring tronen. För hur kan man erkänna för sig själv att ens eget land, fosterlandet, är angriparen och att
det är ens egen son som är fascisten? Fosterlandet har ju alltid stått på
den goda sidan. Så när Putin ser sitt eget folk i ögonen och ljuger, då
vet alla att han ljuger och han vet själv att alla vet, men hans anhängare instämmer i hans lögner.

”Det finns inga ryska soldater på Krim”, hävdade Putin med ett snett
leende inför hela världen i våras. I väst undrade man: Hur kan han
ljuga så fräckt rakt upp i ansiktet på sitt eget folk? Men folket uppfattade saken annorlunda: Vi fattar, man måste ju lura fienden, inget fel
med det, tvärtom. Och med vilken stolthet man sedan deklarerade:
”Det var ryska soldater på Krim!”
Vi har återvänt till Sovjettidens totala lögn. Mellan folket och makten
har slutits ett ”samhällskontrakt” som vi redan har levt med i årtionden: Vi vet att vi ljuger och att ni ljuger, och alla fortsätter att ljuga för
att överleva. I detta contrat social uppfostrades många generationer.
Den lögnen var långtifrån obegriplig – det fanns rent av en oerhörd
vitalitet, en väldig överlevnadskraft i den. För att överleva i ett ryskt
fängelse måste man nämligen ha särskilda egenskaper, ett specifikt
psyke. Makten fruktade sitt eget folk och därför ljög den. Och folket
deltog i lögnen, eftersom det fruktade makten. Lögnen var en del av
samhället, som byggde på våld och rädsla.
Fast bara våld och rädsla är inte nog för en sådan allomfattande lögn.

När Putin samvetslöst ljuger politikerna i väst rakt upp i ansiktet
iakttar han deras reaktioner med livligt intresse och inte utan tillfredsställelse, han njuter av att se deras förvirring och vanmakt. Han vill att
Kiev ska gå ner på knä och återvända till imperiets fadersfamn, som
den förlorade sonen. Han vet att Europa ryser och kokar av vrede efter
att ha utlämnat Ukraina åt den broderliga våldtäkten. Nu föreslår han
att också väst ska ingå lögnens samhällskontrakt. Vi behöver bara säga
efter: Putin är en fredsmäklare och vi går med på alla punkter i hans
fredsplan.
Västvärldens sanktioner mot Ryssland genomförs i en vag förhoppning
om att de ekonomiska svårigheterna ska väcka ryssarnas missnöje med
sin regim och få dem att gå ut på gatorna och demonstrera. Det är en
fåfäng förhoppning, tyvärr. Ett känt ryskt ordspråk lyder: ”Slå de egna
för att skrämma de andra.” I Berlin eller Paris vore det otänkbart med
en lag som plötsligt förbjuder import av livsmedel. En våg av protester

skulle svepa över landet samma dag. Men i Ryssland fick samma lag
regeringens vikande opinionsstöd att öka. Putin vet skillnaden mellan
sin egen makt och de europeiska demokratiernas. Demokratiska regeringar tar ansvar för människorna och deras framtid, i en diktatur tar
man bara ansvar för att ordern utförs. Varje diktator betraktar sig själv
som odödlig, och när han inser att så inte är fallet är han beredd att dra
med sig dem som han föraktar in i det svarta hålet. Och han föraktar
alla, både de egna och de andra.

uppror, men sedan grep en nazistisk junta makten i landet. Varför
skulle vi stödja den och bråka med Ryssland? Putin föreslår ju fred!
Och det är fred vi vill ha!

Putin vet att politikerna i väst inte kan korsa den röda linje som han
själv har lämnat bakom sig för länge sedan. Linjen är beredskapen att
gå ut i krig. Det är svårt för det mänskliga psyket att ställa om från
efterkrigstid till förkrigstid. Med hjälp av massmediernas informationsterror har man fått ryssarna att ta detta steg. Dessutom befinner
sig Ryssland redan i krig. Nämligen i ett icke förklarat krig mot väst.
Kistor med stupade ryska soldater anländer till de ryska städerna från
Ukraina. Psykologiskt släpar Europa efter, det njuter fortfarande av
livet i en kraftlös förkrigsvärld.

Putin har föreslagit Europa ett samhällskontrakt. Och för varje
människa som ingår detta kontrakt kommer det svarta hålet att växa.

Européerna är inte redo för den nya verkligheten. Lämna oss i fred! Ge
oss vad vi vill ha: arbeten, gas, fred! Nej till vapenleveranser till
Ukraina! Man kan väl inte inleda militär konflikt i kärnvapenåldern på
grund av något Mariupol?! Ska världen gå under i en katastrof bara för
att Ukraina vill närma sig Europa? Det är amerikanerna som sår split
mellan oss och ryssarna! Alltihop är de amerikanska imperialisternas
och EU-byråkraternas fel! Vad ska sanktionerna vara bra för när de
slår tillbaka mot oss själva? Se på fransmännen, som genast protesterade mot ”det amerikanska diktatet som vill tvinga Frankrike att ställa
in leveransen av landstigningsfartyget ’Mistral’ till Ryssland”. Moskva
försvarar ju bara sina intressen i Ukraina! Och sitter det kanske inte
fascister vid makten i Kiev? Majdan började möjligen som ett folkligt

Putins plan fungerar: skrämda av ekonomiska problem och risken
för krig kommer invånarna i väst att välja bort sina regeringar och byta
ut Putinkritikerna mot resonligare politiker långt innan ryssarna går ut
och protesterar mot den ekonomiska kollapsen och stigande matpriser.

Man måste inse faktum: efterkrigs-Europa har redan blivit förkrigsEuropa.
Michail Sjisjkin “

“Michail Sjisjkin.
Författaren Michail Sjisjkin, född i Moskva 1961, bor och arbetar i
Zürich, Schweiz. Han beskrivs ofta som ett av den ryska litteraturens
starkaste namn, trots en ännu liten produktion. I dagarna kommer
”Venushår” (Ersatz), hans andra roman på svenska, om en rysk tolk i
Schweiz, vilken är Sjisjkins hittills mest uppmärksammade bok. Tidigare finns ”Brevboken” på svenska (Ersatz 2013), som fick lysande
kritik.
I slutet av oktober kommer Sjisjkin till Sverige och Stockholm
literature på Moderna museet. “

Ny Teknik 15 okt 2014:

”Rödgrön energipolitik – början på ett
haveri”

Ur ett klimatperspektiv är kärnkraften oslagbar som energikälla
eftersom den är klimatneutral och inte ger några farliga utsläpp. Vi är
mycket stolta över att Alliansregeringen byggt ut vindkraften med
historiska mått under vår tid vid makten. Men problemet är att vindkraften bara fungerar när det blåser.

52 kommentarer
“ DEBATT. Vi kommer självklart att delta i Stefan Löfvens energisamtal. Men samtalen blir meningslösa om Miljöpartiet redan
bestämt att lägga ner reaktorerna. Kärnkraften är oslagbar som
energikälla och vi kommer göra allt för att hejda en avveckling,
skriver Jan Björklund.”

Vi kan inte vara beroende av energikällor som i sin tur är väderberoende. Sverige behöver baskraft som fungerar året om. Avvecklad kärnkraft innebär att vi kommer att behöva importera kol eller gas. Tyskland är ett land som valt att avveckla kärnkraften med ambitionen att
ersätta den med förnybara energikällor. I dag ser vi att kolkraftsproduktionen ökar när kärnkraften läggs ner eftersom elen inte annars
räcker till.

“Miljöpartiet grundades med syfte att avveckla kärnkraften. Det var
det kravet som gav partiet sin identitet och sitt existensberättigande. I
dag sitter Miljöpartiet för första gången i regeringsställning med ambitionen att åstadkomma den avveckling som partiet väntat på i decennier.

Om den rödgröna regeringen bjuder in till energisamtal så kommer
Folkpartiet självklart att delta i dem. Vi välkomnar att Stefan Löfven
sträcker ut en hand men då kan inte Miljöpartiet samtidigt på förhand
hävda att reaktorerna ska läggas ner, eftersom samtalen då blir meningslösa. Våra ingångsvärden kommer att vara Alliansens energipolitiska överenskommelse som innebär att tillåta ny kärnkraft. Det är
en inriktning som har stor majoritet i Sveriges riksdag.

Åsa Romson menar att uppgörelsen med Socialdemokraterna innebär
att Miljöpartiet säkerligen kan uppfylla sitt vallöfte om att avveckla
två reaktorer under denna mandatperiod. Det är ett mycket oroväckande besked.
Kärnkraften har i ett halvt sekel varit ett av grundfundamenten för
Sveriges ekonomiska utveckling. Kärnkraften skapar jobb och ger oss
välfärd samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Den står för
40 procent av vår elproduktion.
Nedlagda pappersbruk betyder i förlängningen nedlagda sjukhus och
äldreboenden. Kärnkraften har tillsammans med vattenkraften bidragit
till konkurrensfördelar för svensk industri som gjort det möjligt att
växa och konkurrera på en global marknad. Att behålla kärnkraften
handlar om att Sverige ska vara en industrination också i framtiden.

Vi ser nu att Miljöpartiet tänker försöka förhindra nybyggnation av
kärnkraft genom att den nya regeringen ändrar ägardirektiven till
Vattenfall. Men de nuvarande ägardirektiven är förankrade genom
riksdagsbeslut 2010. Nya ändringar bör därför också godkännas av
riksdagen.
Det var Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson som en gång
i tiden byggde ut kärnkraften för att trygga jobb och välfärd. Stefan
Löfven har ett viktigt arv att förvalta. Uppgiften blir särskilt viktig när
han nu sätter sig i regering med dem som ser som sin huvuduppgift att
avveckla svensk kärnkraft. Från Folkpartiets sida ska vi göra allt för
att det inte ska bli verklighet.
Jan Björklund Partiledare (FP) “
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Protokoll
Föredragningslista
Program

anf.1 Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! År 1991 valdes jag för första gången in i riksdagen. Min
politiska gärning sträcker sig nu över ett kvarts sekel. Det har varit 25
spännande år, och för mig som har utpekat 75 års ålder som målår för
att sluta jobba är nu alltså bara halva min jobbresa gjord. (Applåder)
Jag tror att det är nyttigt att byta spår i livet ibland.
Det har varit år präglade av stor förändring. I politiken har det handlat
om alltmer rörliga väljare som önskar sig fler partier, som vill sända
signaler och som nu har gjort så under flera år. Det har synts i Europapolitiken, men det har också synts i riksdagsval. Det som när jag kom
in i politiken - eller strax före, åtminstone - beskrevs som ett fundament av fem fasta riksdagspartier har nu blivit åtta partier. Det var i
ärlighetens namn nästan så att vi blev nio i det senaste valet.
När väljarna ändrar förutsättningar måste vi också ställa oss frågan hur
det påverkar vår förmåga att styra Sverige. Det har av statsvetare
kallats lite olika saker, men jag skulle vilja formulera det som att
Sverige nu antingen får fungera som en förhandlingsdemokrati eller
mer som jag själv och Alliansen har verkat, nämligen i form av en
sorts kontraktsdemokrati.

Flera partier innebär att man måste lära sig att förbereda sig tillsammans med andra. Då kan man förbereda väljarna på vad som ska
komma och dessutom tidigt få på plats reformerna som gör att du kan
regera Sverige stabilt och långsiktigt. Det bygger tillit. Alliansen har
dessutom visat sin förmåga att i regeringsställning därtill anpassa sig
till föränderliga förutsättningar.
I ett Sverige som är alltmer öppet mot sin omvärld och där marknadslogik och företagscykler blir allt kortare måste också politiken sorteras
in utifrån både när den behöver vara stark och när dess räckvidd bör
vara mer begränsad. Allt kan faktiskt inte fixas med politik. För oss
som står upp för människors rörlighet och människans rätt till en egen
fri vilja följer av det att människor också måste kunna fatta egna
beslut. Då landar det lite olika. Allt detta kan inte rättas till eller styras
tillbaka av politiska beslut. Då hämmas människor och då hämmas
samhällets utveckling.
Samtidigt behöver ett fungerande samhälle starka och demokratiska
muskler. Det måste finnas väl övervägda beslut. Det måste finnas
resurser. Det måste vara ordning i statsfinanserna. På alla er som sitter
här i kammaren ankommer det att hitta den rätta balansen, förstå att
politik är viktigt och att dess förmåga och dess kraft måste säkras, men
vara tydliga med att politiken både har och ska ha begränsningar i sin
räckvidd.
Med 25 års perspektiv på politiken kan man konstatera att partimedlemmarna är färre men att intresset för politik snarare är större. Tempot
har höjts i flera steg. Bevakningen av politiken växer med fler kanaler
och når fler människor. En del av er här inne försöker följa allt, men en
del väljer att följa lite. Det är på gott och ont, men det har också att
göra med människors valfrihet.

Herr talman! Utanför Sverige ser vi också hur världen har förändrats
de senaste 25 åren och hur nödvändigt det är i vår tid med internationellt samarbete. Vi har också internationella politiska muskler för att
kunna göra skillnad i vår värld i helt avgörande frågor som frihandel,
ekonomi, klimat, krig och fred, svält och utvecklingsarbete, katastrofer
och humanitär hjälp.
Men det internationella samarbete som vi är så beroende av fungerar
dock alltför sällan. Vi behöver FN, men vi ser samtidigt ett säkerhetsråd som är förlamat inför flera av vår tids värsta konflikter. Världen
behöver fungerande internationellt samarbete. Det har vi visat exempel
på i Europeiska unionen. Det är EU i dag som har de bäst fungerande
multinationella politiska musklerna. Det ger resultat. Det ser vi i hanteringen av finanskrisen och i klimatfrågan. Det är naturligtvis viktigt
att även EU gör rätt saker. Men jag tycker alltför ofta att vi ser hur inte
minst partier i opposition ifrågasätter EU och strävar efter att åternationalisera.

Den andra förändringen är att jobbskaparmaskinen Sverige fungerar.
Det imponerar och avviker från vår omvärld. Jobben växer till i
Sverige, men samtidigt är jobbutmaningen gigantisk. Det handlar om
effekter av globalisering, om ny teknik, om att våra samhällen måste
utvecklas rekordsnabbt. Det har vi gemensamt med de flesta utvecklade länder, men Sverige har valt delvis egna lösningar. Vi står upp för
anständiga och sjysta löner för alla jobb, men det är alltså på en
högproduktiv arbetsmarknad där i princip alla jobb som kommer till är
alltmer krävande. Det betyder naturligtvis att jobben förändras och
kraven höjs. Nu ska allt fler människor paras ihop med alltmer avancerade jobb på en helt ny arbetsmarknad. Det passar vissa men inte
alla.

Men våra enskilda länder är för små. Ensamma är vi alltför svaga för
att kunna åstadkomma verklig förändring i de riktigt stora världsfrågorna. Vi behöver helt enkelt varandra, inte minst i vår tid.

Det finns de som har svårt att få plats, som inte hänger med. Den
utmaningen har vi kämpat med de senaste åren, och jag vill säga att
den är näst intill omöjlig. Men arbetet måste fortsätta. Alla människor
behövs, alla jobb behövs, och ingen ska tryckas undan eller hamna
utanför. Jag är övertygad om att alla människor vill och kan bidra
utifrån sin egen förmåga och sina egna förutsättningar. Men då måste
alla parter anstränga sig för att ge människor den chansen. Det är enda
sättet att möta utmaningen.

Herr talman! Låt mig nämna tre stora samhällsförändringar som har
skett sedan jag först gav mig in i politiken. Den första och viktigaste är
att vi tog oss tillbaka. Nu har Sverige den starkaste ekonomin vi har
sett och haft på 40 år. Det är en av de absolut viktigaste bedrifterna och
en av de största investeringarna i Sveriges framtid. Det här är resultatet
av reformer under ett par generationer politiker - Carl Bildt, Ingvar
Carlsson, Göran Persson och alliansregeringen. Sverige är nu konkurrenskraftigt. Det är spännande. Det är framtidsinriktat. Det är på
rätt spår.

Den tredje förändringen är öppenhet och tolerans. Det är påtagligt hur
mycket mer vi har av detta i dag jämfört med för 25 år sedan. Tänk
bara på hbtq-frågorna och vilken enorm förskjutning vi har sett. När
jag kom in i riksdagen 1991 var det ett helt annat tonläge och klimat.
Det fanns lite utrymme för dem som inte passade in i normen i riksdagen eller i Sverige i stort. I många partier var det näst intill omöjligt
att vara öppet homosexuell. Det var helt enkelt inte accepterat. Många
människor i Sverige levde hela sina liv utan att få vara öppna med
vilka de är och vem de älskar.

Nu ser vi hur allt fler som älskar varandra också får gifta sig med
varandra; visa sin kärlek. Det finns fortfarande utmaningar. Det är
fortfarande svårt för många människor som möts av fördomar och
intolerans. Vi har en bit kvar, men den utveckling vi har sett är
fantastisk.

Den kanske viktigaste slutsatsen är, och jag vill rikta mig till hela
svenska folket, till var och en: Sverige är fantastiskt, men hoten mot
vårt öppna samhälle ska tas på allvar. Och det börjar hos er. Ni har alla
ett ansvar att skapa det samhälle ni själva vill leva i. Bli inte vi eller
de, bara vi. Tack ska ni ha! (Applåder)

Jag tror att detta beror på många saker. En viktig nyckel till vårt öppna
samhälle ligger i att vi också är öppna mot omvärlden. Det följer av
vårt EU-medlemskap, av Europas demokratisering. När vi har öppnat
vårt land och när andra länder gjort samma sak krymper världen. Vi
svenskar reser. Vi är nyfikna och öppna för nya kulturer och intryck,
för människors likheter och olikheter. Jag är stolt över den utvecklingen. Den gör Sverige starkt.

anf.2 Statsminister Stefan Löfven (S):

Vid sidan av allt detta goda ser vi dock en parallell utveckling, en
oroande utveckling som vi inte är ensamma om i världen men som
växer även i vårt land - främlingsfientlighet, vi-och-de-tänkande, att se
världen i svart eller vitt, näthat och dåliga könsrollsbeteenden också
bland dagens ungdomar.
Det här är en utveckling att ta på allvar som bygger på missnöje, misstro och distans, okunskap och rädsla. Det hotar mycket av det som är
fint med Sverige, men det ligger i våra egna händer att påverka.
Herr talman! Efter 25 år i politiken vill jag avsluta med att säga hur
viktigt det är att ta ställning. Ni som sitter framför mig är folkvalda
riksdagsledamöter. Ni har fått väljarnas förtroende att göra Sverige till
ett bättre land. I fyra år ska ni göra en mängd val som får påverkan på
människors liv och människors vardag. Ni kommer att fatta beslut som
formar Sverige.

Herr talman! I Fredrik Reinfeldts sista debatt mot Göran Persson höll
han sig kort i sin politiska kritik, och jag tänker hålla den traditionen.
Jag tror definitivt att den förra regeringen utifrån sina perspektiv hade
goda ambitioner med vårt land. Jag kan inte tilltro någon en ond
ambition. Resultatet utifrån vårt perspektiv är dock magert, och vi har
förberett oss inför en annan regeringspolitik.
Arbetslösheten har stigit, ungdomsarbetslösheten har stigit, långtidsarbetslösheten likaså, och sjukskrivningarna har dess värre vänt uppåt
igen trots att vi nu har 80 000 människor utförsäkrade. Överskott har
vänts till underskott, och vi kan se att skolresultaten i Sverige rasar
mer än i något annat OECD-land.
En god sak tror jag att detta ändå kommer att föra med sig, och det är
att det kommer att dröja länge innan skattesänkningar och privatiseringar presenteras som lösningen på alla samhällsproblem.
Herr talman! Nu tänker jag lägga partipolitiken åt sidan. Fredrik
Reinfeldt har varit landets statsminister i åtta år. För det har Fredrik
Reinfeldt vår respekt och min stora respekt. Han har skött det uppdraget med stor seriositet och med respekt för uppgiften. Han har varit
en god representant för Sverige utomlands, inte minst under den tid då
Sverige var ordförandeland i Europeiska unionen.

Jag har stor respekt för Fredrik Reinfeldt, självfallet, i första hand som
människa - det är det viktigaste - men också som ideolog och politiker.
Jag önskar från hjärtat Fredrik Reinfeldt stor lycka i den framtida
arbetsuppgiften, vilken den än må vara.
Eftersom vi har hört att Fredrik Reinfeldt är en stor musikalfantast
överlämnar vi biljetter till Jonas Gardells Livet är en schlager som
gåva från det socialdemokratiska partiet. Tack för samarbetet!
(Applåder)

om makten i regeringen. Det finns en del sådant.
Det finns också annat som förenar oss, och det är engagemanget för
människor runt om i världen som har det svårt och som är på flykt,
även om vi har lite olika ingångar där. Därför har jag i dag med mig
som en liten gåva till Fredrik Reinfeldt ett gåvobevis på ett bidrag till
FN:s flyktingorgan UNHCR. Det är tio vattendunkar gånger två,
varma filtar till syrier på flykt, skolpaket för barn, nötkräm till undernärda barn, familjetält med mera. Stort tack för den här tiden!
(Applåder)

anf.3 Jimmie Åkesson (SD):
anf.4 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Det finns givetvis mycket man skulle kunna säga om det
som Fredrik Reinfeldt alldeles nyss sade om sin politiska gärning
under 25 år, varav åtta år som statsminister. Det finns kanske ingen
anledning att göra det här och nu. Det här är Fredrik Reinfeldts sista
debatt, och då vi ska tacka av den före detta statsministern.
Det finns ganska mycket som inte förenar mig och Fredrik Reinfeldt i
synen på hur det svenska samhället ska utvecklas och hur det svenska
samhället har utvecklats. Där är vi inte överens, och det har säkert
märkts under de fyra år som vi har mötts i olika typer av sammanhang,
både här i riksdagen och medialt.
Sedan finns det säkert en del som förenar. Till exempel brukade jag
säga till många ungdomsförbundare och andra unga blivande politiker
angående förebild - jag tänker inte påstå att Fredrik Reinfeldt på något
sätt egentligen har varit min förebild: Titta på Fredrik Reinfeldt därför
att han har många, inte minst retoriska, fördelar. Han har en retorisk
skicklighet som jag väldigt många gånger har imponerats av, inte
minst under den period då Fredrik Reinfeldt utmanade Göran Persson

Herr talman! Även jag kommer att lämna den politiska debatten och
föra den med Fredrik Reinfeldts allianskolleger. Men du, Fredrik
Reinfeldt, har varit länge i denna kammare och haft många debatter.
Som ung student analyserade jag ditt retoriska språk; jag tror att det
var 20 år sedan. Du hade ganska nyligen blivit ordförande i ert ungdomsförbund. Jag konstaterade att det var ett slagkraftigt språk, och
det har vi mött under alla många och långa år.
Under den senaste mandatperioden har vi mötts i ett par sammanhang
som jag har uppskattat väldigt mycket, och det har varit när vi har
vårdat och förvaltat den migrationspolitiska överenskommelse som
våra två partier bestämde att ingå efter förra valet, för att undvika en
situation där man i denna kammare skulle vara beroende av partier
som Sverigedemokraterna för att genomföra reformer på det
migrationspolitiska området. I de samtalen - vi har inte alltid haft
samma åsikter, utan våra partier har knådat i den överenskommelsen
en del - har vi i slutänden varit eniga i att det var viktiga steg för

Sverige att ta när vi gav papperslösa barn rätt till skola och rätt till
sjukvård och när vi såg på lagstiftningen ur ett humant perspektiv och
såg att Sverige i den situation som råder i världen måste stå upp för
öppenhet och humanism.
Herr talman! Fredrik Reinfeldt har lagt sig vinn om att modernisera
Moderaterna med projektet Nya moderaterna. Det finns många som
har analyserat det projektet. En sak som jag har noterat i det är Fredrik
Reinfeldts iver att resa runt i landet och träffa många människor på
väldigt många arbetsplatser, gärna unga. Det tror jag har varit ett
mycket viktigt arbetssätt som har inspirerat i politiken i stort. Man kan
träffa människor och se många olika sammanhang. Vi har ett fantastiskt land.
Från Miljöpartiet vill vi i dag ge en liten inspirationsbok, inspiration
att också se andra delar av Sverige som kanske inte har hunnits med,
nu när lite mer tid ges. Sveriges nationalparker, Sveriges nationalklenoder, är en bok med många fina bilder som ger inspiration och som
jag nu vill överlämna.
(Applåder)
anf.5 Annie Lööf (C):
Herr talman! Nu vänder jag mig direkt till Fredrik Reinfeldt. Ord som
arbetslinjen, ordning och reda, öppenhet, frihet och handel är starkt
förknippade med dig. Under dina 25 år i politiken, varav 11 som partiledare och 8 som statsminister, har dessa ord varit oerhört vägledande
för hur Sverige ska utvecklas och har utvecklats.
I Fredrik har jag haft både en vän och en kollega. Vi har skrattat ihop.
Vi har tagit tuffa beslut ihop. Vårt ömsesidiga givande och tagande har

bidragit till en starkare och bättre politik. Genom Alliansen har vi förändrat Sverige till att bli mer företagsamt och mer öppet, att ha mer
fokus på kunskap i skolan och att bli mer grönt.
Vi satte fokus just på kunskapen i skolan och på utveckling i alla delar
av landet. Vi underlättade vardagspusslet för tusentals barnfamiljer
genom RUT-avdraget. Vi satsade på välfärden, och 340 000 jobb växte
fram under din tid som statsminister.
Gemensamt påbörjade våra partier resan för att förbättra Sverige - en
resa som för min del nu fortsätter i opposition och för din del innebär
att söka nya utmaningar i andra sammanhang. Du kan med stolthet se
tillbaka på dessa år, för vi har gjort något historiskt.
Jag har alltid känt ditt fulla förtroende, och du har alltid haft mitt. Vi
har tillsammans i Alliansen hållit socialismen stången i åtta år, och det
är ett arv som vi kommer att bära vidare: värderingar om företagsamhet, frihet och kunskap och värdet av arbete.
Fredrik Reinfeldt är en respekterad ledare i världen. Som statsminister
har han tagit Sverige genom den djupaste ekonomiska krisen sedan
1930-talet. Många svenskar har inte ens märkt av det stålbad som
Europa har gått igenom.
Jag skulle vilja tacka dig, Fredrik, för vänskapen och för allt som du
har gjort för Sverige. Platsen i historieböckerna är given.
Under de mest intensiva dagarna i valrörelsen var jag imponerad av
dig, för trots att det var intensivt hade du alltid tid för dina barn. Du
gick hem, du lagade mat, du fixade och du hade alltid tid där - det var

en sådan där extra grej som jag noterade. Du är en fantastisk människa, Fredrik!
Från Centerpartiet får du en gryta och kött och korv - en korvgryta. Jag
hoppas att du kan göra många fina mästerverk med grytan i framtiden.
Stort tack! (Applåder)

anf.7 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Ledamöter! Vi tycker olika om mycket, och vi har haft
många konflikter. Men i dag vill jag tacka dig, Fredrik Reinfeldt.
Du ska veta att du är en motståndare som vi respekterar. Du ska veta
att vi har studerat er i Nya moderaterna noga, och kanske har vi också
lärt någonting av att göra det.

anf.6 Fredrik Reinfeldt (M):
Herr talman! Det må vara så att jag hann med att laga mat i valrörelsen. Men jag har inte lyckats överföra min kärlek till falukorv till hela
min omgivning, så det kommer huvudsakligen att bli jag själv som
kalasar på det här.
Jag vill säga till alla att jag respekterar alla mina politiska motståndare
- det tycker jag att man ska göra. Men jag vill vara tydlig med att säga
att man i politiken också får vänner, och man jobbar och sliter tillsammans under många långa år, precis som Annie beskrev. Jag vill
bara säga hur viktigt och hur ovanligt det är i vår tid att man kan lära
känna varandra över partigränser, arbeta nära varandra och åstadkomma resultat.
Det är inte så att vi alltid har träffats till fest och trevnad - det har
huvudsakligen varit till förhandlingar och till prövningar. Men det är
någonting man bär med sig. Jag kan säga till Annie, till Göran och till
Jan att det har varit en fantastiskt imponerande resa. Det är med stor
tacksamhet och glädje jag konstaterar att ni fortsätter ett viktigt värv
för Sverige. Tack ska ni ha! (Applåder)

Det är svårt att vara statsminister. Man har makt över mycket men
ändå över ganska lite ibland. Vad gör man när det blir konflikter i
omvärlden? Vad gör man när Maud har köpt på sig ett gaskraftverk i
Holland? Man råder varken över naturkatastrofer eller över Lars
Beckmans twittrande. Det finns så mycket man inte bestämmer över.
Att vara partiledare är tufft. Att vara partiledare och statsminister vet
inte jag hur det är, men det är betydligt tuffare. Hur många tidiga
morgnar, nästan nätter, har inte du klivit upp för att ta planet till
Bryssel för de där mötena som inte är så flärdfulla och så roliga när
man väl sitter där för 18:e gången? Hur påpassad är man inte? Hur
många tal och middagar sitter man inte på där man längtar efter sin
familj och sina vänner, eller att få se den där matchen med Djurgården?
Nu hoppas jag att du får tid för allt det där, Fredrik. Jag vill också
uttrycka min politiska respekt. Du valde att aldrig backa ned mot
rasisterna. Du schackrade aldrig med de grundläggande värderingarna
om främlingsfientlighet. Det finns högerpartier som har gjort det. Det
har varit dåligt för de partierna. Det har varit dåligt för de länderna. De
har satt en boll i rullning i en utförsbacke. Jag hoppas att Moderaterna
vårdar det arvet efter dig, Fredrik Reinfeldt, för det hedrar dig.

Vad ska man ge för present till en avgående statsminister? Ja, en bra
bok, Reinfeldteffekten, skriven av Vänsterpartiets partisekreterare Aron
Etzler. En dag kanske du får tid att läsa den. (Applåder)
anf.8 Jan Björklund (FP):
Herr talman! Precis när jag blev politiskt aktiv 1976 inträffade en tidsperiod på 20 år - det förstod jag ju inte då, men i dag ser jag det - när
det var ganska tätt med borgerliga regeringar. Men de sprack allihop på kärnkraften, på Öresundsbron, på skatteskalor.
En av de viktiga saker som du har uträttat i politiken är att du insåg,
liksom andra borgerliga partier men under ditt ledarskap, att om detta
ska funka för det borgerliga Sverige i framtiden måste vi klara av att
hålla ihop. Vi kan inte slitas isär när vi får regeringsmakten, för då får
vi inte folkets förtroende återigen. Skapandet av Alliansen är det mest
strategiska du har gjort för Sverige utifrån ett borgerligt och liberalt
perspektiv.
Under åtta års tid har man ändrat skatteskalor och ändrat betygssystem. Men en ny regering kan ändra tillbaka allt det där - vad är egentligen bestående? Det som verkligen håller i längden är inte de beslut
som bara fattas här. Nej, det är när man medverkar till värderingsförändringar som gör att saker och ting inte längre går att rubba - därför
att värderingarna har förskjutits.
Arbetslinjen är så förankrad i dag att ingen vågar ifrågasätta den. De
som har sex timmars arbetsdag på sina program döljer det i valrörelserna numera, för de skäms för det.

Det är i mycket stor utsträckning din personliga förtjänst: först förändringen av ditt eget parti och sedan förändringen av hela samhällsdebatten på dessa punkter. När man värderar detta långsiktigt i framtiden kommer det att ses som den allra största insatsen du gjorde.
"Öppna era hjärtan" var också, precis som många har sagt, ett mycket
modigt ställningstagande, inte minst mot bakgrund av ditt eget partis
tidigare ställningstaganden, före ditt ledarskap.
Eftertänksamhet - det blir nästan aldrig fort och fel. Det du gör är
eftertänksamt och klokt. Mätningar visar nu att förtroendet för den
svenska statsmakten under din tid har ökat substantiellt och tydligt. Jag
tror att det i hög grad går att återkoppla till ditt personliga ledarskap.
Jag är mycket stolt över att ha fått vara en del av din regering och över
vårt samarbete under dessa åtta år. Jag önskar dig lycka till i framtiden.
Nu slipper du det blaskiga kaffet på Rosenbad som vi har druckit varje
torsdag, som andra nu får dricka, och du ska få njuta av riktigt kaffe i
framtiden.
Dessutom vill jag visa hur vi allianspartikolleger ser på dig på vanlig
svenska: Det står "Världens bästa kompis" på denna tröja. (Applåder)
anf.9 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Här får man äntligen möjlighet till replik, och så blir det
sådant här.
Om jag funderar på hur en politiker bör vara tänker jag mig några
viktiga egenskaper. Det bör vara en person som är klok, kunnig, noggrann, konsekvent, omdömesgill och uthållig. Det går att hitta fler
sådana begrepp som vi, oavsett partifärg, vill ska vara kännetecknande
för dem som är ledare för våra partier och för vårt land.

Fredrik Reinfeldt har verkligen alla de här egenskaperna. Han är en
person som har gjort en unik politisk gärning i svensk politik under en
väldigt lång tid, och han är den i modern tid längst sittande borgerliga
statsministern.
Det här visar vilken unik person Fredrik är när det gäller att kunna
samla och nå kompromisser utan att ge vika i fråga om vad som är
målet. Fredrik har tagit ett mycket stort ansvar i sitt eget parti, i
alliansbygget och för Sveriges del.
Vi har jobbat tillsammans hundratals, kanske tusentals timmar. Vi har
tillsammans under din ledning, Fredrik, byggt om Sverige till ett bättre
land att leva i. Arbetslinjen är ett begrepp som kommer att leva vidare.
Den har gjort det möjligt att förstärka och utveckla välfärden på ett
alldeles fantastiskt sätt. Det valmanifest som vi har presenterat och
som vi alliansföreträdare i riksdagen kommer att fortsätta kämpa för
heter Vi bygger Sverige.
Fredrik, du är en lagbyggare, en byggare i politiken när det gäller
allianser och samarbete. Jag hoppas att du vill fortsätta vara den
byggaren i de sammanhang där du kommer att finnas. Jag antar att det
verktygsbälte du har börjar bli utslitet, så det är dags att satsa på ett
nytt. Vi fortsätter att bygga Sverige. Tack, Fredrik! (Applåder)
anf.10 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Jag vill börja i den syriska gränsstaden Kobane. Där står
nu mycket hårda strider mellan IS och kurdisk militär, och det är
många som fruktar en fullkomlig massaker. Det är dags att stå upp för
de civila i Kobane, i Syrien i sin helhet och i Irak. Världssamfundet
måste stärka sina insatser för att bekämpa den här vedervärdiga sekten.

Vi ska göra allt i vår makt för att stoppa IS.
Samtidigt brottas världssamfundet med ebolautbrottet. Sverige har en
beredskap och är redo att bistå med det stöd som krävs för att bemöta
detta fruktansvärda virus. Våra tankar går naturligtvis till de drabbade,
och vi sluter upp bakom de hjältar som hjälper de drabbade(Applåder)
Herr talman! Vi lever nu i en global tid. För bara några generationer
sedan var vi ett slutet land. Tillgången till omvärlden var reserverad
för en rik och högutbildad elit. Nu har vi öppnat oss. Nu har vi affärsavtal. Vi har vänskapsband. Vi har familjerelationer som sträcker sig
över kontinenter.
Visst, det skapar utmaningar. En kris på USA:s finansmarknad kan
göra att en sjuksköterska i Sverige får färre kolleger. En skörd i södra
Afrika styr priset på svenska bönders grödor. Men framför allt skapar
det möjligheter. En innovation i Asien kan skapa jobb åt svenska
industriarbetare. Och tänk att ett barn med en läsplatta sitter med
världens samlade kunskap i sitt knä.
Våra arbeten, våra liv, luften som vi andas, maten som vi äter - allt är
en del av globala skeenden. Det finns ingenting som är isolerat, och
det enda vi är säkra på är att allt detta också kommer att förändras.
Den här utvecklingen är ett faktum. Det finns ett fåtal ledare runt om i
världen som försöker sluta sina länder för omvärlden, och deras
resultat är bara ökad fattigdom och mer förtryck. Sverige har i stället
tagit del av utvecklingen, drivit på den och välkomnat den. Därför har
vi också belönats rikligt med ökad handel, kunskapsutbyte, rikedom
och framför allt en ökad frihet att obegränsat ta del av vår omvärld.

Frågan som vi däremot måste ställa oss är: Har den här friheten delats
av alla i Sverige? Delas den just nu av alla i Sverige? Där är svaret nej.
Under högerregeringens tid vid makten ökade osäkerheten.
Arbetslösheten steg. Färre barn klarar skolan, och välfärden har urholkats. Klyftorna växte. Det skapar missnöje, rädsla och oro. Vår väg
framåt för att hålla ihop vårt land är att möta detta. Alla ska nämligen
kunna känna sig som vinnare i en global tid.
Därför vill jag i dag tala om det svenska löftet. Det är det löfte som vi
ska ge varandra i Sverige. Det är huvudparagrafen i vårt samhällskontrakt. Det är det som säkrar att alla kan ta sig fram i en global
värld.
Jag tror att det här löftet ska innehålla minst tre delar. Den första är
kunskap. Varje barn ska kunna lära sig och utvecklas till en fri, stark
och kunnig individ i en världsledande skola. Varje ungdom ska få
nycklarna till både samhällslivet och yrkeslivet. I dag krävs det ännu
mer. Du måste kunna studera vidare, byta karriär och bilda dig under
hela livet. Kunskap har helt enkelt blivit den globala ekonomins
främsta konkurrensfördel, och jag vill att det svenska löftet ska innehålla och innebära att den möjligheten delas av alla.
Den andra delen är tryggheten. Tryggheten krävs i en värld av ständig
förändring. Trygghet är att inte ständigt behöva gå och vara rädd för att
bli arbetslös, eftersom arbetslösheten pressas tillbaka av en aktiv
näringspolitik. Trygghet är att kunna starta ett nytt företag och pröva
sina idéer. Trygghet är möjligheten till en bra bostad och samhällsservice i hela vårt land. Du ska så långt det någonsin är möjligt kunna
känna trygghet i sjukdomens oro, i föräldraskapets lycka och på
ålderns höst. I vår tid är trygghet också att leva i ett ekologiskt hållbart

samhälle. Det är viktigare än någonsin, och det ska vara en grundmurad del av det svenska löftet.
Den tredje delen är jämlikheten. Hur ska man kunna ta sig fram i en
global ekonomi om man hålls tillbaka av fördomar och förlegade
normer? Du ska ha rätt till goda möjligheter i livet, oavsett vem du är
och var du kommer ifrån. Din väg framåt ska inte hindras av ditt kön
eller din hudfärg, din bakgrund eller din kropps funktion, vem du
älskar eller hur mycket dina föräldrar tjänar.
Detta, herr talman, ser jag som tre viktiga delar som utgör det svenska
löftet. Det löftet - så kan man koncentrera budskapet i detta - är ett fritt
liv i en global tid. (Applåder)
Vi står nu i en brytningstid, då vi ska avgöra Sveriges väg framåt i den
globala ekonomin. Några har föreslagit lägre löner, mindre välfärd,
försämrad arbetsrätt, kortare utbildningar och lågkvalificerade jobb.
Jag är övertygad om att vi måste göra precis tvärtom. Kunskapen,
tryggheten och jämlikheten ska inte försvagas utan förstärkas. Det är
bara så vi kan stärka vår omställningsförmåga och därmed landets
konkurrenskraft. Bara så kan vi vända det som i dag anses vara enbart
svåra utmaningar, nämligen klimatomställningen, demografin och den
växande konkurrensen. Bara så kan vi vända detta till stora möjligheter.
Sverige kommer aldrig att bli störst. Sverige kan aldrig bli billigast.
Men om vi samarbetar kan Sverige bli bäst. Vi ska inte sparka nedåt;
vi ska hjälpa varandra framåt. (Applåder)
Det svenska löftet tål att jämföras med den amerikanska drömmen. Det
är en dröm som är beundrad runt om i hela världen. Men för alldeles

för många styrs möjligheten till kunskap och trygghet fortfarande efter
plånbok. Därför växer fortfarande ojämlikheten. Den amerikanska
drömmen förblir just ofta en dröm, en dröm som aldrig blir verklighet.
Där är det svenska löftet unikt. Det kan göra oss världsledande. Det
svenska löftet ska nämligen inte vara någonting som vi bara drömmer
om. Det är någonting som vi ska förverkliga för varandra tillsammans.
Det här är självklart inte någonting som jag kan lova Sverige. Det här
är ett löfte som jag vill att vi ska ge till varandra. Det kan bara säkras
om alla är med och bidrar med sin kunskap, sin vilja och sitt engagemang. Och jag vet att svenska folket vill vara med och skapa någonting som är större än dem själva. Det gäller också ledamöterna i den
här kammaren. Jag söker inte konflikt kring den här visionen. Jag
söker samförstånd och samarbete.
Herr talman! Jag vill samla Sverige för att skapa det svenska löftet.
Det här är vår främsta chans att skapa hopp där det nu råder hopplöshet och att skapa framtidstro där det nu råder förtvivlan. Det är ett löfte
som gör att Sverige kan vara öppet och solidariskt och stå absolut
främst i den globala ekonomin. Det är ett löfte som ska säkra rätten till
ett fritt liv i en global tid. Låt oss förverkliga detta löfte med stolthet,
självförtroende och en orubblig tillförsikt inför framtiden. (Applåder)
anf.11 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Statsministern! Stefan Löfvens självförtroende är det
inget fel på i alla fall - det kan vi konstatera. Han jämför sitt svenska
löfte med the American dream. Vi får väl se hur det går med den
saken.

såg vi inte minst i samband med prövningen här i kammaren för
knappt en vecka sedan. Utifrån vad som då framkom i regeringsförklaringen och utifrån vad som har framkommit i en rad olika utspel
från regeringen kring olika överenskommelser undrar jag om Stefan
Löfven förstår att han regerar på ett mycket svagt mandat.
Vi har hört utspel om obligatoriskt gymnasium. Vi har hört utspel om
traineejobb i välfärden. Vi har hört utspel om energipolitiken. Vi har
hört utspel om höjda inkomstskatter med mera. Det här är några
exempel på områden där jag har väldigt svårt att se var i den här
kammaren som Stefan Löfven ska hitta sin majoritet, som han rimligen
måste ha för att kunna driva igenom den här politiken.
Senast häromdagen läste jag att Stefan Löfven avser att driva igenom
vinstförbud i välfärden med stöd av Moderaterna och Folkpartiet. Det
är kanske inte två partier som direkt har utmärkt sig och profilerat sig i
just frågan om att införa vinstförbud i välfärden.
Herr talman! Jag har egentligen en ganska enkel fråga till Stefan
Löfven. Hur tänker Stefan Löfven kring de här sakerna? Vilken är
Stefan Löfvens plan för att ta ansvar för landet?
Det duger inte att stå i tv och utlova en handlingskraftig regering och
sedan kasta fram olika önskelistor som man hoppas att andra här i
kammaren vill ta ansvar för. Det är ansvarslöst att göra på det viset.
Man måste förankra sin politik hos en majoritet här i riksdagen. Vilken
är egentligen Stefan Löfvens plan för att ta ansvar för landet?
anf.12 Statsminister Stefan Löfven (S):

Den minoritetsregering som Stefan Löfven nu har bildat är historiskt
svag. Stödet för Stefan Löfven som statsminister är mycket lågt. Det

Herr talman! Jag har under hela valrörelsen talat om precis denna

situation. Det är därför jag inte har gått till val på att säga att det finns
ett enda regeringsalternativ, ett enda sätt att hantera det parlamentariska läge som skulle uppstå. Jag har under hela valrörelsen talat om
att vi alla, när de svenska väljarna har sagt sitt, är skyldiga att ta vårt
ansvar och hantera det läget.

övertygad om att de utgångspunkterna finns.

Vi har olika åsikter i en mängd frågor och kommer så att ha. Det betraktar jag som en stor styrka för demokratin. Vår uppgift är dock att
se till att behandla de olikheterna så att vi för Sverige framåt. Det är
därför som vi naturligtvis som regering lägger fram vår politik. Det är
det här som vi tror på. Det är det här vi vill. Det är den här riktningen
vi vill ha. Sedan har vi alla i den här kammaren att hantera det, också
självklart den svenska regeringen.

anf.13 Jimmie Åkesson (SD):

En sak ska stå fullständigt klar, och det är att våra prioriteringar ligger
fast. Det gäller att se till att svenskar kommer tillbaka i arbete, vuxna
människor. Det gäller att se till att våra ungdomar får den absolut bästa
starten på sina vuxna liv. De ska inte hamna i arbetslöshet. De ska inte
hamna i långtidsarbetslöshet.
Det gäller för oss att titta på våra barn och säga: Ni ska få den bästa
utbildningen för att ni ska komma in som starka och trygga individer i
vuxenlivet. Ni ska få den nyckel som jag precis pratade om i mitt
anförande.
Det gäller att se till att svenska folket vet att när tryggheten behövs,
när man är sjuk eller behöver vård på äldre dagar, ska den finnas där.
Och det gäller att se till att den ska finnas där på lika villkor. Det är vår
mission. Det är det vi utgår från i den svenska regeringen. Vi tänker ta
hit det till kammaren och säga: Detta är vår ambition. Har vi några
gemensamma utgångspunkter som vi kan utgå från? Jag är helt

Vi har ett uppdrag här, att se till att föra Sverige framåt oavsett vad det
parlamentariska läget är. Regeringen tänker ta sitt ansvar i detta.
(Applåder)

Herr talman! Jag har svårt att se det som Stefan Löfven just presenterade som en plan. Det är just, precis som han själv sade, mer av
visioner och ambitioner. Men faktum är att vi inte i första hand röstar
om visioner och ambitioner här i kammaren, utan här röstar vi om
konkret politik. Och det är den konkreta politiken som det nu är dags
att ta ansvar för, Stefan Löfven. Och det är det jag frågar om.
Det är där Stefan Löfven har oerhört stora problem att ta ansvar, för
han har bara stöd av 38 procent av svenska folket för sin regering.
Samtidigt har Stefan Löfven tagit som sin absolut främsta utgångspunkt att isolera 13 procent av väljarna, att avfärda 13 procent av
väljarna som mindre vetande, att kalla dem för fula saker och så vidare. Det har varit genomgående i hela valrörelsen.
Kvar finns egentligen fyra borgerliga partier som Stefan Löfven har att
samarbeta med och att förankra sin politik hos. Då frågar jag igen, herr
talman: Vilken är Stefan Löfvens plan för att ta ansvar för landet?
(Applåder)
anf.14 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Nej, jag har inte kallat svenska väljare för någonting.

Däremot är jag tydlig med vad ditt parti står för. Ni gör som så många
andra har gjort genom åren. Ni utser syndabockar. Det är några vars fel
det är att det ser ut som det gör i landet. Det här har skett i många tider.
Många gånger har mäktiga politiker pekat ut en grupp, en som dessutom är lite utsatt och som kanske har svårt att försvara sig. Och så
skyller man alla samhällsproblem på den. Det är det som talar emot ert
parti, Jimmie Åkesson.
En sak är dock viktig: Detta har aldrig någonsin fungerat - aldrig. Det
finns inget land i världen som har kunnat peka på någon framgång när
man ger sig på en del av befolkningen. Det kommer Sverige heller
aldrig att göra. Därför riktar jag mig till Sverigedemokraternas väljare
och säger: Jag förstår. Jag ser hur ni har det. Men framgången är inte
Sverigedemokraternas politik. Jag kommer att stå upp mot rasismen
och främlingsfientligheten - alltid, alltid.(Applåder)
anf.15 Annie Lööf (C):
Herr talman! En av många saker som tydligt skiljer Socialdemokraternas och Alliansens politik åt är synen på hur jobb skapas. En särskild
del i Socialdemokraternas så kallade jobbpolitik handlar om innovationer. Medan Sverige nu är världsmästare på innovation försöker
Stefan Löfven bli världsmästare i att hitta på nya ord på gamla lösningar. Ord som innovationskatapulter, statliga investeringsplaner,
nyindustrialiseringspolitik, industrikansler och innovationsråd ska fixa
jobben och innovationerna. Men det är ord som snarare doftar planekonomi och östeuropeiskt 1980-tal än modern näringspolitik.
Det kanske kommer som en överraskning för Stefan Löfven, men det
var inte politiker som fixade skiftnyckeln, blixtlåset, trepunktsbältet
eller senare innovationer som Skype och Spotify. Det var företag-

samma innovatörer och entreprenörer.
Omdömena om Socialdemokraternas politik har inte låtit vänta på sig.
Innovationsrådet döms ut av professor Lars Calmfors, som sade: "I
bästa fall är det bara ord och gör ingen skillnad. I sämsta fall gör det
skillnad, och då kan det vara skadligt."
De få gånger Löfven nämnde företagandet i sin regeringsförklaring
beskrevs det i negativa ordalag. Tillväxt gömdes under avsnittet om
kultur. Att de flesta nya jobb skapas av de små och växande företagen
har gått Löfven helt förbi.
Det här är också kärnan i varför Centerpartiet aldrig kan ställa upp på
Socialdemokraternas politik. För Stefan Löfven, ivrigt påhejad av
Jonas Sjöstedt, är företagaren skurken. För oss är hen hjälten. Jag vill
därför fråga Stefan Löfven: Varför är nationella investeringsplaner och
en industrikansler bättre politik än att fortsätta att sänka kostnaderna
och minska krånglet för landets småföretagare och entreprenörer?
(Applåder)
anf.16 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Vi får först komma ihåg den situation vi är i efter åtta år
med en borgerlig regering. Då är arbetslösheten högre. Då är långtidsarbetslösheten högre. Då är ungdomsarbetslösheten högre. Arbetslöshet måste nämligen räknas på det sätt som alla räknar, det vill säga:
Hur många skulle ha kunnat vara i arbete? Allt det som ni berömmer er
av att ha gjort har faktiskt inte lett oss framåt.

Om vi återgår till hur vi har det nu vill jag ändå påstå att Centerpartiet
är precis som Socialdemokraterna: ett folkrörelseparti. Många gånger
har våra två partier tagit ansvar för att se till att föra Sverige framåt. Vi
har i dag, tycker jag, sammanfallande intressen i en rad olika frågor.
En sådan är att se till att hela Sverige kan leva, att vi kan utveckla vår
svenska landsbygd. En annan sådan är att vi måste minska småföretagens kostnader för sjuklöneansvaret. En tredje sådan är hur vi ska
stärka högskolorna runt om i hela landet.

handlar om "statskapitalism där regeringen talar om var framtiden
ligger". Jag kan inte annat än hålla med honom.

Nu är det dock bara att konstatera att valrörelsen är över. Valdagen
ligger bakom oss, och vi har ett valresultat att hantera. Väljarna har
sagt sitt och har gett oss ett parlamentariskt läge. Det ska vi handla
utifrån. Det är nu som vi förtroendevalda har möjlighet och skyldighet
att visa de svenska väljarna att vi tänker ta det här på allvar. Det är
dags att vi tar vårt ansvar. Det är dags att sluta hitta bara olikheter och
i stället börja se vad det är för gemensamma ståndpunkter som vi kan
utgå ifrån.

anf.18 Statsminister Stefan Löfven (S):

Jag nämnde några. Jag hoppas att vi kan föra en diskussion utifrån
detta också fortsättningsvis här i kammaren. (Applåder)
anf.17 Annie Lööf (C):
Herr talman! Stefan Löfven har inlett sin karriär som statsminister med
att avveckla Landsbygdsdepartementet, införa en lastbilsskatt, avskaffa valfriheten för vanligt folk inom välfärden och tredubbla arbetsgivaravgifterna för unga människor. Utöver detta lägger man på 19
miljarder på de svenska företagen och tror att det ska skapa jobb.
Er jobb- och landsbygdspolitik är bara ord utan substans - det är bara
käbbel. Jens Spendrup, Svenskt Näringslivs ordförande, gav också han
det nationella innovationsrådet kalla handen. Spendrup sade att det

Jag ger Stefan Löfven en chans till att svara på frågan: Varför lyssnar
du inte på det svenska näringslivet? Hur tror du att 19 miljarder i
ökade kostnader för företag kommer att leda till fler jobb och fler
växande småföretag på landsbygden såväl som i städerna?
(Applåder)

Herr talman! Jag har ägnat ganska många år av mitt vuxna liv åt att
arbeta i industrin, för industrin, för det svenska näringslivet. Är det
någonting som jag har hört genom alla år från det att jag var rätt så ung
facklig förtroendevald så är det behovet av att samarbeta och samverka. Det ska ske på lokal nivå. Det är där ute det händer på riktigt.
Det är de entreprenörerna och de innovatörerna som faktiskt tar fram
de nya produkterna som ska bli de nya storsäljarna.
Men det behövs också en nationell samling. Vi måste tro på Sverige.
Vi ska visa att Sverige har självförtroende, och då ska man samlas. Om
än några säger att de inte tror på innovationsrådet vet jag att det där
också kommer att finnas företrädare för näringslivet. De som inte vill
vara där ska naturligtvis inte vara där, men de som vill vara där ska
komma. Dem vill jag sätta mig ned med och samtala om vad vi bäst
gör för Sverige och hur vi ska utveckla vår kompetens och infrastruktur. Vad behöver vi göra för att stärka Sveriges konkurrenskraft?
Vi kommer att sitta där, och vi kommer att föra landet framåt.
(Applåder)

anf.19 Jonas Sjöstedt (V):

anf.20 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Ledamöter i Sveriges riksdag! Under åtta år med borgerligt styre har vi fått en otrygg arbetsmarknad. På svensk arbetsmarknad
utnyttjas löntagare från andra länder hänsynslöst till dåliga villkor.
Många väntar på ett sms i telefonen som avgör om de har arbete i
morgon eller försörjning i nästa vecka.

Herr talman! Den förra regeringen införde en lagstiftning som gjorde
det möjligt, dess värre, för oseriösa företag att dumpa löner och ge
sämre anställningsvillkor för dem som jobbar i Sverige. Jag menar att
det här är ett flagrant brott mot det vi kallar den svenska modellen.
Lika och sjysta villkor ska gälla för alla som arbetar i vårt land.
Vi kommer att se till att riva upp lex Laval. Den är feltänkt. Det ska
inte spela någon roll från vilket land du kommer när det gäller vilka
villkor du ska ha. En arbetsgivare måste vara registrerad här och ha en
fysisk eller juridisk person som de fackliga organisationerna kan
förhandla med.

Det är dags att göra något åt det här. Det är dags att göra otrygga jobb
till trygga jobb. Det är dags att göra jobb med ovärdiga villkor till
arbeten med värdiga villkor.
Därför har jag tre konkreta frågor till statsminister Stefan Löfven. I
regeringsförklaringen - alldeles utmärkt - står det att vi strävar efter ett
socialt protokoll i Europeiska unionen. Min första fråga är: Är statsministern beredd att föreslå att riva upp lex Laval i den svenska lagstiftningen redan nu?
I regeringsförklaringen sägs det att man ska åtgärda de många visstidsjobben. Min andra fråga är: Är statsministern redo att lägga fram förslag om att ta bort anställningsformen "allmän visstid" så att visstidsanställningar alltid ska motiveras?
Min tredje fråga gäller bemanningsbranschen. I dag är det lagligt att i
Sverige säga upp gamla trotjänare på fabriken för att bemanningsföretagen ska vara inne dagen efter och göra deras arbete. Kan vi förvänta
oss en proposition från Sveriges regering som gör någonting åt det
här?(Applåder)

När det gäller visstidsanställningar har vi alltid haft dem, och vi
kommer att behöva dem också i framtiden. Jag tycker att det är viktigt
att arbetsmarknadens parter får se över detta, men vi är tydliga med att
det inte är okej att stapla visstidsanställningar på varandra i all oändlighet. Ett sådant arbetsliv är inte framtidens arbetsliv. Svensk arbetsmarknad ska kännetecknas av trygghet. Du kan ha kortare anställningar. Det kan vara bra för dig, det kan vara bra för arbetsgivaren, det
kan vara bra för båda parter, men det ska i slutänden råda trygghet.
När det gäller bemanningsbranschen är det också där bara att vara
tydlig: Den kommer att finnas, för den tjänar sitt syfte. Men den är ju
inte tänkt att undergräva tryggheten på svensk arbetsmarknad för dem
som nu finns i jobben på ett sådant sätt att man först säger upp
människor och sedan tar in bemanningsbranschen på precis de jobb
som utfördes.
Även den frågan menar jag dock att parterna måste få möjlighet att
titta på och sedan återkomma med vad de vill göra. Vi ska ha en trygg

arbetsmarknad i Sverige, och jag tror att allt fler arbetsgivare kommer
att inse att i konkurrensen om den framtida arbetskraften gäller det
också att ha sjysta villkor. Vi ska se till att den svenska modellen
efterlevs. (Applåder)

visst sätt kan det mycket ofta vara så att parterna på vissa områden
ändå har slutit avtal som rör precis de här områdena. Det kan gälla
både visstidsfrågan och bemanningsfrågan, där man har hanterat det på
ett visst sätt för att hantera dagens lagstiftning.

anf.21 Jonas Sjöstedt (V):

Då är det utifrån vår utgångspunkt viktigt att ändå lyssna på parterna.
Hur har man hanterat det hittills, och hur skulle man vilja se vägen
framåt? Det kan nämligen skilja sig åt mellan olika branscher, och jag
tycker att det är en bra huvudregel att se till att arbetsmarknadens
parter - som trots allt har huvudansvaret - också får börja med att tala
om hur de vill ha det. Vi ska lyssna på detta.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaren. Vi verkar vara helt
överens om lex Laval; vi samarbetar gärna om att ta bort den lagstiftning som genomfördes av den borgerliga regeringen. När det
gäller visstidsanställningarna är det självklart att visstidsanställningar
är både nödvändiga och positiva. För många är det en väg in på
arbetsmarknaden. Men det ska finnas en anledning till att man använder sig av en tillfällig anställning - mycket att göra, eller att det är
ett vikariat. I dag ser vi hur man sätter i system att ersätta fasta jobb
med tillfälliga anställningar. Ett verktyg för att sätta detta i system är
anställningsformen allmän visstid. Avser verkligen inte regeringen att
ta bort den anställningsformen? Är det inte rimligt att visstidsanställningar har ett motiv?
Det andra är bemanningsbranschen. Ja, man kan hoppas att parterna
löser sådant, men det har inte skett. I dag är det i Sverige okej att säga
upp människor för att dagen efter, på deras egen arbetsplats, ta in
någon bemanningsanställd för att göra deras jobb. Vi har haft en rad
fackliga konflikter som har handlat om just detta. Är det inte dags för
lagstiftning? (Applåder)
anf.22 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Jag har verkat en del i partssystemet på arbetsmarknaden.
Även om man tycker att en sak är klockren och borde förändras på ett

anf.23 Jan Björklund (FP):
Herr talman! Jag har med mig en kolbit. Den är känd från den svenska
valrörelsen.(Applåder)
Det är stor efterfrågan på de här kolbitarna just nu, framför allt i
Tyskland. Elproduktionen från stenkol och brunkol i Tyskland är nu
tillbaka på samma nivå som under DDR-tiden. Det beror på en sak,
nämligen att Tyskland har bestämt sig för att stänga ned den tyska
kärnkraften. Det är orsaken.
Det var Tage Erlander, Olof Palme och Ingvar Carlsson som byggde
upp den svenska kärnkraften. Det var för jobbens skull, och det var
med stor medverkan och tillskyndan från LO. Det skedde i samarbete
med flera av de borgerliga partierna, bland annat mitt eget. Det var för
jobben, välfärden och miljön. Men så kom den 1 oktober 2014.
Klockan var 17.26 när TT-meddelandet kom där den tillträdande vice
statsministern gjorde uttalandet: Jag lovar det som står i vårt valmani-

fest - under mandatperioden kommer flera kärnkraftsreaktorer att
stängas.
Lovar, flera reaktorer, under mandatperioden och stängas - det är inte
en målsättning utan ett löfte. Hon lovar.
Sedan uttalar Stefan Löfven, när vi frågar, att nej - status quo ska gälla
för kärnkraften fram till dess att man har överläggningar. Då var löftet
som bortblåst.
Båda dessa besked kan rimligen inte vara riktiga samtidigt, Stefan
Löfven. Är det så att det är statsministerns besked som gäller, eller är
det den nya vice statsministerns besked som gäller? Du måste välja
sida. (Applåder)
anf.24 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! För det första: Tysklands framtid vad gäller kolet ska vi
nog vara lite försiktiga att uttala oss om. Jag har pratat med Tysklands
vicekansler, och vi får se längre fram vad Tyskland gör för vägval.
När det gäller kärnkraften är jag alltid lika fascinerad. Kärnkraften
kommer att finnas där under överskådlig tid, och jag förstår intresset
för den. Men jag tycker och har sagt så många gånger - också i denna
kammare, tänkte jag säga - att den intellektuella nivån blir lite för låg
om vi bara kan prata om ett energislag när vi pratar om energi.
Kärnkraften är viktig och kommer att vara viktig under lång, lång tid.
Det är precis av det här skälet, alltså osäkerheten, som vi måste in i de
samtalen. Det är precis av det skälet, för det kommer att vara väldigt få
som vågar investera om de riskerar att få ändrade förutsättningar efter
fyra nya år. Vem ska våga investera då? Här pratar vi om investeringar

som ska ligga långt fram i tiden. Oavsett vilket energislag man förespråkar är det av precis detta skäl. Därför måste vi in i samtalen om
detta.
Sedan kan man göra olika bedömningar av vad vissa beslut faktiskt
betyder. När det gäller bedömningen av om ett kärnkraftverk kommer
att behöva stängas eller inte kan bedömningarna vara olika.
Regeringens uppgift är dock att utse en energikommission som ska se
till att få i gång de samtal som aldrig kom i gång efter att ni slöt er
överenskommelse. De samtalen måste leda till breda överenskommelser så att just de som tänker investera kan veta att det håller - att
det är en energiöverenskommelse - oavsett vad Jan Björklund tror på.
En sak är klar, och det är att Sverige ska ha en långsiktigt hållbar
tillgång till energi till konkurrenskraftiga priser. Det ska vi visa det
svenska företagandet och det svenska näringslivet. Det ska också
svenska hushållskunder veta. (Applåder)
anf.25 Jan Björklund (FP):
Herr talman! Jag såg att både de socialdemokrater som är för kärnkraft
och de socialdemokrater som är emot kärnkraft applåderade, Stefan
Löfven. Det beror på att svaret var helt obegripligt. (Applåder)
I valrörelsen dög det kanske med att låta bli att räcka upp rött och
grönt kort eller putta undan Annie Lööfs rapport. Det kanske gick då,
men det går inte längre. Nu är du nämligen statsminister, och så
småningom kommer du att behöva välja sida. Ska man tillåta nya
reaktorer eller inte? Vi kommer att komma till de samtal du bjuder in
till, men då kan det inte vara så att vice statsministern redan från

början har bestämt vad slutresultatet ska vara. Ni måste vara beredda
att lyssna i de samtalen.
Gå inte den tyska vägen, som Åsa Romson vill, Stefan Löfven! Gå inte
den tyska vägen, som Miljöpartiet vill. Välj Tage Erlanders och Olof
Palmes väg! Välj jobben, klimatet och miljön. Välj det förnybara, men
välj också att behålla den svenska kärnkraften. Välj bort det tyska
kolet! (Applåder)
anf.26 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Jag noterar att Jan Björklunds svar åskådliggör mycket
av det vi står i precis nu. Du anklagar vice statsministern för att ha
bestämt hur det ska gå och hur det ska bli, Jan Björklund. Man kan
inte säga något mindre.

fanns, teg sig genom valrörelsen. Man lämnade knappt några som helst
gemensamma besked om vilka man var och med vilka man skulle
samarbeta, och naturligtvis ännu mindre om politikens innehåll. Sällan
har någon under så lång tid sagt så lite om så mycket som under den
här valrörelsen. (Applåder)
Om man under valrörelsen inte bryr som om att bygga en koalition är
det klart att det finns en risk att man står där och inte har någon när
man har fått makten. Det är det vi ser nu, och nu kommer överenskommelser hit och dit. Nu kommer besked om någonting annat än det
väljarna kanske hade skäl att förvänta sig. Väljarna ville veta, men
väljarna fick inte besked. Nu kommer beskeden.

Det är precis samma, och det är där vi står nu. Så kan vi stå i några år
till, men det nyttar inte Sverige; det hjälper inte vårt land. Det är därför
jag idogt säger - jag kommer inte att ge mig på den linjen - att vi måste
sätta oss ned mittemot varandra och se att ni har er utgångspunkt och
ingångsvärde och vi har vår. Hur ska vi lösa det så att Sverige vet att
det finns tillgång till energi när man behöver det? Det svenska näringslivet ska veta det, och de svenska hushållskunderna ska veta det. För
det krävs överenskommelser. Vi vet var vi står, och jag vet var andra
står. Låt oss mötas i en dialog så att vi får till en långsiktig överenskommelse! (Applåder)

Ett av beskeden handlar om välfärdsområdet och hur man steg för steg
ska strypa privata initiativ. Det ska försvinna skolor, vårdcentraler och
äldreomsorg som drivs i annan regi än den offentliga. Jonas Sjöstedt är
förstås glädjestrålande, och det har han alla skäl att vara. Men jag frågar mig ändå, Stefan Löfven, varför just han fick skriva den här
överenskommelsen. Han är ju extremen på den politiska skalan, den
som inte tycker att människor ska få bestämma särskilt mycket själva.
Jag är med på resonemanget om vinstjakt, men varför bedriva en jakt
på dem som vill bidra till att utveckla välfärden? Varför bedriva jakt på
de aktörer som ligger vid sidan om monopolformerna? Varför bedriva
jakt på den valfrihet människor uppskattar? Varför inte bedriva jakten
mot det som är fel - mot kvalitetsbrister - i stället för mot dem som vill
bidra? (Applåder)

anf.27 Göran Hägglund (KD):

anf.28 Statsminister Stefan Löfven (S):

Herr talman! Vi har en väldigt speciell situation i svensk politik. Vi har
just genomlevt en valrörelse där det ena alternativet, i den mån det

Herr talman! Jag har noterat att jag sedan jag blev partiordförande har
blivit anklagad för tre saker samtidigt: Du säger ingenting; du är tyst,

det du föreslår är farligt och det du föreslår har vi redan genomfört.
(Applåder)
Det där håller inte ihop. Man får välja en av angreppspunkterna. Det
håller helt enkelt inte ihop.

tydliga regler för de bolag som vill vara på den här marknaden. Vi kan
utveckla andra typer av driftsformer. Vi ser gärna en ideell sektor som
utvecklas. Jag var på Stadsmissionens skola här i Stockholm, ett alldeles utmärkt exempel på en privat ägare som faktiskt sköter sig och
ser till att investera långsiktigt.

När det gäller valet är det så enkelt som att det var partier som gick till
val, och nu står vi här. Det är precis av det skälet, som jag sade det
under valrörelsen, som vi inte kan gå till val och säga att vi har ett
enda regeringsalternativ oavsett hur det svenska folket röstar. Det är av
det skälet som man måste förbereda sig.

Vi ska uppmuntra dem som sköter sig och levererar seriös verksamhet.
Men vi tänker sätta stopp för de oseriösa. Det tänker vi hålla fast vid.
(Applåder)

Ni hade kunnat skriva hur många valmanifest som helst, Göran Hägglund, men ni hade ändå varit tvungna att förhandla då ni inte fick över
50 procent. Ni kunde inte lova svenska folket att precis så här blir det.
Det kan ingen som inte får över 50 procent, och där är vi inte. Vi ska
förhandla och se till att ta hand om det här valresultatet. Det är vår
uppgift.

Herr talman! Stefan Löfven säger att han anklagas både för att vara
tyst och för att lämna farliga besked, och det stämmer ju. Men det
skedde vid olika tidpunkter. Före valet var Stefan Löfven tyst. Efter
valet kommer de farliga beskeden. (Applåder)

Vad gäller välfärden: Nej, vi tänker inte stoppa människors möjlighet
att välja i välfärden. Det vi tänker sätta stopp för är vinstjakten i
välfärden.
Det är inte okej för svenska barn att sättas på knäckebröd och vatten
därför att någon ägare ska göra vinst som skickas till något konto,
oavsett om det är i Sverige eller utomlands.
Det är inte okej att elever möts av en lapp på dörren där det står: Nu
har skolan gått i konkurs. Lycka till! Hitta någonting annat!
Det här är inte okej. Det är det som vi ska sätta stopp för, samtidigt
som vi behåller valfrihetsmöjligheterna. Det är därför vi ska sätta upp

anf.29 Göran Hägglund (KD):

Varför inte koncentrera sig på kvaliteten? Vi har alla kunnat läsa om
brister som förekommer i landstingsdriven vård och i kommunal
äldreomsorg, och det är dessa brister vi ska komma åt. Vi har kunnat
notera brister i privat verksamhet, och det är dessa brister vi ska
komma åt. Men varför ha idén att man ska mota ut dem som finns där,
som människor uppskattar och gillar? Varför lägger ni fram sådana
förslag som ni gör?
Vi skulle kunna enas om tuffa kvalitetskriterier, men ni är inte intresserade av kvalitetsfrågan. Ni är intresserade av att tränga ut andra än
monopolister på det här området.

Jag vill se en gemensam finansiering och många olika utförare. Du vill
se en gemensam finansiering och en enda utförare. Det är dåligt för
Sverige.
anf.30 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Jag har faktiskt sett fram emot debatten mot just Göran
Hägglund, för han är rolig.
Nu är det inte så, Göran Hägglund, att det bara är efter valet som jag
har anklagats för att ge farliga besked, utan så har det varit under hela
resan sedan jag blev partiordförande.
Kvalitet är, helt rätt, precis det som vi ska gå på, och inte minst
bemanning. Vi vet alla att den största kostnaden i välfärdssektorn är
just för bemanning, personalkostnaden. Det är också där som det är
mycket lätt att åstadkomma vinster.
Vi har under hösten kunnat redovisa att några stora skolföretag
tillsammans har gjort en vinst på 650 miljoner kronor just genom att
dra ned andelen behöriga lärare och andra lärare. Det är exakt av det
skälet som vi måste strama upp detta. Vi ska ha tuffa krav.
Vi tror på valfrihet. Men valfriheten ska innebära att du ska kunna göra
goda val, inga dåliga val. Det är den svenska välfärden. (Applåder)
anf.31 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Nu har vi inlett en ny mandatperiod, och det är med ett
nytt parlamentariskt läge och en historiskt svag minoritetsregering som
leds av Stefan Löfven och Socialdemokraterna.

För knappt en vecka röstade vi, Sverigedemokraterna, som enda parti
nej till Stefan Löfven som statsminister. Jag sade då: Det går inte att i
valresultatet se något tydligt mandat för Stefan Löfven att bilda en
sådan här svag minoritetsregering. Riksdagsmajoriteten är de facto
icke-socialistisk.
Det blev också påtagligt vid prövningen här i kammaren att stödet för
den nya statsministern är anmärkningsvärt lågt. Det innebär i och för
sig en ytterligare förskjutning av makt till oss folkvalda här i riksdagen. Och det ställer mycket högre krav på den som leder regeringen
- höga krav på att söka stöd hos en majoritet. Frågan är om Stefan
Löfven har förstått hur höga de kraven är. Frågan är om Stefan Löfven
förstår vad det i praktiken innebär att ta ansvar för landet.
Att döma av regeringsförklaringen och många av de överenskommelser som tvåpartiregeringen hittills har presenterat kan det bli
väldigt svårt att lotsa mycket av den politiken genom riksdagen,
särskilt som den främsta utgångspunkten är att 13 procent av väljarna
ska isoleras. Det saknas helt enkelt majoritetsstöd för väldigt mycket
av den politik som regeringen avser att driva.
Ett exempel på det är de så kallade traineejobben i 90-dagarsgarantin,
som det av allt att döma saknas stöd för här i kammaren. Höjda
inkomstskatter är ett annat exempel på något som man sannolikt ändå
hade kunnat driva igenom med de budgetregler som finns.
Energipolitiken är ett annat område där de båda regeringspartierna
säger att de har kommit överens. Men sedan verkar de inte vara helt
överens om vad det är som de faktiskt har kommit överens om. Det
riskerar också att stöta på patrull när det så småningom ska hamna här
i kammaren.

Ännu en överenskommelse gäller gymnasieskolan som ska bli obligatorisk och där alla utbildningar ska ge högskolebehörighet. Även detta
ser en majoritet i riksdagen ut att vara emot.
Herr talman! Vi har också kunnat notera hur Socialdemokraterna och
Stefan Löfven den senaste tiden har tvingats backa från mycket av det
som man i flera år har framhållit som viktiga, avgörande reformer.
Det tydligaste exemplet är förstås krogmomsen, som man nu inte avser
att återställa trots valrörelsens alla argument om hur ineffektiv regeringens politik har varit på det här området.
Pensionärsskatten sänks med dryga hundralappen. Sedan får vi se.
Redan inför förra valet lovade Socialdemokraterna att straffbeskattningen av landets pensionärer skulle avskaffas helt, men denna dryga
hundralapp är vad som faktiskt blev när man sedan fick makten.
Den rätt till heltid som Socialdemokraterna har lovat ända sedan
Göran Perssons glansdagar, nu i fyra valrörelser, har reducerats till en
ganska kort mening i regeringsförklaringen där man skriver att rätt till
heltid ska vara norm på arbetsmarknaden. Det är vad som blev av detta
löfte.
Samtidigt ser vi ohälsotal och sjukskrivningar öka i välfärdssektorn,
många gånger till följd av urusla arbetsvillkor. Denna så kallade
feministiska regering väljer symbolpolitik. Man väljer kvotering till
bolagsstyrelser, och man väljer ytterligare kvotering i föräldraförsäkringen framför reformer som kommer att få en verklig effekt för jämställdheten och för kvinnors vardag i det här landet. (Applåder)
Genom att ansluta sig till Miljöpartiets tidigare migrationsuppgörelse
med den borgerliga regeringen går man också med på fortsatt närmast

fri arbetskraftsinvandring. Är det verkligen så viktigt att inte vika en
enda tum i invandringspolitiken, Stefan Löfven, så att man från
Socialdemokraternas sida till och med är beredd att befästa den borgerliga lönedumpningspolitiken? Det är minst sagt anmärkningsvärt.
Det rimliga för en socialdemokratisk regering vore att man återinförde
den behovsprövning som tidigare fanns för arbetskraftsinvandring så
att man också garanterar långsiktigt goda villkor för löntagarna på den
svenska arbetsmarknaden.
Herr talman! Allt detta har hänt innan man ens har hunnit vara landets
regering i en vecka.
Stefan Löfvens löfte om en handlingskraftig regering ter sig avlägset i
den verklighet som vi i snabb takt börjar återgå till efter valet. Att
blunda och hoppas och att presentera sin regerings politik i form av en
lång önskelista utan förankring i verkligheten är inte att visa handlingskraft. Det är inte att ta ansvar för landet.
Vi har under de senaste fyra åren haft en borgerlig regering som har
gjort just detta i många avseenden. Man har blundat och hoppats. Det
har varit en regering som har tvingats utnyttja budgetreglerna till max
för att kunna driva igenom väsentliga delar av sin politik.
Sedan ett år tillbaka ser vi en ny praxis när det gäller detta som gör det
svårare för en minoritetsregering att driva igenom denna typ av förslag
mot riksdagsmajoritetens vilja.
Stefan Löfven och hans regering må tycka vad de vill om det parlamentariska läget och om blockpolitiken. Men varken vänstern eller
högern har fått egen majoritet, och faktum är att mitt emellan vänster

och höger finns Sverigedemokraterna i rollen som tungan på vågen i
avgörande frågor.
Herr talman! Jag vågar påstå att förmågan att förhålla sig till och hantera detta faktum är avgörande för hur långlivad denna socialdemokratiska regering, eller någon annan regering för den delen, blir i det
givna läget.
Man kan ha en vilja och en önskan om att saker och ting ska förhålla
sig på ett visst sätt. Man kan ha tro och förhoppningar. Man har dock
alltid en verklighet att förhålla sig till, och det är jag övertygad om,
herr talman, att också Stefan Löfven i sin nya roll som statsminister
kommer att bli varse under de närmaste åren.
I regeringsförklaringen slår Stefan Löfven fast att integrationsministerposten ska avskaffas. Det skulle man kunna tolka som en plötslig
insikt om att integrationsprojektet inte bara har misslyckats utan är
dödsdömt. Stefan Löfven och Socialdemokraterna har dock inte kommit till denna insikt, utan det är i stället ett uttryck för att man vill sopa
integrationsproblematiken under mattan. Så har det varit genomgående
i Socialdemokraternas politik i flera år. Man talar inte mer än absolut
nödvändigt om integration och invandring.
Tyvärr försvinner inte integrationsproblematiken bara för att integrationsministerposten avskaffas. Tyvärr försvinner inte skenande kostnader för asylmottagningen bara för att man inte talar om dem. Det
fungerar inte så.
Stefan Löfven ärver en historiskt ansvarslös invandrings- och integrationspolitik. Genom att hans nya regering ansluter sig till den tidigare
migrationsuppgörelsen cementeras de höga kostnaderna, den höga

arbetslösheten och den utbredda segregationen för lång tid framöver.
Plattityder i regeringsförklaringen om att fler utlandsfödda svenskar
ska komma snabbt in i arbete och så vidare hjälper inte. Det förändrar
inte situationen utan är ännu en naiv, meningslös förhoppning att lägga
till Stefan Löfvens övriga förhoppningar på den långa önskelistan.
Det krävs både kraft och handling för att komma till rätta med denna
sorts problem. Ska invandringsrelaterade problem såsom segregation,
utanförskap, hög arbetslöshet och skenande kostnader kunna lösas
måste man sköta invandringspolitiken.
Tyvärr finns det inget som tyder på att den nya regeringen kommer att
göra det bättre än den förra, snarare tvärtom. I regeringsförklaringen
aviseras ytterligare liberalisering, till exempel att vi ska få fler lagliga
vägar för att söka asyl och så vidare.
Det kommer såklart att få konsekvenser. Den ansvarslösa politiken har
redan fått konsekvenser i form av höga kostnader som kraftigt begränsar utrymmet för att göra nödvändiga och viktiga satsningar i välfärden.
Något tydligt svar på hur den fortsatt stora asylinvandringen ska
finansieras och på vad som måste prioriteras bort har vi inte fått vare
sig i valrörelsen eller i regeringsförklaringen, och jag noterar att den
nya regeringen tyvärr fortsätter att ducka i frågan. (Applåder)
anf.32 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Jag konstaterar att det var mycket Stefan Löfven i
anförandet och lite av egna frågor. Ibland verkar det också som att det

är Stefan Löfvens fel att denna församling sitter här med denna fördelning.

ett hot jämförbart med Hitlers terror.Därför tänker jag inte samarbeta
med Sverigedemokraterna. (Applåder)

Det är viktigt att ta väljarna på allvar. Det är vårt ansvar att tillsammans respektera väljarna och utfallet av valet. Alla ställer upp i valet
utifrån de förutsättningarna.

anf.33 Jimmie Åkesson (SD):

Jimmie Åkesson gör till en början lite piruetter om den pensionärsskatt
som han själv såg till att införa och göra högre. För ett år sedan stod
han här och stred för att skatteskillnaden mellan pension och lön skulle
bli större. Sedan talar han lite om heltid innan han kommer till huvudfrågan som, som alltid, är invandringen. Nu är vi där igen. Jimmie
Åkesson undrar varför vi inte söker samarbete med er. Jag ska förklara
varför.
För det första gäller det er historia. På 90-talet när vi socialdemokrater
fick ta oss an att sanera ett svårt ekonomiskt läge syntes fortfarande
hakkorsen i era demonstrationer. Partiledare Anders Klarström från
Nordiska Rikspartiet höll tal om judiska konspirationer.
För det andra gäller det ert parti i dag. Rasismen lever vidare i ert
parti. Det gäller inte hos alla som har valt er, men i partiet har ni
företrädare som ständigt gör uttalanden. Det är bara att titta efter så
kommer ni att se att det är precis på det sättet.
För det tredje gäller det människosynen. Jag är statsminister för hela
Sverige. Det innebär att jag tänker företräda varje människa i vårt land
oavsett hudfärg, oavsett var hon kommer från och oavsett religion. Du,
Jimmie Åkesson, har pekat ut muslimer i Sverige som vårt största
utländska hot sedan andra världskriget. Du ser alltså en del svenska
medborgare, däribland några av mina partikamrater och vänner, som

Herr talman! Ja, jag ser Stefan Löfvens partikamrater som ett hot mot
Sverige. Jag är politisk motståndare och menar att Socialdemokraterna
historiskt har utvecklat och sannolikt även i framtiden kommer att
utveckla detta land i fel riktning. Därför är många av Stefan Löfvens
partivänner ett hot mot Sverige. Det är inget konstigt med det.
Man kan låtsas att det parlamentariska läget inte existerar. Man kan
önska att det skulle se ut på ett annat sätt. Man kan ha en tro och
förhoppning om att andra i kammaren ska vara beredda att ta ansvar
för Stefan Löfvens politik.
Stefan Löfven klagar på att det är mycket Stefan Löfven i mitt
anförande. Det är inte så konstigt, herr talman. Nu är Stefan Löfven
statsminister och ska ta ansvar för sin politik.
Stefan Löfven är bra på att måla upp visioner och att tala om vilka
fantastiska ambitioner han har och om allt han ska fixa. Det gör han i
varenda debatt. Men han levererar aldrig konkret politik. Han har
ingen konkret politik att ta ansvar för. När han nu i rollen som statsminister måste leverera konkret politik presenterar han sådant som det
saknas stöd för i kammaren.
Anledningen till min tidigare replik på Stefan Löfven och anledningen
till att jag lyfter fram Stefan Löfven så mycket i mitt anförande är att
jag inte förstår hur denna regering ska kunna ta ansvar för landet med
den inställning Stefan Löfven har.

Det är klart att man kan låtsas som att det parlamentariska läget inte
existerar. Man kan önska att det skulle se ut på ett annat sätt. Man kan
ha en tro och förhoppning om att andra här i kammaren ska vara
beredda att ta ansvar för Stefan Löfvens politik.
Stefan Löfven klagar på att det var mycket "Stefan Löfven" i mitt
anförande. Ja, herr talman, det är inte så konstigt, för nu är Stefan
Löfven statsminister, nu är det Stefan Löfven som står här och ska ta
ansvar för sin politik.
Stefan Löfven är väldigt bra på att måla upp visioner, tala om vilka
fantastiska ambitioner han har, tala om allt som han ska fixa. Det gör
han i varenda debatt. Men han levererar aldrig konkret politik. Han har
ingen konkret politik att ta ansvar för. När han nu slutligen i rollen
som statsminister måste leverera konkret politik presenterar han sådant
som det saknas stöd för här i kammaren.
Det är anledningen till min tidigare replik på Stefan Löfven. Det är
anledningen till att jag lyfter så mycket av Stefan Löfven i mitt anförande. Jag förstår inte hur den här regeringen ska kunna ta ansvar för
landet, med den inställning som Stefan Löfven har.
Man kan tycka vad man vill om mitt parti. Jag förstår att Stefan
Löfven inte tycker om mitt parti. Vi tillhör ju olika partier. Jag tycker
inte om Stefan Löfvens parti heller.
Men nu har vi den situation som Stefan Löfven förtjänstfullt beskriver
i olika sammanhang: Vi har ett parlamentariskt läge där alla måste ta
ansvar. Men min uppfattning är att Stefan Löfven misslyckas kapitalt
med att ta ansvar när han som sin främsta utgångspunkt - det är det
absolut viktigaste för Stefan Löfven - har att isolera 13 procent av

väljarna. Det är det absolut viktigaste för honom. Sedan kan han ta
ansvar.
Men ser du, Stefan Löfven, det går inte. Det går inte ihop. Man kan
inte ta ansvar på det sättet. Och nu är det din tur att ta ansvar.
(Applåder)
anf.34 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Jag har tagit ansvar. Jag står här som statsminister. Och
jag tänker fortsätta att ta det ansvaret, precis i detta läge.
Visioner ska kombineras med konkreta förslag - det är helt rätt. Det är
bara det att regeringen tillträdde i fredags eftermiddag, efter konselj
med kungen. Det kommer förslag till Sveriges riksdag - jag lovar.
Jimmie Åkesson har förtvivlat svårt att förklara och förstå sitt partis
historia. Ja, förstår gör du, men du har svårt att förklara.
Jag vill rikta mig direkt till dem som röstade på Sverigedemokraterna
och säga följande: Jag ser dig. Jag hör dig. Jag vet att du inte är nöjd
med det samhälle som vi har i dag. Det är inte jag heller.
Men tro mig: Sverigedemokraterna är inte lösningen. Lösningen på
Sveriges problem är att se till att vi tillsammans investerar så att
människor kommer i arbete, att ungdomarna klarar sig i skolan, så att
de kommer ut som starka, fria individer, att vi hjälps åt att hålla ihop
välfärden och vårt land. Det är lösningen - inte att peka ut några som
syndabockar! (Applåder)

anf.35 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Det är klart att vi kan använda den ganska korta tid som
vi har i Sveriges riksdags kammare till att diskutera partiers historia.
Faktum är att mitt parti aldrig har haft ansvar för någon rasbiologisk
forskning. Mitt parti har aldrig tvångssteriliserat människor. Är det
meningsfullt att föra den diskussionen i dag? Jag tycker inte det.
Nu har vi en ny regering och ett parlamentariskt läge som går ut på att
alla måste ta sitt ansvar. Stefan Löfven försöker slippa undan det
ansvaret genom att stå här och prata om saker som hände för länge
sedan, som är fullständigt irrelevanta i dag. Det tycker jag är fruktansvärt dåligt, Stefan Löfven. Ta nu ditt ansvar i rollen som statsminister!
Stefan Löfven vänder sig till sverigedemokratiska väljare. Han har
plötsligt kommit på att det inte var någon smart idé att kalla Sverigedemokraternas väljare rasister. Det kom han på alldeles i slutet av valrörelsen. Nu vänder han sig i stället till dem och säger att han förstår.
Vad är det Stefan Löfven förstår? Absolut ingenting av deras situation!
Stefan Löfven förstår absolut inte varför 13 procent av svenska väljare
har valt att lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Det förstår inte
Stefan Löfven - försök inte inbilla någon det! (Applåder)
anf.36 Annie Lööf (C):
Herr talman! Sverige är större än storstaden. För att förstå landsbygdens utmaningar och möjligheter måste man ha en aktiv landsbygdspolitik. Det handlar om att se den potential som hela landet bär på. Det
handlar om att skapa jobb i både landsbygd och glesbygd, i bruksorter
men också i städer.

Sverige är ett extremt exportberoende land. Vår ekonomi vilar tungt i
händerna på andra runt om i världen och på vår förmåga att anpassa
oss, utveckla idéer och göra saker både smartare och effektivare än
andra. Hittills har vi lyckats väl på den punkten.
En särskilt viktig näring för landsbygden är skogen. Skogen har stor
betydelse för svensk ekonomi, för jobben på landsbygden men också
för vårt bnp. Det är vårt gröna guld. Värdet av Sveriges totala skogsoch skogsindustriprodukter uppgår till över 120 miljarder kronor,
ungefär 10 procent av den totala exporten i Sverige.
Jag skulle därför vilja veta lite mer om hur Sverigedemokraterna ser på
denna för landsbygden viktiga jobbfråga.
I er budgetmotion läser jag till exempel: "I Sverige har skogen brukats
på industriell skala sedan 500-600 år före Kristus." Jag undrar vilka
industrier som man då syftar på, så där 2 000 år före industrialiseringen. Vidare beskrivs hur "Skogsinstitutet, som utbildar jägmästare"
ska få ökade resurser. Det låter ju lysande. Problemet är bara att
Skogsinstitutet lades ned 1914, alltså för 100 år sedan.
Sverigedemokraterna verkar inte riktigt ha förstått landsbygdens
utmaningar, än mindre satt sig in i hur man ska utveckla denna för
Sverige och landsbygden viktiga jobbfråga. Därför frågar jag Jimmie
Åkesson: Vad har ni för konkret politik för skogen, för exporten av
dessa viktiga varor, för jobben i bruksorterna? Vad är er skogspolitik,
en konkret skogspolitik utöver satsningar på Skogsinstitutet, som lades
ned för 100 år sedan? (Applåder)

anf.37 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Det gläder mig verkligen att Annie Lööf nu i allt högre
utsträckning har börjat prata om just landsbygdens utmaningar. Det är
något som har saknats inom Centerpartiet egentligen ända sedan Annie
Lööf tillträdde, av olika skäl.
Nu har man kanske kommit på att det är där man ändå har sin
historiska bas och hämtar sina väljare. Jag är tacksam att vi får den
diskussionen.
Sverige har en situation där vi är något mer än de storstadsregioner
som växer fram. Sverige är ett fantastiskt land. Jag har under min
valkampanj besökt lite drygt hundra kommuner. Rimligen ligger
många av dem i landsbygd och glesbygd.
Man ser, när man åker runt i landet, vilka fantastiska rikedomar som
finns. Vi vet, när vi tittar på Sveriges ekonomiska historia, vad det är
som har byggt det här landet rikt. Det är de fantastiska rikedomar och
tillgångar som finns på landsbygden och i glesbygden. Vi har fantastiska jordbruksarealer. Vi har skogsarealer. Vi har mineraltillgångar. Vi
har massor av sjöar för vattenbruk. Vi har fantastiska natur- och
kulturmiljöer att utnyttja för turism och liknande.
Det är detta som jag är övertygad om fortsatt kommer att bygga det här
landet rikt. Där har vi också gjort stora satsningar. Om Annie Lööf
med en mindre raljant utgångspunkt hade läst våra förslag och vårt
valmanifest hade Annie Lööf också förstått det. Då hade Annie Lööf
förstått att vi satsar mycket på forskning och utveckling kopplat till
exempelvis skogsbruk men också andra näringar som är viktiga för hur
den svenska landsbygden ska kunna utvecklas.

Då hade Annie Lööf förstått hur mycket vi satsar på att ge skogsnäringen och andra viktiga näringar möjlighet till fortsatt kompetensförsörjning, som i dag är ett allvarligt problem eftersom det finns stora
obalanser i utbildningssystem som gör att till exempel en viktig näring
som skogsnäringen i dag inte hittar den kompetens man behöver för att
kunna bygga vidare på det välstånd som ligger till grund för hur det
svenska samhället har utvecklats. (Applåder)
anf.38 Annie Lööf (C):
Herr talman! Jimmie Åkesson säger att han har besökt ungefär hundra
kommuner i Sverige. Aspirerar man på att tala för hela landet måste
man besöka fler kommuner än så. Det finns 290 kommuner i Sverige,
många av dem i glesbygd och på landsbygd. Det är just här vi ser det
gröna guldet växa fram.
Jag kan konstatera att Jimmie Åkesson inte talade om den exakta,
konkreta jobbpolitiken för hur vi ska stärka svensk export av skogens
råvaror, hur vi ska se till att jobben blir kvar på landsbygden, i bruksorterna. Den konkreta skogspolitik som finns i er budgetmotion stämmer inte. Ni sköter den politiken med vänsterhanden. Ni famlar lite
efter fakta, och det är uppenbarligen felaktigheter i er budgetmotion.
Det är därför att ni enbart har fokus på att stänga Sveriges gränser,
minska människors möjlighet att komma till Sverige. Det är där ni
lägger krutet. Övriga delar i er politik vad gäller landsbygden och
jobbtillväxten styr ni med vänsterhanden, där ni inte ens har koll på
fakta. Det är svagt, inte minst i frågor som rör just skogen, som är så
viktig för svensk ekonomi.
Återigen: Vad är er konkreta skogspolitik, Jimmie Åkesson? (Applåder)

anf.39 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Nu är vi där igen. Nu tog argumenten slut. Annie Lööf
hade förberett en lång harang om hur dåliga vi är, och när den tog slut
handlade det om detta att stänga gränser och så vidare. Men det är inte
så. Vi vill ha en ansvarsfull invandringspolitik. Det är inte samma sak
som att stänga gränserna.
När det gäller landsbygden sade jag alldeles nyss, faktiskt med rätt
många ord, hur vi vill utveckla landsbygden, hur viktigt det är att
skapa jobb också i svensk landsbygd och glesbygd. I den politik som
Annie Lööf och den regering som hon har tillhört har fört bygger
ekonomin på att vi ska steka hamburgare till varandra i Stockholm och
andra storstadsregioner.
Det är en del av sanningen, men det är inte hela sanningen. Sverige
kan inte utvecklas bara så, utan vi måste också skapa förutsättningar
för jobb och tillväxt på svensk landsbygd. Där har vi många förslag.
Det hade Annie Lööf sett om hon med lite annan utgångspunkt hade
läst vårt valmanifest och vårt budgetförslag. (Applåder)
anf.40 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman, ledamöter och Jimmie Åkesson! Under de fyra gångna
åren har ni fungerat som ett stödhjul för den borgerliga ekonomiska
politiken. Ni har funnits där för bankerna. Ni har sänkt deras bolagsskatt, och de har fått fler miljarder att stoppa i sina egna fickor. Ni har
funnits där för dem som har haft riktigt höga inkomster och hjälpt till
att ge dem skattesänkningar. Men ni har inte funnits där för de sjuka,
och ni har inte funnits där för dem som är arbetslösa. Så ser Sverigedemokraternas politik ut.

Ni kan gå på om att pensionärer betalar högre skatt än löntagare. Men
ni undviker att berätta att det är på grund av att ni har röstat som ni har
gjort i riksdagen som det ser ut på det sättet.
När det gäller de sjuka och de arbetslösa tycker ni att det är rätt att de
ska betala mer i skatt än de som arbetar, trots att vi vet att de som är
sjuka och arbetslösa har mycket låga inkomster. Tror du, Jimmie
Åkesson, att någon blir frisk av att också vara fattig? Är det så? Varför
ska den som är sjuk och den som är arbetslös betala mer i skatt än den
som har turen att vara frisk och kunna arbeta?
Ni är också för stupstocken i sjukförsäkringen. Ni vill inte att en sjuk
människa ska få stöd av samhället med sjukpenning efter ett visst
datum, även om den människan är sjuk. Tror ni att en sjuk människa
blir frisk av att också känna oron över att den ekonomiska mattan kan
ryckas i väg under fötterna?
anf.41 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Nu är vi där igen. Jonas Sjöstedt står här med sin klasskampsretorik och beskyller oss för att egentligen ha genomfört den
politik som regeringen har drivit, trots att vi inte har ingått i regeringen
och trots att våra röster här i kammaren när det gäller regeringens
budget och den ekonomiska politiken har haft ganska begränsad
betydelse eftersom budgetreglerna ser ut som de gör. Det kommer
Jonas Sjöstedt att bli varse här ganska snart när han tillsammans med
Stefan Löfven, Åsa Romson och Gustav Fridolin kommer att kunna
genomföra mycket av klassisk vänsterpolitik med höjda skatter, bland
annat höjda skatter för människor på landsbygd och höjda inkomstskatter. Jag vet inte hur man avser att fokusera också på återinförande
av arvsskatt, vilket Jonas Sjöstedt vill, eller återinförande av

förmögenhetsskatt och återinförande av gåvoskatt. Detta är en ansvarslös ekonomisk politik.

borgerliga. Stå för politiken, Jimmie Åkesson! (Applåder)
anf.43 Jimmie Åkesson (SD):

Vi har intagit en mittenposition i skattepolitiken. Så sent som i höstas
har vi, tillsammans med bland andra Jonas Sjöstedt, styrt skattepolitiken i en mittenriktning. Vi har gått med på att fortsatt sänka skatten
för dem som har normala inkomster - för vanliga människor i det här
landet. Men vi, tillsammans med Jonas Sjöstedt och den övriga
oppositionen, stoppade då regeringens förslag att höja brytpunkten för
statlig skatt. Det var det som vi gjorde tillsammans.
Nu står Jonas Sjöstedt här och beskyller mig för att ha sänkt skatten
för dem som tjänar mest. Men det är inte sant. Har Jonas Sjöstedt
glömt hur vi gemensamt påverkade skattepolitiken så sent som för ett
år sedan? (Applåder)
anf.42 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Det är möjligt att konsten att svara utan att ge svar är
typisk för politiken. Men jag tycker att det är en av politikens tristare
sidor.
Jag beskyller inte dig för någonting, Jimmie Åkesson. Jag konstaterar
att du har skapat skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare, alltså
den som du sedan angriper. Jag konstaterar att det är på grund av dig
som människor skickas ut ur sjukförsäkringen. Du har ansvaret. Ni har
röstat så i riksdagen. Du ser till att sjuka inte får sjukpenning. Och jag
konstaterar att du vill att den som är sjuk eller arbetslös och ofta har
låga inkomster ska ha högre skatter än den som är löntagare. Stå för
din politik, Jimmie Åkesson! Du har varit stödhjul åt en borgerlig
regering i fyra år, och du verkar vilja fortsätta som stödhjul åt de

Herr talman! Nu är vi tillbaka vid pensionärsskatten. Jag vet inte för
vilken gång i ordningen som Jonas Sjöstedt nu står här och säger att
det är mitt fel att vi har en straffbeskattning av Sveriges pensionärer.
Men hur många chanser har inte Jonas Sjöstedt och den övriga
vänstersidan haft i den här kammaren under fyra år att göra någonting
åt detta faktum? Hur många inviter har vi inte gett Jonas Sjöstedt och
den övriga rödgröna delen av denna kammare att göra någonting åt
skatteklyftan mellan lön och pension? Man har haft massor av tillfällen, men man har inte velat därför att man tycker att vi tycker så fel
i till exempel invandringspolitiken att det överskuggar allting. Bara för
att man inte håller med oss om vår invandringspolitik är man beredd
att fortsätta låta pensionärer betala mer skatt än de som arbetar. Det är
Jonas Sjöstedt, hans vänsterparti och den övriga vänstersidan som inte
har tagit sitt ansvar när de har haft chansen att göra någonting åt den
orättfärdiga skatteklyftan mellan lön och pension. (Applåder)
anf.44 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Jag tänkte komma till det som jag resonerade med Stefan
Löfven om tidigare, nämligen de åtgärder som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet planerar mot enskilda aktörer på
välfärdsområdet. Häromdagen kunde man i medierna höra Jimmie
Åkesson säga: Det finns nog delar i dessa förslag som är kloka och
som vi sverigedemokrater kan tänka oss att stödja, och det finns andra
delar som vi kanske inte gillar.

Jag skulle vilja be Jimmie Åkesson att redogöra lite grann för Sverigedemokraternas syn. Gillar ni att lagen om valfrihetssystem ska avskaffas? Gillar Sverigedemokraterna att kommun- och landstingspolitiker ska ges vetorätt när någon vill starta en ny skola eller en vårdcentral? Är det sverigedemokratisk politik att patienters rätt att välja
ska kringskäras? Är det Sverigedemokraternas önskan att det ska
ställas detaljerade krav på hur verksamheterna ska bedrivas för att
försvåra för alternativa utförare? Vad är det, närmare bestämt, i den av
Jonas Sjöstedt, Stefan Löfven och Åsa Romson undertecknade
överenskommelsen som Sverigedemokraterna tycker är särskilt bra,
eller möjligen dåligt?
anf.45 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Detta är en fråga som har debatterats mycket flitigt under
inte minst de senaste åren och under den gångna mandatperioden. När
svenska folket tillfrågas svenska folket är det alldeles uppenbart att det
finns en mycket stark opinion för att göra någonting åt övervinster i
välfärden, att göra någonting åt de kvalitetsbrister som finns också i de
privata alternativen, att göra någonting åt att man minskar bemanningen för att göra större vinster, att göra någonting åt det faktum att
man gör stora vinster och väljer att flytta pengarna kanske till ett annat
land och inte skatta för dem och definitivt inte skatta för dem i Sverige
och så vidare. Det är klart att man måste lyssna på detta och ta det till
sig när det finns en så tydlig opinion för att göra någonting åt detta.
Jag vet inte i vilken utsträckning som den tidigare borgerliga regeringen har lyssnat på detta. Man har någonstans under galgen sagt att
man förstår att det finns ett problem här och att man förstår att kvalitetskraven måste höjas och så vidare. Men man har egentligen inte
gjort särskilt mycket åt situationen under sin tid i regeringen. Nu finns
det faktiskt en möjlighet att göra det, mycket tack vare att man från

vänsterhåll nu starkt driver på den nya regeringen för att göra någonting, göra en översyn av vinster i välfärden, kanske göra någonting åt
övervinsterna och göra någonting åt de problem som finns med att det
flyttas välfärdspengar ut ur landet och göra någonting åt att det behövs
högre kvalitet generellt i välfärden och att bemanningskrav och liknande behöver ses över. Den chansen är jag beredd att ta. Sedan vet
naturligtvis varken jag eller Göran Hägglund vilken konkret politik
som denna uppgörelse faktiskt utmynnar i. Det vet vi egentligen först
om två år.
Men jag tycker att jag, utifrån min ingång i detta, som kraftigt vill
begränsa övervinster i välfärden också har ett ansvar att meddela det,
gärna innan denna utredning påbörjas, så att man med tanke på det
majoritetsläge som vi har i riksdagen i dag känner till partiernas olika
ingångar i denna diskussion. (Applåder)
anf.46 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! När man frågar svenska folket brukar man få beskedet:
Nej, vi gillar inte det här med vinster. Ännu fler säger: Vi vill ha
valfrihet. Och de flesta säger: Vi vill ha hög kvalitet.
När man väger samman detta är det klokt att ta just kvalitet som utgångspunkt. Om en verksamhet fungerar och ger bra resultat ska den
naturligtvis få erbjuda sina tjänster. Om verksamheten inte fungerar vare sig den är privat eller offentlig - ja, då ska man vidta åtgärder och
ytterst stänga ned de verksamheter som inte förmår att leverera.
Men som vänstersidan nu gör - och som uppenbarligen Jimmie Åkesson också känner en längtan efter - är att stänga ned fullt fungerande

verksamheter som människor gillar när det gäller skolor, vårdcentraler
eller hemtjänstutförande.

land och möjligheterna här i Sverige, men vi är också många som ser
att dessa möjligheter kan utnyttjas så mycket bättre.

Varför inte säga att det enbart är kvalitet som ska vara utgångspunkten
i stället för att gå in för att avskaffa de lagar som medger valfrihet?
(Applåder)
anf.47 Jimmie Åkesson (SD):

Vi i Sverige måste bli bättre på att se varje barn i skolan, att ge alla
unga en verklig chans till jobb, till utbildning och till bostad. Vi måste
bli ännu bättre på att bygga fred och bekämpa fattigdom i omvärlden.
Vi måste bli bättre på att bygga ett samhälle som gör att våra barn och
barnbarn skyddas mot miljöförstöring och klimatkatastrofer.

Herr talman! Kvalitet är givetvis en utgångspunkt, och jag har också
den utgångspunkten. Det tror jag att de allra flesta kan dela. Men det
finns ju också andra utgångspunkter för välfärden. Likvärdighet och
långsiktighet är andra utgångspunkter. Man kan inte bara ha en ingång
utan man måste ha flera ingångar.

Den regering som Miljöpartiet och Socialdemokraterna har bildat vill
ta sig an samhällsutmaningarna, och efter ett fåtal dagars möjlighet att
bekanta mig med de nya ministrarna kan jag intyga att det sjuder av
engagemang och arbetslust. Vi tror alla starkt på politikens möjligheter
att verka i samhällets tjänst så att gemensamma mål kan uppnås.

Ja, jag tycker att kvalitetskraven ska höjas, och det tror jag att de flesta
partier är överens om. När det gäller långsiktighet, var finns mervärdet
i att ha kortsiktiga vinstintressen i välfärden? Uppenbarligen finns det
en borgerlig sida här i kammaren som tycker att det är bra, och sedan
har vi en annan sida som inte tycker det. Vi tycker inte heller att det är
bra, och då måste man kunna ha den ingången i den här debatten. Man
måste kunna göra något åt kortsiktiga vinstintressen, höja kvaliteten
och samtidigt se till att det blir en likvärdig välfärd över hela landet.
Jag har mer än en ingång i den här diskussionen. Det tycker jag att
även Göran Hägglund ska överväga att ha. (Applåder)

Herr talman! I en sandlåda finns det ofta många olika viljor och många
enskilda projekt. Så här efter valrörelsen kan man fortfarande ha kvar
lite av den känslan. Men vi vet också att ska man bygga det riktigt
stora snygga sandslottet, då krävs det att det är några som kliver fram
och tar ansvar och som får med sig andra. Så här efter valet är det tid
att bygga slottet Sverige. Det är tid att ta ansvar och att genomföra
framtidsreformer.

anf.48 Åsa Romson (MP):

Klimatförändringarna har redan ökat i världen till ett av de största
säkerhetshoten. Vi måste börja minska utsläppen och vända trenderna.
Det internationella klimattoppmötet i Paris nästa år kommer att vara
oerhört viktigt för att få beslut på plats, för att få ett avtal som klargör

Herr talman! Ledamöter av Sveriges riksdag! Sverige har röstat fram
en ny inriktning för Sverige och en ny regering - en regering som
tydligt pekar på att Sverige kan bättre. Vi är alla väldigt stolta över vårt

Herr talman! Klimathotet är vår generations största utmaning. Tiden
för misslyckanden och ursäkter är sedan länge förbi.

hur man under våra barns och barnbarns livstid ska möta vår tids
största hot om temperaturökningar på över två grader.
Ska detta hot hindras måste Sverige och EU vara pådrivande för att ett
sådant avtal kommer på plats, och det avtalet behöver träda i kraft
senast 2020. Det betyder, herr talman, att besluten ska fattas nu under
de kommande åren.
För att skapa en robust klimatpolitik också i Sverige är det en förutsättning att vi ska kunna driva på internationellt. Vi måste också lämna
åren av siffertrixande och otydligt klimatansvar bakom oss. Vi måste
kräva ett tydligare ramverk för klimatpolitiken som säkerställer att
Sverige minskar utsläppen i den takt som behövs för en globalt hållbar
utveckling. Det betyder i princip nollutsläpp efter 2050.
Det krävs ett antal delmål på vägen om detta ska kunna realiseras. Det
krävs mål för olika sektorer så att samhällsplaneringen kan fungera
och ge förutsättningar för att bidra till utsläppsminskningen. Regeringen vill därför samverka brett kring detta ramverk, och jag kommer
att bjuda in riksdagens partier för att öppet diskutera målstruktur och
ramverk med avstamp från utredningen Färdplan 2050 som den förra
regeringen tillsatte. Klimatfrågorna är inte och får inte bli en högervänster-fråga i den här kammaren. Klimatfrågan är vår gemensamma
framtidsfråga, ingenting annat. (Applåder)
Herr talman! Klimatomställningen är en utmaning, men som så ofta
med utvecklings- och förnyelseprocesser finns det också stora möjligheter. Det är regeringens helgjutna ståndpunkt att en framåtsyftande
miljöpolitik inte bara löser miljöproblem, utan det skapar även nya
möjligheter för hållbara jobb och en god ekonomisk utveckling.

I stället för skattesänkningar ska därför investeringar i klimatomställning öka. Samhällets alla aktörer ska koordineras så att alla ansträngningar för att stoppa miljöförstöring och hushålla med naturresurser
kan maximeras i vårt land.
Vi ser redan i dag hur ett stort och känt företag i Sverige som ABB
nyligen sålde överföringssystem till Kina. Jämfört med att Kina skulle
ha använt kolkraft sparar detta 40 miljoner ton klimatutsläpp - över
hälften av de svenska årliga utsläppen.
Alfa Laval är världsledande inom värmeöverföring, värmepumpar,
vattenrening. Andra företag är bland annat Electrolux, eGain, Cortus.
Det finns både små och stora företag på den lista som bidrar till
klimatsmarta lösningar och som kan bygga både Sverige och världen
starka i detta hänseende. De har också bidragit till viktiga och hållbara
jobb.
Herr talman! Jag och regeringen vill att den här listan ska kunna bli
längre. Det åstadkommer vi genom att ha en helhjärtad politik som
underlättar för omställning och innovation. Klimathotet gör det helt
nödvändigt med utveckling och förnyelse. Världens länder måste
omedelbart lämna den väg där man investerar i det som är ohållbart. I
stället måste man börja investera i det som gör vår planet mer hållbar.
Sverige ska vara en självklar föregångare i detta arbete. (Applåder)
Herr talman! På många orter i Sverige råder det en väldigt stor bostadsbrist. Det är särskilt studenter och unga hushåll med mindre
ekonomiska ramar som har oerhört svårt att finna en bostad. De söker
lägenheter att hyra, men det finns det sällan ett tillräckligt stort utbud.
Det har varit många år av olika typer av insatser som sedan lämnades
åt sitt öde av en annan politik. Det är stora grupper som i dag drabbas

av bostadsbristen. Vi kan konstatera att det inte har fungerat med den
bostadspolitik som drevs under alliansåren. Byggbolagen har kunnat
koncentrera sitt byggande på hus och bostadsrätter för relativt köpstarka grupper.
Den nya regeringen är tydlig med att det också krävs en nationell
bostadspolitik. Vi avser att stimulera byggandet av små energieffektiva
hyreslägenheter och studentlägenheter, att stärka kreditgivningen vid
nybyggnation och att utse en statlig förhandlingshen som ska samordna kontakter med kommuner som kan bygga bostäder på citynära
flygplatser.
Dessa frågor är centrala för att man ska få fler bostäder åt unga och
växande, hållbara städer.
Herr talman! Sverige är och ska förbli ett öppet land, ett land som
välkomnar människor oavsett om de kommit hit på besök, för arbete,
för kärlek eller om de flytt undan förtryck och tortyr.
Tack vare att Sverige är ett öppet land knyts omvärlden allt närmare
oss. Många har familj. Många i vårt samhälle har familj och vänner i
Ukraina, Syrien, Gaza, Kurdistan, Irak, Centralafrika, Sudan eller
Nigeria. När kriget rasar, när barn dödas, när människor tvingas fly för
sina liv, när svälten slår ut livsmedelsproduktionen eller när ebolan
sprids drabbar det också vårt samhälle. Vi är inkluderade i den globala
förändringsprocess som sker, och det innebär att vi också kan engagera
oss alltmer, precis som statsminister Löfven sade tidigare.
Det är lätt att man som människa känner sig maktlös, men landet
Sverige är allt annat än maktlöst. I landet Sverige kan och bör vi verka
mycket starkt. Det är länder som gemensamt kan bygga säkerhet och

utveckling internationellt. Sveriges roll på den globala arenan måste
vara tydlig. Sverige måste högljutt stå upp för medmänsklighet,
långsiktigt utvecklingssamarbete, sunda handelsrelationer och för att
folkrätten ska stärkas så att brott mot barn och andra civila kan
straffas. Den humanitära hjälpen från Sverige måste vara effektiv och
stark. Sjuka måste få vård, barn en trygg säng och familjer möjlighet
att kontakta anhöriga.
För Miljöpartiet är det viktigt att i den nya regeringen verka för
öppenhet och humanism, att migrationspolitiska överenskommelser
hedras brett mellan partierna i kammaren, att nya reformer genomförs
utan att vara beroende av stöd från ett parti som Sverigedemokraterna,
att Sverige inom EU verkar för fler lagliga vägar för flyktingar att söka
asyl. Vi vägrar att sitta och se på när fler båtar med flyktingar sjunker i
Medelhavet. (Applåder)
Herr talman! Den nya regeringen är beredd att möta vårt samhälles
utmaningar. Vi ser att Sverige kan bättre. Barn och unga måste få de
bästa förutsättningarna, och våra barnbarn förtjänar att ärva en jord där
de kan leva ett gott liv. Den uppgiften kräver samarbete i denna
kammare liksom internationellt. Låt oss tillsammans ta ett
klimatansvar och låt oss tillsammans finna möjligheter som skapar
jobb och utveckling! (Applåder)
anf.49 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Åsa Romson kom i slutet av sitt anförande in på invandringspolitiken och den extrema invandringspolitik som inte minst
Miljöpartiet företräder. Det är intressant att se att även den nya regeringen kommer att, som Åsa Romson uttrycker det, hedra, det vill säga
ansluta sig till, den migrationsuppgörelse som Miljöpartiet tidigare

haft med den borgerliga regeringen. Det kommer naturligtvis att få
stora konsekvenser.
Det handlar dock inte bara om det, utan i regeringsförklaringen ser
man tydligt vilket inflytande Miljöpartiet har haft och kommer att ha
över den nya regeringen vad gäller migrationspolitiken. Där finns
formuleringar om ytterligare liberalisering av en redan extrem invandringspolitik, Europas mest extrema invandringspolitik.
Då är det intressant att höra - och det blir en fråga till Åsa Romson hur Miljöpartiet har tagit höjd för detta, alltså hur det ska finansieras.
Att man påverkar regeringen så starkt i en riktning för ytterligare
invandring, för ännu större invandring än vi har i dag, får rimligen
konsekvenser i form av att det kostar mycket pengar. Kommer Miljöpartiet att verka för att det ska finansieras på något sätt? Finns det över
huvud taget i Miljöpartiets värld något tak för hur stor invandringen
kan vara eller är det andra saker som styr? Det vore intressant att få
veta.
Jag fick inget svar, herr talman, när jag tidigare frågade Stefan Löfven
vilken plan man har för att ta ansvar för landet. Jag tänkte därför att
jag i all korthet nu försöker få svar genom att ställa samma fråga till
den nya vice statsministern. Vilken plan har man? Vi har hört utspel
om skattepolitiken, vi har hört utspel om gymnasiet, vi har hört utspel
om välfärden, om traineejobb i välfärden, och inte minst har vi hört
utspel om energipolitiken. Det är saker som att döma av de valmanifest som presenterades för bara någon månad sedan inte har majoritet i
Sveriges riksdag.
Vilken är regeringens plan för att ta ansvar för landet? (Applåder)

anf.50 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Det är ingen nyhet för kammaren att Jimmie Åkessons
största problem med att Sverige hedrar mänskliga rättigheter är att det
är förknippat med kostnader. Men vi vet att när Sverigedemokraterna
beräknar dessa kostnader gör de det utifrån måttstocken i sitt valmanifest, att de kan finansiera alla sina löften inom välfärdsområdet och
inom alla andra områden där de tänker att de ska dra till sig väljare.
Men att det skulle vara en budget som går ihop är det väl inte många
ekonomer som sett en realism i.
När man talar om mänskliga rättigheter och migration som enbart en
kostnad hamnar man lätt i ett läge där pengarna blir väldigt konstigt
värdesatta. Vi vet alla att det medför kostnader genom att vi har
svenskundervisning och etableringsstöd till personer som kommer till
Sverige. Oftast är det dock fråga om kortare utbildningar än de som vi
satsar på barn som växer upp i Sverige; de får en hel skolgång som
omfattar väldigt många år. Det innebär ganska stora kostnader. Det ska
väl rimligtvis jämföras med att det till vårt land kommer människor
som redan har en basutbildning och som sedan får en tilläggsutbildning för att kunna fungera bra på den svenska arbetsmarknaden.
Miljöpartiet vänder sig mot att man hela tiden diskuterar mänskliga
rättigheter i termer av kostnader. Det skulle vara oerhört komplicerat
om vi i de internationella förhandlingarna, när vi ser att det behöver tas
ett globalt ansvar, skulle beräkna exakt vad det innebär för kostnader
för Sverige. Motfrågan blir därför, Jimmie Åkesson, vad det kostar om
vi inte har migration och öppenhet globalt. Vad skulle det ha kostat
Sverige om de småländska bönderna på 1800-talet inte hade kunnat
emigrera till USA? Jo, det hade kostat svält och umbäranden. Det vore
ett högt pris att betala att strypa migrationen, människors rätt och

möjlighet att söka sig undan förtryck och tortyr. Jag tycker att det vore
en omänsklig politik. (Applåder)
anf.51 Jimmie Åkesson (SD):
Herr talman! Jag var ganska orolig på valnatten när jag noterade att vi
sannolikt kommer att ha ett miljöparti i den nya regeringen. Jag måste
säga att jag blir ännu mer orolig nu när jag hör Åsa Romson resonera
om kostnader och synen på pengar. Förstår Miljöpartiet att man nu
sitter i regeringen? Förstår Miljöpartiet att offentlig verksamhet är
förenat med kostnader? Förstår Miljöpartiet att de verksamheterna
också måste finansieras?
Jag kan förstå att man när man befinner sig i opposition, som
Miljöpartiet har gjort egentligen under hela sin existens, kan lägga ut
texten om det mer drömska som Åsa Romson nu ger uttryck för, att
mänskliga rättigheter inte får kosta pengar och så vidare. Men det
håller inte, herr talman, när man sitter i regeringen. Då måste man
kunna ta ansvar för den politik man bedriver, och jag konstaterar att
Åsa Romson inte är beredd att göra det. (Applåder)
anf.52 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Det är lite märkligt att kritisera ett budgetarbete där
Miljöpartiet under många år har lagt en oerhört balanserad budget i de
oppositionsförslag vi lagt fram i riksdagen och därmed förberett oss
väl för att också kunna ta ansvar i regeringen, något som jag noterar att
Sverigedemokraterna fortfarande, som tur är, nog är ganska långt ifrån.
Ska man ta ansvar för en politisk utveckling måste man se vad som
blir konsekvenserna av handlandet. Konsekvenserna av att föra en
sverigedemokratisk politik skulle för Sverige bli ganska omfattande

inte bara på det ekonomiska området - kanske allra minst på det
ekonomiska området - utan också mycket på det område som handlar
om framtidsutveckling och framtidsmöjligheter för Sverige. Det finns
många ekonomiska underlag och samhällskalkyler som visar hur det
slutna samhället, det stängda samhället, det rädda samhället är ett
samhälle som går bakåt i stället för att öppna sig för framtiden.
Jag hoppas att vi till nästa val lyckas övertyga fler väljare om att
framtiden är vägen som öppnar upp Sverige, inte tvärtom. (Applåder)
anf.53 Annie Lööf (C):
Herr talman! Sverige ska inom en generation ha 100 procent förnybar
energi. Den målsättningen har Centerpartiet haft länge, och vi har
tillsammans i Alliansen banat vägen för det förnybara. Vi har tiodubblat vindkraften, bioenergin har gått om olja som största energikälla och vi har samtidigt minskat våra klimatutsläpp kraftigt.
Sverige är ett klimatföredöme i världen. Trots det har Miljöpartiet
konstant hävdat att de senaste åren varit förlorade för miljön. Vi har
granskat hur miljöpartister faktiskt agerat runt om i landet när det
kommit till investeringar av det förnybara, och det är slående hur
miljöklockan verkar ha stannat i flera av de kommuner där Miljöpartiet
haft inflytande. Låt mig ta ett konkret exempel. I Uppvidinge kommun
i Småland stoppade miljöpartisterna det som skulle kunna bli en av
Sveriges största vindkraftsetableringar, en park som skulle kunna
försörja hela Kronoberg med grön och förnybar energi, en park som
motsvarar O1:an, reaktor 1 i Oskarshamn. Denna park stoppade
miljöpartister lokalt.
Vi vet att Romson är emot både kolkraft och kärnkraft. Det kan jag
också skriva under på. Men ni är även emot vattenkraft och vindkraft,

Åsa Romson. Det föranleder frågan: Vad är miljöpartisterna för? Hur
ska ni kunna nå ert mål om 100 procent förnybart om ni i praktiken är
emot det förnybara? Man bygger inte vindkraftsparker på Rosenbads
tak; de byggs lokalt. Men när ni har chansen lokalt stoppar ni stora
investeringar i förnybart.
Se inte så förvånad ut, Åsa Romson! Det är miljöpartister som gör just
detta lokalt. Hur ska vi kunna lita på miljöpartister? Ni säger en sak
nationellt, men så fort ni har makten och får chansen stoppar ni det
förnybara och vindkraften. (Applåder)
anf.54 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Jag ska börja med att korrigera Annie Lööf när det gäller
citatet om förlorade år för miljön. Det var rubriken på Naturskyddsföreningens sammanfattande rapport om hur Alliansen hanterat miljöpolitiken. Det var inte någonting som Miljöpartiet självt analyserade.
Jag är glad att Centerpartiet är en stark aktör för mer av förnybar
energi, vilket vi har sagt i otaliga debatter här i kammaren. Det vi har
varit förvånade över är att Centerpartiet har suttit i alliansregeringen i
åtta år och de senaste åren lagt sig vinn om en överenskommelse om
att göra oss mindre beroende av kärnkraft, men har motverkat varje
steg som verkligen skulle ta oss åt det hållet.
När elöverskottet växer i Sverige, bland annat tack vare att vi äntligen
har fått i gång utbyggnaden av vindkraft på land, vill man fortfarande
slå vakt om att kärnkraftverken absolut inte får stängas, för det vore
fruktansvärt. Man har sett till att underfinansiera avfallsfonden, så att
det fortfarande går att lägga skattebetalarnas pengar på det avfall som
kärnkraftsägarna bör betala för. Det finns flera andra sådana exempel.

Men när du nu har sagt att ni så gärna vill ha 100 procent förnybar
energi, Annie Lööf, hoppas jag att ni också kommer till de energisamtal och klimatramverkssamtal som den nya regeringen inbjuder till, att
ni vill bidra till att genomdriva politiken konstruktivt, att ni inte tittar
så njuggt på att en ny regering faktiskt går vidare och utvecklar fler av
de förslag som ni tyvärr bara orkade utreda men aldrig fick på pränt.
Ta stadsmiljöavtalen för mer kollektivtrafik i städer! Ta stöd till havsbaserad vindkraft! Där finns för Sverige en otrolig potential som inte
förverkligats. Det beror bland annat på att det har varit olönsamt, men
också, Annie Lööf, på att den största nej-sägaren till vindkraft i
Sverige har varit Försvarsmakten. Under alla de år då Centerpartiet
suttit i regeringen har Försvarsmakten sett till att lägga en död hand
över väldigt många av de bästa vindkraftsområdena. Om man gör en
utvärdering av vilka som stoppat mest vindkraft kommer man nog
fram till att det är de som styrt över Försvarsmakten. (Applåder)
anf.55 Annie Lööf (C):
Herr talman! Åsa Romson talade i två minuter utan att svara på frågan.
Är det något parti som verkligen ser till att stoppa vindkraftsetableringar i Sverige är det just Miljöpartiet. Det finns en rad vindkraftsprojekt som Miljöpartiet stoppar i olika kommuner runt om i landet. Den
nya regeringen är mer mörkröd än grön. I den regeringsförklaring som
Stefan Löfven läste upp i fredags fanns inga siffersatta utsläppsmål.
Där fanns ingenting om när vi ska nå 100 procent förnybart.
Miljöpartiet sätter lokalt stopp för en av Sveriges största vindkraftsetableringar, som skulle göra hela Kronoberg självförsörjande på grön
förnybar energi. När Miljöpartiet får chansen sätter man krokben för
det förnybara.

Jag ger dig en chans till, Åsa Romson. Hur ska ni nå 100 procent förnybart när ni stoppar det förnybara? Jag är inte beredd att trampa i
gång tv:n på fredagskvällen. Vi behöver energi. Då kan man inte vara
emot allt. (Applåder)
anf.56 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Jag är väldigt glad, Annie Lööf, över att du står här och
är så engagerad i förnybar energi. Jag känner att vi kommer att få en
bra mandatperiod då vi kan samverka för att se till att öka den förnybara energin i Sverige, bland annat genom att satsa ännu mer på att
göra det enkelt att producera egen el. Det kan man göra på taket också
på Rosenbad. Lycka till att göra det i riksdagen! Vi har försökt, men
Riksdagsförvaltningen har tyvärr stoppat det hittills. Vi behöver få
människor runt om i Sverige att se sig både som elproducenter och
som elkonsumenter. Vi behöver också få i gång havsbaserad vindkraft
på alla de ställen som har väldigt goda förutsättningar i Sverige.
Hittills har det varit stopp. Det har inte funnits några stödsystem i
Sverige, och Försvarsmakten har sagt nej.
Det finns otroligt mycket att utveckla vad gäller förnybar energi, men
då krävs det också samarbete i riksdagen. Jag är väldigt glad över att
du är så engagerad i de frågorna och att du kommer att kunna hjälpa
till att se till att vi får de allra bästa stödsystemen på plats. Tack för
det, Annie Lööf! (Applåder)
anf.57 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Klimatfrågan är avgörande för vår framtid. Jag uppskattar att så mycket av Åsa Romsons inledning ägnades åt denna avgörande framtidsfråga. Men jag tycker ändå att regeringsförklaringen

är en besvikelse på klimatområdet. Där finns egentligen ganska få
konkreta åtgärder.
Det är viktigt att veta vart man ska när man ska göra de nödvändiga
investeringarna för klimatet. Kanske är det allra mest förvånande på
klimatområdet att det saknas ett klimatmål för Sveriges nya regering
till 2020.
Vänsterpartiet vill minska utsläppen i Sverige - inte i andra länder med 45 procent till år 2020. Men vad vill regeringen och Miljöpartiet?
Vilket är regeringens klimatmål? Det vore väldigt spännande att få
svar på det. Det är min första fråga.
Min andra fråga handlar om Förbifart Stockholm. Ni har gjort upp
med Socialdemokraterna om att genomföra detta gigantiska motorvägsprojekt, visserligen med några månaders fördröjning. Är detta
förenligt med de klimatmål som krävs och med hållbarhet?
anf.58 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Jag tackar Jonas Sjöstedt för frågorna om klimatet, som
jag vet att våra två partier är oerhört engagerade i och som jag också
förutsätter att vi kommer att fortsätta att ha goda samtal kring, vilket
jag även sade till Annie Lööf nyss.
När det gäller klimatmålen till 2020 har vi haft gemensamma rödgröna
reservationer. På den tiden var även Vänsterpartiet med. När klimatpropositionen kom 2009 sade vi tydligt att vi vill ha ordning och reda i
räknandet av klimatutsläpp från Sverige. Vi vill tydligt se vad som är
de svenska åtagandena för de svenska utsläppen. Vi vill räkna det
internationella stödet i form av finansiering och tekniköverföring och

tydliggöra det. Vi vill också, vilket Jonas säkert håller med om, se på
det svenska fotavtrycket när det gäller koldioxidutsläpp.
För att göra detta, Jonas, behöver vi ett klimatpolitiskt ramverk. Jag är
övertygad om att den nya regeringen kommer att få i gång konstruktiva samtal om hur vi kan komma bort från siffertricksandet i klimatpolitiken och hur vi i stället kan sätta oss och titta på viktiga mål.
Huruvida målet till 2020 ska revideras utifrån er 45-procentssats är en
sak man kan diskutera. Jag skulle i den delen säga att jag är mer
intresserad av de konkreta åtgärderna. Som du vet har Miljöpartiet och även Socialdemokraterna ungefär - ett mål på minus 40 procent.
Vi kan diskutera om det ska vara 40 eller 45 procents minskning till
2020, men jag tror att det väsentliga är hur mycket åtgärder vi får på
plats. Jag håller inte med dig angående regeringsförklaringen, men
förutskickar också att den kommande budgetpropositionen kommer att
vara rik på åtgärder på klimatområdet, betydligt fler än vad vi har sett
de senaste åren.
Det handlar om att komma i gång med ett klokt program för lokala
klimatinvesteringar, så att man kan inspirera, samla och koordinera
aktörer lokalt för klimatinsatser. Det handlar om att komma i gång
med stadsmiljöavtalen, vilka FFF-utredningen föreslog som en bra
insats för att få stöd till spårtrafikutveckling i olika städer. Självklart
ska det göras stora satsningar på förnybart. Det är väldigt viktiga
åtgärder som levererar klimatminskningar.
anf.59 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Jag är bekymrad över att den här regeringen kan komma
att bli en klimatbesvikelse. Man har inte ett ramverk för att sätta ett

mål. Man har ett ramverk för att uppnå ett mål. Och då måste regeringen faktiskt ha ett mål för klimatarbetet. Är det så illa, Åsa Romson,
att regeringen inte har något klimatmål till 2020? Det är en stor besvikelse i så fall. När får vi ett klimatmål till 2020? Kommer vi att få
ett klimatmål till 2020? Det är det som ska styra ramverkets arbete.
Det andra jag frågar om är Förbifart Stockholm. Är inte det ett helt
ohållbart projekt ur miljösynpunkt? (Applåder)
anf.60 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Vi kommer att ha många klimatmål, och vi återkommer
till kammaren om det. Jag hoppas att vi gör det i stor enighet, särskilt
med en klimatengagerad politiker som Jonas Sjöstedt.
När det gäller Förbifart Stockholm vill jag säga att jag är väldigt glad
över den överenskommelse som ingåtts mellan Miljöpartiet och
Socialdemokraterna. Vi fullgör vår plikt och skyldighet. Redan när vi
genomförde trängselskatteförsöket i god anda i Stockholm tillsammans
med Vänsterpartiet sade vi att stockholmarna ska få möjlighet att
påverka vad intäkterna går till.
Jag tycker, precis som Jonas Sjöstedt, att Förbifart Stockholm är ett
ålderdomligt projekt som kommer att ge mer utsläpp och bilism i
Stockholm och vara dåligt för klimatet. Det har jag varit väldigt tydlig
med, och det kommer jag naturligtvis att fortsätta att tycka. Jag har
respekt för att projektet har kommit väldigt långt och att man därför
inte kan dra undan beslut hur som helst, men om Stockholms representanter bestämmer sig för att i stället prioritera upp kollektivtrafikinvesteringarna och sätta dem före detta vägprojekt ska de ha rätt att göra
det. Det kommer jag att vara väldigt tydlig med, och det hoppas jag att
Vänsterpartiet också tycker i den här kammaren. (Applåder)

anf.61 Jan Björklund (FP):
Herr talman! Det är en av de största frihetsreformerna i modern tid att
människor får välja inom välfärden. Föräldrar får välja skola åt sina
barn. Mormor får välja hemtjänst. Är mormor för gammal och det är
jobbigt kan de anhöriga hjälpa till i det valet. Men medborgarna får
välja inom välfärden. Före det var det ett system där det var kommunalråden som bestämde.
Detta har Socialdemokraterna alltid ogillat. De har köpt att kommuner
har fått entreprenadupphandla. Men då är det kommunalråden som
väljer och inte medborgarna. Detta att medborgarna själva ska få välja
mellan olika aktörer har Socialdemokraterna motsatt sig vid varje nytt
steg. De har under hela tiden velat införa ett kommunalt veto mot
nyetableringar av friskolor. Det betyder att kommunalråden ska kunna
säga nej och förbjuda friskolor i den egna kommunen.
Vi har varit en bred allians av partier som har sagt nej till det kommunala vetot. Miljöpartiet har här haft en mycket liberal attityd. Miljöpartiet grundades på kärnkrafts- och miljöfrågor men också på att man
hade en alternativ syn på de stora statliga och kommunala systemen.
Det var Miljöpartiets kärnideologi.
I friskoleuppgörelsen i den friskolekommitté vi hade var Miljöpartiet
definitivt emot ett kommunalt veto. Här ska inte kommunalråden
bestämma. Människor ska ha rätt att välja alternativen. Men sedan
några dagar tillbaka har Miljöpartiet lagt sig för Vänsterpartiet, och nu
köper ni det kommunala vetot.
Jag är så besviken över den vänstersvängen. Det är en mycket radikal
vänstersväng i synen på var makten ska ligga i samhället, hos

medborgarna eller hos kommunalråden. Varför, Åsa Romson, har ni
lagt er platt för Vänsterpartiet i denna viktiga frihetsfråga? (Applåder)
anf.62 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Detta är ett område som vi har debatterat mycket. Om vi
tittar på LOV, valfrihetslagen, har Miljöpartiet hela tiden ansett att det
är viktigt att kommunerna och landstingen själva får välja om det är
den typen av lagstiftning som de vill införa som system inom sitt
välfärds- och omsorgsområde eller om de vill hantera det på annat sätt
och tror att det är bäst för den verksamhet som bedrivs för medborgarna att stå utan för LOV.
Att ta bort tvångs-LOV är något som har varit viktigt för oss och inte
minst för det kommunala självbestämmandet och möjligheten att
utforma ganska komplexa system på det sätt som passar bäst. Våra
kommuner och regioner ser ganska olika ut. Det är viktigt att vi ser att
de kommunala företrädare som ska utforma dessa ganska avancerade
system för allt från handikappomsorg till primärvård, vårdcentraler
och så vidare har möjligheten att se hur de reformerna fungerar bäst.
Det kan vara en hjälp att ha LOV. Så har vi resonerat, och flera
kommuner har gjort så.
Vi vill titta på detta så att man tydliggör det. Det har varit oklart
huruvida kommunerna som använder LOV också kan specificera att de
vill ta in icke vinstdrivande aktörer. Det tycker jag är olyckligt. Jag vet
att Stockholms läns landsting har haft problem med att de tappar
viktiga avtal på grund av att de har haft för stora svårigheter med att
göra direktupphandlingar från ideellt drivna och oerhört specialiserade
och duktiga aktörer. Den frågan måste därför fortsätta att utredas. Det
måste säkerställas att kommuner och landsting kan anpassa

välfärdsreformerna på bästa sätt. Att ta bort tvångs-LOV har hela tiden
varit Miljöpartiets politik på området.

politik. Ni lägger er platt i fråga efter fråga. (Applåder)
anf.64 Åsa Romson (MP):

När det gäller skolan är vi för att ta bort vinstsyftet i skolformer och
framöver i friskoleföretagen säkerställer att det verkligen är utbildning
som är det man brinner för. Så är det i många friskolor i dag. Det är jag
väldigt glad för. Men jag vill säkerställa att de som inte följer det inte
finns där.
anf.63 Jan Björklund (FP):
Herr talman! Jag vet inte om jag var otydlig i min fråga. Frågan var:
Varför vill ni införa ett kommunalt veto för friskolor? Åsa Romson
lyckades överskrida tiden för inlägget utan att svara på den frågan och
talade om helt andra saker. Ni vill införa ett kommunalt veto mot nya
friskolor sedan ett par dagar tillbaka. Det har ni aldrig tyckt förut. Det
är en mycket radikal förändring.
Det betyder att en kommun kan förbjuda friskolor i sin egen kommun.
Det var vad det betyder. Miljöpartiet och Alliansen har varit överens
om att vi inte ska ha något kommunalt veto. Det är medborgarna som
ska välja. Plötsligt vill ni införa ett kommunalt veto. Det är bara
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har velat göra detta. Jonas
Sjöstedt var den enda som var riktigt glad häromdagen när ni
presenterade uppgörelsen.
Nu blir det Förbifart Stockholm. Det blir ingen snabbavveckling av
kärnkraften. Nu går ni med på att lägga ned valfriheten också. Vad har
ni fått igenom? I valrörelsen sade ni: Vi vill gärna sitta i regeringen,
men inte för att vi är intresserade av visitkort. Ni var intresserade av
att påverka politiken. Nu har ni fått era visitkort, men ni får ingen

Herr talman! Det är roligt att här i kammaren bli anklagad av en del
för att man genomför för mycket av sin politik och av andra för att
man inte kommer att genomföra någonting alls.
När det gäller nyetableringen av vinstdrivande skolor tycker vi att man
ska titta över om kommuner ska ha möjlighet att ha ett avgörande
inflytande när det gäller nyetablering av vinstdrivande skolor. Vi ser att
vi behöver göra någonting åt vinstjakten i skolan.
Vi vill att skattepengar ska komma eleverna till del. Vi vill säkerställa
att alla elever i Sverige känner att det som vi offentligt satsar på dem
möjliggör för dem att få en bättre utbildning. Det är grunden till detta.
Det är ingenting radikalt att vi vill utreda att man kan se till att de
vinstsyftande skolorna kan drivas med skattemedel så att eleverna får
det bättre. Det är någonting som också du brukar stå och säga. Men nu
vill ni gärna hårdra detta och säga: Nu har de vänt 180 grader. Läs
programmet så ser du att det inte är någon 180-gradersvändning.
(Applåder)
anf.65 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! George Orwell skrev i sin bok 1984 ett antal formuleringar som vi nog alla har fruktat lite grann och möjligen också kunnat
fnissa åt. I det samhället säger man att krig är fred, frihet är slaveri och
okunnighet är styrka. I ungefär den kategorin skulle jag vilja sätta
begreppet tvångs-LOV.

Tvångs-LOV är i sig ett begrepp som vänstersidan använder för att
med nyspråk beskriva det faktum att människor får en möjlighet att
välja själva. Vad ni vill är politikermakt när det gäller till exempel
vårdcentraler. Vad ni vill är politikermakt när det gäller skolan.
Vi har en skola som håller på att läggas ned. Föräldrarna säger: Det
vill vi inte vara med om. Vi organiserar oss tillsammans för att driva
den skolan. Då är det samma politiker som lägger ned glesbygdsskolan
som ska få avgöra om föräldrarna ska få driva den eller inte.
Ni ställer er på politikernas sida i stället för på medborgarnas sida. Den
uppgörelse som ni presenterade häromdagen, där Jonas Sjöstedt
uppen-barligen är den som har formulerat de skarpa delarna, leder till
att människor får lite mindre inflytande.
Hur kan det komma sig att det för Miljöpartiet är så rasande viktigt att
minska människors inflytande över sin egen vardag? (Applåder)
anf.66 Åsa Romson (MP):
Herr talman! När Göran Hägglund började tala om George Orwell
trodde jag att vi äntligen skulle tala om övervakningssamhället och de
viktiga steg mot att se över den personliga integriteten som finns med i
den regeringsförklaring som statsministern läste upp häromdagen.
Men jag förstår att du vill diskutera hur vi kan ytterligare förstatliga
sjukvården. Det är en fråga som du drev väldigt hårt under valrörelsen,
inte fick gehör för i alliansmanifestet och som jag tror de flesta landstingspolitiker såg lite grann på som: Ja, ja, vi får se hur det går med
det.

Vi har landsting som är ansvariga för sjukvården. Vi har kommuner
som är ansvariga för stora omsorgssektorer. Det är väl känt att vi i
Miljöpartiet anser att det är de som är bäst lämpade att se om systemen
antingen ska regleras inom ramen för LOV eller om de ska regleras
utan detta. Det har ni varit emot. Ni vill tvinga alla kommuner oavsett
hur stora eller små de är att använda sig av den lagstiftningen. Ni vill
tvinga kommuner där medborgarna har valt fram representanter som
inte vill privatisera och lägga ut stora delar av omsorgen på
entreprenad att göra det.
Jag har all respekt för de kommuner som vill göra det. Om man som
kommunpolitiker har ansvar för en verksamhet ska man också ha
ansvar för att utforma det bästa regelverket för den och inte styras i
den delen. Man ska ges verktyg uppifrån, kanske en möjlighet med
LOV eller genom andra bra förutsättningar, att till exempel underlätta
upphandlingar för ideella huvudmän. Det har varit en av de svåra
bitarna tidigare.
Jag förstår din ingång. Du vill förstatliga hela den svenska sjukvården.
Då har du heller inget problem med att staten föreskriver exakt vilket
valfrihetssystem som ska finnas i kommuner och regioner.
Men för oss som inte vill det, utan som ser att vi snarare bör stärka och
utveckla landstingsorganisationerna för att bättre kunna möta medborgarnas krav på en bra sjukvård gäller det att man också måste ha
respekt för att vi har ett kommunalt självstyre i Sverige. Då är det
ganska självklart att man inte vill ha något annat.
Sedan ska du inte blanda in småskolorna och byskolorna i det här, för
det är en helt annan fråga. De går inte under tvångs-LOV. (Applåder)

anf.67 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Jag har en minut på mig nu. Jag talade inte om att förstatliga sjukhusvården, men för protokollets skull vill jag ha sagt att
jag anser att det är helt irrationellt och felaktigt att ha landet indelat i
21 olika landsting om vi vill ha ut en jämlik vård och om vi vill använda våra resurser på bästa möjliga sätt. Jag anser att landstingen i
den delen ska läggas ned.
Det var dock inte det som mitt första inlägg handlade om, utan det
handlade just om politikermakt. Vad ni gör nu - när det ska finnas ett
kommunalt veto - är att ni värnar politikers makt att avgöra vilka
skolor som ska finnas. Ni värnar landstingspolitikernas makt att avgöra
vilka vårdcentraler som ska existera och var de ska finnas. Jag tycker
att detta ska få växa fram av sig självt genom att medborgare gillar
vårdcentraler och väljer vårdcentraler och genom att vi har en tuff
kvalitetsgranskning. Så ska man få en möjlighet att driva detta. Jag har
svårt att begripa varför Miljöpartiet inte ska ställa sig på medborgarnas
utan på politikernas sida.
anf.68 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Då kan jag utnyttja min minut till att förtydliga det som
handlade om byskolor. Det är precis den situation som Göran Hägglund berättar om: Föräldrar och personal tar ett initiativ att rädda en
mindre skola - en byskola, om vi använder det begreppet - i Sverige
och bygger upp en friskola som drivs på icke vinstsyftande boliner.
Här handlar det inte om att skicka några stora pengar till aktieägarna.
Det handlar inte heller om några stora riskbolag som skickar pengar
till skatteparadis och så vidare. Den typen av nyetableringar kan
kommuner absolut inte säga stopp till.

Det finns ingenting i vår uppgörelse som säger att byskolorna inte ska
kunna finnas. Det är föräldrarna som bestämmer. Det kommer att vara
etableringsfrihet även för byskolorna i framtiden. (Applåder)
anf.69 Annie Lööf (C):
Herr talman! Ett framgångsrikt samhälle förändras. Den som sluter sig
mot omvärlden eller är sig själv nog kommer snart att upptäcka att
andra springer förbi och gör saker smartare, snabbare och bättre. Det
är därför det är så avgörande att vi aldrig fastnar - att vi ständigt
omprövar, letar efter saker att göra bättre, vänder och vrider på vår
politik och förändrar.
Det är därför det betyder så mycket att Alliansen tog makten i Sverige
för åtta år sedan. Vi har förändrat Sverige till det bättre. Vi har gjort
det grönare och företagsammare. Vi har gett mer makt till människor
vid köksbordet att bestämma mer själva.
Av var och en efter förmåga och åt var och en efter behov - det var en
gång rättesnöret i socialdemokratin. Sedan föll den första delen av
meningen i glömska, och bidragssocialismen fick fäste djupt inne i den
svenska statsapparaten.
År 2006 förändrades detta. Att fler människor skulle gå till jobbet blev
alliansregeringens högsta prioritet, för det är bara så vi får råd med
välfärden. Det var politiska reformer, och ett värderingsskifte inleddes.
Fler jobb kräver att fler företag som vill och kan anställa växer fram.
Företagaren gick från att vara skurk i ett socialistiskt samhälle till att
bli hjälten i ett liberalt - hjälten som skapar jobben. Attityderna
förändrades. Det unga företagandet sköt i höjden. Nyföretagandet sköt
i höjden och kreativiteten likaså. Tillsammans med reformer som

sänkte kostnaderna och minskade krånglet gjorde detta att vi uppnådde
resultat. 340 000 fler människor har fått ett nytt jobb, nya kolleger,
fikarast och semester. Aldrig tidigare har välfärden haft så stora
resurser.
År 2006 övertog alliansregeringen ett miljöarbete som hade stannat av.
Prat hade fått företräde framför resultat, och även om plakaten var
snygga var ambitionerna lama. Sedan dess har vindkraften tiodubblats,
biobränslena i tanken har trefaldigats, solenergin har niofaldigats och
bioenergin har gått om oljan som största energikälla. Sverige har fått
internationellt beröm för att vi har gjort något som andra inte har
lyckats med, nämligen att förena minskade klimatutsläpp med en
hållbar jobbtillväxt.
Herr talman! En av de största utmaningarna vid maktskiftet 2006 var
att få hela Sverige att leva. Svensk landsbygd hör till de stora förlorarna i ett socialistiskt samhällsbygge. Bruksorter blir till offer när
gammal industri flyttar utan möjligheten att ersättas av många nya små
företag. Medan Socialdemokraternas svar i bästa fall var ett tillfälligt
stödpaket - en Panodil mot en infarkt - har vi angripit problemen i
grunden. Vi har breddat näringslivet och vi har byggt infrastrukturen,
vägarna, järnvägarna och bredbandet. Vi har satsat på lanthandlare,
mackar, bönder och små företag. I dag ser vi sakta resultaten när fler
människor flyttar till glesbygden än därifrån.
Mycket har förändrats under de senaste åren, och den nya vänsterregeringen kommer till ett väldukat bord. Arbetslösheten sjunker, fler
företag startas, utsläppen av koldioxid minskar och det är ordning och
reda i de offentliga finanserna. Sverige har en av västvärldens i särklass starkaste ekonomier.

Jag är stolt över vad Alliansen har åstadkommit hittills. Jag är stolt
över att ha fått vara en del av den här resan. Men jag är också stolt
över att ha fått äran att samarbeta med Alliansen och med den politiker
som har varit en av borgerlighetens mest framgångsrika statsministrar
genom tiderna - Fredrik Reinfeldt. Tack Fredrik!
Herr talman! Nu går vi i opposition. Låt det inte råda något tvivel om
detta. Centerpartiet kommer att lägga fram en budget tillsammans med
Alliansen, och vi kommer att vara den främsta granskaren av den nya
regeringen. Vi gör det för att vi vill ha ett annat samhälle - ett annat
samhälle än det som nu tar form under vänsterregeringens ledning. Vi
gör det för att vi inte kan ställa upp på den kraftiga vänstersväng som
Sverige nu gör.
Inte ens en vecka har gått sedan den nya regeringen tillträdde. Det är
redan tydligt att den nya regeringen är mer mörkröd än grön. Den
politik som har presenterats riskerar att allvarligt skada mycket av det
som har byggts upp under åren av alliansstyre. Ökad statlig centralstyrning, obligatoriskt gymnasium, kraftiga begränsningar av människors valfrihet, kvotering och höjda skatter på ungas arbete - det är
raka motsatsen till vad Sverige behöver.
När den nya vänsterregeringen lägger miljard efter miljard i skattebördor på svenska företag och tredubblar skatten på att anställa unga
människor kommer vi i stället att satsa på att sänka kostnader, på att
minska krånglet, på företagandet inom såväl tjänstesektorn som
industrin, på sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och på att fler unga
ska få riktiga arbeten. När den nya vänsterregeringen kommer att
syssla med miljönationalism och tomt miljöprat kommer vi att fokusera på miljöresultat, på fortsatt utbyggnad av det förnybara, på en
giftfri vardag och på globala klimatinsatser. När den nya

vänsterregeringen formulerar en krigsförklaring mot landsbygden och
tillsätter en stadsutvecklingsminister samtidigt som den avvecklar
Landsbygdsdepartementet kommer vi i stället att se och satsa på hela
landet. Vi kommer att satsa på att små företag får gro, på bredbandet,
på turismen, på enklare strandskyddsregler, på de enskilda vägarna och
på de gröna näringarna.
Herr talman! År 2018 kommer vi att återta regeringsmakten som en
allians. Fram till dess kommer vi att stå på barrikaderna och försvara
de kärnvärden som borgerligheten och Alliansen står för. Det handlar
om människors frihet att välja själva därför att de vet bättre vad som
funkar i deras liv än vad Stefan Löfven gör. Det handlar om företagsamheten, för det är bara så vi kan skapa fler jobb. Det är bara genom
fler riktiga jobb som vi kan säkra resurser till en bättre cancervård, fler
lärare och bättre omsorg om mormor.
Det handlar om en miljöpolitik som bygger på grön och hållbar tillväxt. Det är nämligen bara på det sättet som fler kan lyfta sig upp ur
fattigdom samtidigt som vi räddar klimatet.
Vi kommer att granska varje uttalande, varje förslag, varje kommatecken, kort sagt varje steg som den nya regeringen tar. Vi gör det för
att hela Sverige behöver fortsätta att bli friare, företagsammare och
grönare.
Herr talman! Ett samhälle behöver förändras, utvecklas och förnyas.
Därför gör det mig innerligt oroad när jag ser att våra liberala reformer
byts ut mot återställare. Jag ser hur gamla slagdängor från Göran
Perssons skrivbordslåda som 90-dagarsgarantin och Kunskapslyftet
borstas av, döps om och återlanseras. Socialdemokraternas 90-talspolitik var ingen hit då och är det definitivt inte nu heller.

S och MP försöker vrida tillbaka klockan till hur Sverige såg ut 2006.
Det är inte förändring. Det är inte förnyelse. Det är rädsla och brist på
ambitioner. Sverige förtjänar bättre än så. Vi har inte råd med en
politik som slår undan benen för företagen. Vi har inte råd med en
stelbent arbetsmarknad som stänger ute unga. Vi har inte råd med att
miljöutmaningen förvandlas till plakatpolitik utan faktiska resultat. Vi
har inte råd med en regering som inte förstår att Sverige är större än
storstaden.
Centerpartiet tänker under den kommande mandatperioden visa att det
finns ett tydligt alternativ till en mörkröd vänsterpolitik. Vi är
Alliansens gröna röst och miljöalternativet för borgerliga väljare. Vi
ska kämpa för att jobben ska kunna växa fram i de små företagen och
för frihet och företagsamhet. Och vi ska fortsätta driva en politik som
tar till vara växtkraften i hela landet. (Applåder)
anf.70 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Under förra mandatperioden fanns det en period då
Centerpartiet ganska ofta kom att förknippas med nyliberala idéer och
stort fokus på skattesänkning. Just skattesänkningar har också lett till
att Sverige från en position där vi hade ett rejält överskott på ungefär
65 miljarder har kommit till ett underskott på 87 miljarder. Där ligger
skillnaden. Men du är en skicklig politiker, Annie Lööf, och i slutet av
valrörelsen vände du bort från detta och gick tillbaka mer till Centerpartiets kärnvärden: landsbygdsfrågor, miljö och småföretagande. Det
tycker jag är bra.
Nu har vi detta parlamentariska läge, vilket flera har talat om. Och det
alternativ som Annie Lööf helst hade velat se har inte fått väljarnas
stöd. Personligen hade jag gärna sett att Socialdemokraterna hade fått

över 50 procent. Men det har vi inte fått, och nu ska vi hantera detta.
Jag är övertygad om att de väljare som har röstat fram det här parlamentet ser framför sig att vi nu tar ansvar för den uppkomna situationen.
Det finns många frågor där våra uppfattningar går isär, men det finns
också många där vi har liknande uppfattningar. När det gäller satsningar på landsbygden vill jag till att börja med säga att när vi förändrar organisationsstrukturen i Regeringskansliet innebär det inte att
vi prioriterar ned landsbygdsfrågorna. Att landsbygdsfrågorna hamnar
i Näringsdepartementet är ett uttryck för att de hör hemma där precis
som alla andra näringspolitiska frågor, inget annat.
Vi har också frågor som gäller bättre miljö och långsiktig energiproduktion. Min fråga till Annie Lööf är: Vilket av områdena, eller något
annat område, tycker Centern är viktigast att hitta samarbete om för att
föra Sverige framåt?
anf.71 Annie Lööf (C):
Herr talman! Jag får börja med att tacka Stefan Löfven för recensionen
inledningsvis. Det hör till ovanligheten att statsministrar recenserar
kolleger, men jag tackar för detta.
Landsbygdsdepartementet avvecklas under Stefan Löfven som statsminister. Jag blev ganska förvånad ska jag säga. Jag har erfarenhet av
att leda och vara chef över Näringsdepartementet i tre år och vet vilka
utmaningar de har. Att flytta ett så stort departement som Landsbygdsdepartementet, med de miljarder som finns inom svenskt jordbruksstöd
och den särart som de har, kommer förmodligen att bli en stor
utmaning. Men det är inte det som jag reagerar mot, utan det är sym-

bolpolitiken i detta:
Man tillsätter en stadsutvecklingsminister.
Man avskaffar Landsbygdsdepartementet.
Man inför en lastbilsskatt som slår hårt mot skogsnäringen och mot
människor som bor på landsbygden.
Man tredubblar arbetsgivaravgifterna för unga vilket slår hårt mot
såväl industrin som tjänstesektorn, inte minst på landsbygden. Man
krånglar till livet för landets småföretagare.
Det finns ganska mycket i din regeringsförklaring, Stefan Löfven, och
förmodligen i den kommande budgetpropositionen, som kommer att
slå stenhårt mot landsbygden. Det var därför som jag för några dagar
sedan sade att detta är en krigsförklaring mot den svenska landsbygden. Det var det vi befarade innan valet, och det blev också resultatet
efter valet.
Jag tar ansvar. Jag gick till val som centerpartist och tillsammans med
Alliansen. Vi lade fram vårt valmanifest. Väljarna valde annorlunda.
De valde dig som statsminister. Därmed gör jag också som jag sade till
väljarna innan valet; jag går i opposition. Jag kommer att vara en aktiv
och granskande opposition. Jag kommer att se till att nagelfara era
förslag som ni lägger här i riksdagen eftersom jag vill ha ett land som
lever i alla dess delar. Jag vill ha fler små företag och fler jobb. Den
politik som Stefan Löfven kommer att lägga fram här i riksdagen
kommer att ha helt motsatt effekt. (Applåder)

anf.72 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att Sverige behöver just en
politik som gör att hela landet, inklusive svensk landsbygd, kan utvecklas. Då måste det väl ändå kännas skönt att nu ha en regering med
en finansminister som inte dödförklarar det svenska jordbruket som
framtida industri utan som faktiskt förstår landsbygdens potential.
Vi behöver ta fram ett antal saker. En sådan sak är en nationell livsmedelsstrategi. En annan är hur vi använder vår skog som är en av
våra traditionella och historiskt rika tillgångar - det gröna guldet. En
tredje sak är hur vi stärker högskolorna i hela landet. Det är helt avgörande för att de olika regionerna i landet ska kunna utvecklas. Det
fjärde området är besöksnäringen, turismen. Det femte är samhällsservicen. Finns det något av dessa områden som Centerpartiet är
överens om att ändå fortsätta samarbeta om? (Applåder)
anf.73 Annie Lööf (C):
Herr talman! Allt det som Stefan Löfven nu räknar upp har alliansregeringen satsat på. Det fanns också med i vårt alliansmanifest. Därför
kommer vi att lägga fram vårt manifest och rösta för det. Då slipper vi
nämligen avveckla Landsbygdsdepartementet, vi slipper rösta ja till
den lastbilsskatt som skulle slå hårt och vi slipper rösta för 19 miljarder i höjda skatter på landets småföretagare och på ungas arbete.
Därför säger vi nej till detta.
Jag bad Stefan Löfven att stå fast vid de blocköverskridande överenskommelser som fanns för att det ens skulle vara intressant för mig att
fortsätta samtal på andra områden. Det var inom försvar, det var inom
friskolor och det var inom migration. Det gick två eller tre dagar på
jobbet. Sedan begravde Stefan Löfven friskoleuppgörelsen. Därmed

saknas förutsättningar för fortsatta samtal inom andra frågor. Jag är
väldigt ledsen för det.
Som statsminister behöver man ta ansvar. Som statsminister behöver
man hålla sitt ord. Då fungerar det inte att redan första dagen överge
blocköverskridande överenskommelser som vi har haft på ett antal
områden och som var grundplattan för att ta ansvar och för fortsatt
samarbete. (Applåder)
anf.74 Åsa Romson (MP):
Herr talman! Jag hade tänkt ställa en annan fråga, men det sista som
Annie Lööf sade behöver analyseras lite.
Socialdemokraterna och Miljöpartiet skrev båda under det som man
var överens om i friskoleuppgörelsen och som vi fortfarande avser att
ha med och genomföra. Man ska minnas att friskoleöverenskommelsen är en lite speciell överenskommelse eftersom den nämligen även
innehåller väldigt tydliga skrivningar om vad man inte var överens om,
och det var synen på vinst och på vinstbegränsning. Det var inte en del
av friskoleöverenskommelsen. Men det fanns delar där vi var överens,
och de delarna avser regeringen att genomföra.
Är alltså beskedet i dag från Annie Löfven, Annie Lööf - det hade
annars varit en bra kombo - att Centerpartiet kommer att säga nej till
de aktiva förslagen i friskoleöverenskommelsen, det som de partierna
stod bakom, bara för att ni anser att det är fel regering?
Ni kommer dessutom, förutom att säga nej till de förslag ni tidigare
har varit för, att ta det till intäkt för att inte diskutera några andra

politiska områden. Det var det Annie Lööf precis sade från talarstolen.
Eller missuppfattade jag helt?

anf.76 Åsa Romson (MP):

Herr talman! Blocköverskridande överenskommelser gör man inte
över en natt. Det är fråga om många års arbete och många års förhandlingar. Sedan slutar de i ett dokument som man skakar hand på
och som sedan gäller.

Herr talman! Jag skulle rekommendera både Annie Lööf och flera
andra i kammaren, särskilt centerpartisterna, att läsa friskoleöverenskommelsen. Det är precis som du sade, Annie, att vi partiledare följde
den nära i vissa skeden. Lars Leijonborg lade sig som ordförande vinn
om att få en parlamentarisk beredning att diskutera frågorna i botten.
Han begärde mer tid, mer tid och mer tid därför att han ville att partierna skulle komma överens.

Friskoleuppgörelsen är en sådan överenskommelse. Där var det många
kompromisser och många förhandlingar. Vi lyckades nå en uppgörelse,
och många gav i denna kompromiss.

Till slut lyckades man komma överens om det man var överens om.
Men man var också tydligt överens om vad det var man inte var
överens om. Det handlade om begränsningen av vinst.

I måndags, i förrgår, stod ni glatt vid en presskonferens i riksdagen
tillsammans med Jonas Sjöstedt och presenterade att vinstjakten skulle
stoppas. I regeringsförklaringen förklarade Stefan Löfven att det
kommunala vetot ska införas. Det är i direkt strid mot den blocköverskridande överenskommelsen som jag förutsatte skulle ligga fast. Kan
ni inte ens stå upp för den? Kan ni inte ens hålla fast vid en sådan? Hur
ska vi kunna lita på er i fortsatta förhandlingar i andra frågor?

Nu försöker du tolka in det som att man ändå var överens om att man
inte skulle göra begränsningen av vinst. Jag skulle vilja att du återkommer och redovisar exakt var i den överenskommelsen vi från
Miljöpartiet eller Socialdemokraterna gick med på att vi aldrig skulle
göra några begränsningar av vinst för att du ska kunna anklaga oss för
att bryta överenskommelsen.

anf.75 Annie Lööf (C):

När jag mötte Stefan Löfven i ett samtal för några veckor sedan sade
jag att de tre frågorna var grundbulten för att vi ska kunna fortsätta ha
långsiktiga samtal om exempelvis energin. Då måste man stå fast vid
de blocköverskridande överenskommelser inom försvar, migration och
friskolor som vi faktiskt har enats om. Om ni inte står fast vid dem,
som nu den nya regeringen väljer att inte göra, hur ska vi kunna lita på
er i framtiden, Åsa Romson? (Applåder)

Det ska bli roligt att se hur ni kommer att rösta på de förslag vi
kommer att lägga fram. (Applåder)
anf.77 Annie Lööf (C):
Herr talman! Det här blir lite charmigt. Finns en överenskommelse
eller inte? Kan man friskriva sig från en blocköverskridande överenskommelse och sedan i regeringsställning ta in reservationen och
hoppas att de som har slutit den blocköverskridande överenskommelsen finner sig i detta?

Så funkar det inte! Inte i någon annan förhandling funkar det så. Det
man har kommit överens om bör man hedra över blocken. Det har man
inte gjort i det här fallet. Det kommunala vetot var en tydlig reservation från Socialdemokraternas sida. Det står tydligt att vi ska ha mångfald och valfrihet. Det står tydligt att man ska få ta ut vinst. Allt detta
är borta sedan ni begravde friskoleuppgörelsen i måndags.

kommelse mellan Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Det var en klassisk blocköverskridande överenskommelse som
gjorde att man satsade på det förnybara och som gör att vi i dag kan
diskutera att stänga kärnkraftsreaktorer, vilket är både bra och nödvändigt.

Jag tycker att det är sorgligt. Jag hade gärna sett ett fortsatt samarbete
eftersom vi behöver långsiktiga spelvillkor inom skolan och även inom
energi och liknande frågor i framtiden. Men då måste man stå fast vid
redan gjorda överenskommelser. Allt annat är svagt. Om ni ska kalla er
en samarbetsregering gäller det att göra om och göra rätt. (Applåder)

Är det inte dags att befria sig från högerburen? Är det inte dags att
inleda en ny energiförhandling så att Centerpartiet, Vänsterpartiet och
regeringen tillsammans kan diskutera hur vi återigen kan få fart på
utbyggnaden av det förnybara och därmed stänga kärnkraftsreaktorer?
Är det viktigare för Centerpartiet att sitta fast i högerburen än att
faktiskt avveckla kärnkraften? (Applåder)

anf.78 Jonas Sjöstedt (V):

anf.79 Annie Lööf (C):

Herr talman! Först vill jag gratulera till att Annie Lööf citerade Marx i
sitt inledningsanförande. Jag trodde Åsa-Nisse-marxismen var helt
utdöd.

Herr talman! För mig är det viktigt att nå resultat. Det har vi gjort
sedan 2006. Jag är stolt över den gröna och förnybara tillväxten som
har skett sedan 2006.

Min fråga gäller miljöpolitiken. Du nämnde klimatpolitiken som en
framgång för den förra regeringen. Jag tycker att det är mer komplicerat. En stor del av Sveriges utsläpp sker i dag i andra delar av världen.
Vi har ändrat konsumtionsmönster så att industriproduktion i Kina och
jordar i Brasilien är en del av de utsläpp som vi orsakar. Är det inte
rimligt för ett grönt parti att vi borde räkna in vårt samlade fotavtryck
globalt? Det är utmaningen. Då ser vi tyvärr inte att utsläppen har
minskat utan snarare ökat. Utmaningen är betydligt större än vad vi
trodde.

År 2006 fanns en terawattimme vindkraft. I dag är det tio. Det är en
tiodubbling. Det fanns ungefär 23 000 miljöbilar, för att ta ett sådant
exempel, 2006. I dag är det nästan 700 000. Det är klart att det inte är
från Rosenbad allt detta dikterats utan det handlar om investeringsbeslut runt om i landet hos familjen som köper bilen eller hos företagare som investerar i vindkraft. Men det finns delar som skapar möjligheter genom miljöbilsbonus, genom elcertifikatssystem eller genom
andra regler som gynnar att vindkraften växer.

Sedan var det energifrågan. Både du och jag vet att orsaken till att den
förnybara energin har byggts ut så kraftfullt i Sverige är en överens-

Jag är glad över den förändring som har skett under alliansregeringens
tid, det vill säga att Centerpartiet har varit en stark kraft för mer grönt
och mer förnybart.

Sedan var det frågan om klimatutsläppen. Det är klart att man kan
räkna lite hur som helst. Man kan välja att plocka in utsläppen i
Brasilien, Kina och Taiwan. Problemet blir att det blir helt omöjligt att
jämföra. Problemet blir att det är helt omöjligt att föra internationella
klimatförhandlingar. Man måste alltså räkna på samma sätt. Det mest
smarta sättet att räkna är enligt de riktlinjer som FN har tagit fram, det
vill säga räkna på det sätt som vi gör i Sverige i dag. På annat sätt kan
man inte föra förhandlingar. Om vi alla skulle räkna på olika sätt
skulle vi får en mycket tuff uppförsbacke på nästa års klimattoppmöte.
Därför håller vi oss till de siffrorna, och därför är jag glad över att
Sverige är ett klimatföredöme i världen. Vi minskar våra utsläpp
samtidigt som jobben och företagsamheten växer. (Applåder)

anf.81 Annie Lööf (C):

anf.80 Jonas Sjöstedt (V):

Jonas Sjöstedt kan också försöka förändra världens måttstock på hur vi
ska räkna våra utsläpp. Det är bara att försöka påverka FN-systemet.
Fram till dess kommer vi att räkna utefter hur övriga länder väljer att
göra. Det är bara på det sättet vi kan föra seriösa klimatförhandlingar.
Det är bara så vi kan jämföra länder emellan. Det är bara så vi kan se
till att alla länder faktiskt tar sitt klimatansvar. I fråga om det inhemska
klimatansvaret behöver Kina, Indien och Brasilien göra mycket för att
minska sina klimatutsläpp. (Applåder)

Herr talman! Jag tycker att Annie Lööf undvek frågan om behovet av
en ny energiöverenskommelse. Er gamla finns egentligen inte. Den
borgerliga överenskommelsen existerar inte. Om vi ska få fart med att
bygga ut det förnybara och stänga reaktorer behöver vi tala med
varandra. Det är dags att komma ut ur alliansburen och på allvar tala
om hur vi kan stänga kärnkraften. Det finns en möjlighet i Centerpartiet.

Herr talman! Jonas Sjöstedt säger att Alliansens energiöverenskommelse inte existerar. Därmed underkänner han riksdagen som
beslutsfunktion. År 2009 lade vi fram ett flertal propositioner inom
både klimat och energi. Det är så klart svensk lagstiftning som gäller
fram tills något annat beslut fattas här av oss folkvalda i Sveriges
riksdag.
Alliansens energiöverenskommelse är därmed svensk lag och gäller.
Där kan vi också se tydliga resultat, inte minst vad gäller det förnybara.

anf.82 Jonas Sjöstedt (V):
Vi konsumerar mer och mer och flyttar våra utsläpp någon annanstans,
till exempel industriproduktionen till andra länder, använder produktion av djurfoder och annat globalt. Om vi verkligen är gröna, om vi
funderar över vilket globalt fotavtryck vi skapar, måste vi planera vårt
samhälle så att vi lever på ett hållbart sätt. Vi kan inte ha något annat
mål än att vi faktiskt inte ska konsumera mer per person än vad
planeten tål. Går det att ha något annat mål för klimatfrågan?

Herr talman! Statsministern, ledamöter, åhörare! "Sveriges röst ska
alltid vara tydlig och klar när människovärdet kränks." Så står det i
regeringsförklaringen. Det är en av många väldigt fina formuleringar,
tycker jag, i den nya regeringsförklaringen. Men det förpliktar också.
Just nu kämpar kurderna i Kobane förtvivlat mot övermakten. Man
står emot en terrororganisation som är välbeväpnad och som begår
massakrer på civila. Bakom dem finns gränsen mot Turkiet. Över den

gränsen kommer inte de vapen man behöver. Flyktingar som flyr från
Syrien har svårt att komma över gränsen. Frivilliga kombattanter till
Isil strömmar fortfarande över. Här behövs Sveriges röst för att stå upp
för människovärdet och för kurdernas kamp, inte bara för sin frihet
utan allas vår frihet.
I Hongkong i Kina samlas hundratusentals människor för att stå upp
för sin demokratiska rätt att välja sina egna beslutsfattare. De utmanar
kommunistpartiets maktmonopol och strävar efter flerpartisystem och
verklig demokrati. Även där bör Sveriges röst höjas.
Vi måste stå upp för människovärdet även när vi påverkas i våra
ekonomiska intressen. Människovärdet måste vara viktigare än
marknadsvärdet.
I regeringsförklaringen finns det en del positiva besked. Att erkänna
Palestina är modigt. Att erkänna Palestina är att gå före och verka för
en tvåstatslösning och att utmana ockupationen. Det speglar också att
Sverige kan få en utrikespolitik som inte längre bara är ett eko av det
som sägs i Washington och Bryssel, och det välkomnar jag.
Men i konsekvensens namn kan samma argument som används för att
erkänna det fria Palestina användas för att erkänna det fria Västsahara.
Vi uppmanar regeringen att göra det.
Det finns fler delar av regeringsförklaringen som en vänsterpartist
tycker om. Det är dags att skrota fas 3. Stupstocken i sjukförsäkringen
ska äntligen tas bort. Vi ska få en a-kassa som man kan lita på och som
inte lämnar arbetslösa i sticket.
Men det finns en brist på konkretion i viktiga delar av regeringsför-

klaringen. Det är skönt att höra en statsminister tala om en starkare
arbetsrätt, men det måste fyllas med ett konkret innehåll. Lex Laval
måste bort. Vi kan inte ha en anställningsform som i sig skriver in
otryggheten som själva grunden för anställningen, även om det inte
finns ett skäl att ha en visstidsanställning. Allmän visstid bör försvinna. Vi måste göra någonting åt det faktum att trygga fasta jobb
ersätts av bemanningsföretagsjobb här i Sverige.
Här finns det mycket att göra. Man kan göra det med Vänsterpartiet.
Man kan knappast göra det med någon annan.
När det gäller klimatet måste de fagra orden fyllas med ett innehåll. Vi
måste få ett klimatmål. Vi föreslår att det blir 45 procents reduktion av
utsläppen av växthusgaser fram till 2020. Ett ambitiöst klimatmål som
fylls med ett innehåll och en progressiv politik kan göra att vi återfår
vår roll i de internationella klimatförhandlingarna, vare sig de utspelar
sig inom EU:s ram eller inom Förenta nationerna.
Det måste vara så att det statliga företaget Vattenfall anpassar sin
verksamhet efter vad ägarna faktiskt tycker. Vi äger Vattenfall. Dess
uppgift är att verkställa den politik som regeringen och statsmakten
bestämmer. Är ledningen inte beredd att göra det bör den lämna sitt
uppdrag. Det kan säkert finnas någon ny tjänst på något energimuseum
någonstans som man kan söka om man inte är beredd att bidra till
omställningen av Sverige.
När det gäller jämställdheten och jämställda löner finns det mycket
mer att göra. En extra månad som binds i föräldraförsäkringen är ett
mycket försiktigt steg. Ska vi verkligen nå någonstans när det gäller att
jämna ut den enorma inkomstklyftan mellan män och kvinnor måste vi

göra mycket mer, och vi måste vi göra det mycket fortare. Det kan
man göra tillsammans med Vänsterpartiet.
Det handlar om föräldraförsäkringen. Det handlar om skattesystemet.
Det handlar om villkoren för de pensionärer som har lägst pensioner,
nästan alltid kvinnor. Och det handlar om att det ska finnas barnomsorg på obekväm arbetstid, rätt att arbeta heltid och goda villkor i den
välfärdssektor som är så viktig för kvinnors liv. Det kan man göra
tillsammans med Vänsterpartiet.
Vi har en helt ny politisk situation. Vi har ett nytt politiskt läge i
Sverige med en center-vänster-regering som har ett ganska svagt
parlamentariskt mandat. Jag sade ofta i valrörelsen att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ett val: Antingen samarbetar man vänsterut
med oss, eller så går man högerut. Det valet kommer att finnas under
hela denna mandatperiod.
Vi kommer att vara ett vänsteralternativ. Vi kommer att vara ett
oppositionsparti, men vi kommer alltid att vara beredda att förhandla
om att genomföra vänsterpolitik. Vi kommer alltid att vara en opposition mot högerpolitik. Valet finns kvar under mandatperioden.
(Applåder)
Vi har träffat en första uppgörelse med regeringen. Den handlar om att
ta bort vinstintresset i den svenska välfärden. Välfärden ska finnas till
för eleverna. Välfärden ska finnas till för de äldre. Välfärden ska finnas
till för de sjuka.
Vi ska ha valmöjligheter. Vi ska ha alternativa utförare, men vi ska ha
en välfärd som drivs av omtanke om de människor som faktiskt behöver välfärden. Vi ska inte ha skolkoncerner som går i konkurs. Vi

ska inte ha förskolor som ger vatten och bröd till barnen samtidigt som
ägaren blir miljonär. Vi ska ha en välfärd som fördelas efter behov. Det
ska vara slut på att betala det pris som privatiseringen har inneburit där
personaltätheten på äldreboenden skurits ned och där lärarna har försvunnit därför att man skulle fylla riskkapitalisternas konton i skatteparadisen.
Vi är glada och vi är stolta över uppgörelsen med regeringen. Vi har
inte fått igenom allt precis som vi ville. Det får man sällan när man
kompromissar. Men vi har ändrat kurs för den svenska välfärden, och
det är vi glada för. Vi kommer att stå vid det, och vi kommer att
genomföra det tillsammans med regeringen Stefan Löfven. (Applåder)
Men det är viktigt att tänka längre än så. Att ta bort marknadstänkandet, att ta bort prislappen på människor är grunden för att få en bra
välfärd. Men det räcker inte, och det måste vi vara alldeles tydliga
med. Vi har en brist på resurser i stora delar av den svenska välfärden.
Det finns ibland en brist på lyhördhet mot de människor som använder
välfärden. Det finns en brist på inflytande för många av dem som
arbetar i välfärden. Ska vi klara det här krävs ett andra steg, där vi
både satsar på och lyssnar på de människor som finns och som behöver
den svenska välfärden. Det är nog så viktigt som att ta bort kommersialiseringen.
Att ta bort välfärden som handelsvara är ett bra första steg. Att bygga
en välfärd att lita på är den stora utmaningen framöver. Det kommer vi
att klara om vi prioriterar. Då krävs det en inriktning på den ekonomiska politiken som vågar sätta det gemensamma främst. Då krävs det
en inriktning på den ekonomiska politiken som faktiskt vågar fördela
beskattning efter vilken förmåga man har att bära skatten. Då krävs ett
samhälle som vågar omfördela. Då krävs vänsterpolitik. (Applåder)

anf.83 Annie Lööf (C):
Herr talman! Välfärden ska bedrivas med kvalitet i centrum. Centerpartiet vill se stränga kvalitetskrav, skarp tillsyn och samma peng till
privata såväl som kommunala utförare. Alla äldre ska ha en värdig
tillvaro på sitt äldreboende och hög kvalitet i omsorgen. All vård och
omsorg måste följas upp, och den som inte kan leverera tillräckligt god
kvalitet ska helt enkelt inte få fortsätta.
Genom hela valrörelsen proklamerade Jonas Sjöstedt att han inte är till
salu. Vänsterpartiet ställde sig på en barrikad, den att förbjuda
Gunillas hemtjänstföretag, förbjuda akutvården på Bollnäs sjukhus och
förbjuda min mormors rätt att välja äldreboende eller hemtjänst.
I sin jakt på vinster fick Jonas Sjöstedt tunnelseende. Han glömde
vanliga människor. Han glömde den 99-åriga kvinna som upprepade
gånger och i timtal satt i sin egen avföring på ett kommunalt äldreboende i vänsterstyrda Umeå. När de anhöriga slog larm om missförhållandena blundade Jonas Sjöstedt och satt tyst. Då ställde han sig
inte på någon barrikad. Jonas Sjöstedt har förblindats av ideologi, av
driftsformen, och han tar aldrig den enskilda människans perspektiv.
Min fråga till Jonas Sjöstedt är därför: Hur säkerställer Jonas Sjöstedt i
Vänsterpartiets korståg mot vinster i välfärden att äldre ska ha ett
värdigt boende och känna sig omhändertagna även i den omsorg som
bedrivs i kommunal regi? När kommer kravet på att förbjuda kommunala äldreboenden, om nu driftsformen är det onda och inte
missförhållandena i verksamheten? (Applåder)
anf.84 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Jag tackar för frågan. Det är helt riktigt att det är viktigt

för mig att bekämpa själva vinstintresset. En del säger att det är
orsaken till att jag håller på Gais.
Det är bara en förutsättning för att kunna skapa en bra välfärd. Jag
tycker att du har rätt på ett sätt när du problematiserar det här: Nej, det
är inte så enkelt som att ta bort vinstintresset. Däremot tror jag att det
är väldigt bra att ta bort vinstintresset, för det lockar hela tiden till att
skära ned, till att spara, till att fokusera på någonting annat än att
brukarna ska ha det bra.
När vi tar bort vinstintresset måste vi fokusera på att alla de verksamheter som finns kvar - offentliga eller privata - som använder skattepengarna rätt ska ha en bra kvalitet. Det arbetet måste naturligtvis ske
hela tiden. Jag tror att några saker är avgörande.
Vi behöver mer resurser till den svenska äldreomsorgen. Alla som har
besökt ett normalt äldreboende och talat med dem som arbetar där vet
vilka arbetsförhållanden man har: delade turer, allt tyngre arbetsuppgifter därför att de som kommer blir sjukare och man känner att man
inte räcker till. Vi behöver helt enkelt ha fler som arbetar i äldreomsorgen.
Men det räcker inte med att de är fler. De måste också ha en bra utbildning. Därför har vi föreslagit att alla som arbetar i äldreomsorgen
ska ha både rätt till grundläggande yrkesutbildning, och kunna ta ledigt
från det vanliga arbetet för att få denna utbildning, och rätt till fortbildning. På många ställen saknas det i dag. På många äldreboenden
saknar medarbetare den nödvändiga utbildningen för detta svåra och
viktiga arbete som man faktiskt har.

Sedan tror jag på det egna ansvaret. Jag tror att när människor har
inflytande och makt över sitt arbete kommer det någonting gott ur det.
Jag tycker också att det är bra att människor har valmöjligheter, att
man kan välja vilket äldreboende som passar bäst, att personalen kan
ha olika profil på verksamheten och anpassa den till de boende. Allt
detta vill vi göra. Men vi tror att vi gör det så mycket bättre om vi tar
bort vinstintresset ur välfärden.
anf.85 Annie Lööf (C):

exempel. Jag ska nämna fyra saker som är viktiga med att ta bort
vinstintresset för kvalitetens skull.
Det första är att vinstintresset leder till att man har lägre personaltät
het. Det är genomgående i äldreomsorg som drivs med vinstintresse.
Det gör det svårare att orka, hinna med och räcka till för personalen.
Det är fler otrygga tillfälliga anställningar i äldreomsorgen när vinstintresset kommer in. Det innebär att det är större risk att man byter
personal oftare.

Herr talman! Jag är helt fascinerad. Hur ska vinstintresset göra det
bättre för den 99-åriga kvinnan som blev misskött på ett kommunalt
äldreboende i vänsterstyrda Umeå, där vänsterpartisten var ordförande
i socialnämnden? Detta äldreboende, som hette Skräddaren, togs över
av kommunen från ett privat vårdföretag för ett antal år sedan, och
sedan dess har kvaliteten blivit sämre. Det vittnar medarbetare om.
Tittar man på de generella undersökningar som görs ser man att
medarbetare i privata vårdföretag är mer nöjda med sin arbetssituation
och mindre sjukskrivna än de inom den kommunala äldreomsorgen.
Jag vill inte ställa dessa mot varandra. Jag vill ha fokus på kvaliteten.
Jag vill ha fokus på värdig omsorg om den enskilde. För mig är inte
driftsformen det centrala. För mig är kvaliteten det centrala.

Det är färre som får arbeta heltid, och heltid är viktigt, inte minst
därför att man får en försörjning som man kan leva på när man arbetar
inom äldreomsorgen, där det är mycket låga löner.

Jag frågar igen: När kommer kravet på att kommunala äldreboenden
ska läggas ned om nu driftsformen är det centrala i Jonas Sjöstedts
resonemang och inte missförhållandena i verksamheten? (Applåder)

anf.87 Jan Björklund (FP):

anf.86 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Jag tycker att det är helt centralt att man arbetar för en
god kvalitet oavsett vem som är huvudman för ett äldreboende, till

Sedan har man inom det offentliga ett meddelarskydd som inte finns
inom det privata, utan där finns det i stället ett krav på lojalitet med
arbetsgivaren.
Detta innebär inte per automatik att det offentliga är bättre än det
privata. Det vore förmätet och felaktigt att säga så. Men det innebär att
förutsättningarna för att skapa god verksamhet är bättre. Det ska vi
skapa över hela fältet i äldreomsorgen.

Herr talman! En av de största jämställdhetspolitiska utmaningarna är
det våld som kvinnor utsätts för. Att slippa utsättas för våld och hot är
en mänsklig rättighet. Det är tusentals, kanske tiotusentals, kvinnor
som lever i rädsla varje dag, ofta för de män som de tidigare har haft
förhållanden med. Kvinnor utsätts för trakasserier och kränkningar,
och kvinnor blir utsatta för våldtäkter och sexualiserat våld.

Ett av de märkliga förslag som Vänsterpartiet har och som jag skulle
vilja be Jonas Sjöstedt förklara gäller synen på påföljder och straff för
våldtäkt.

får de hjälpen och stödet av andra kvinnor att beivra dessa grova brott.
Ja, vi vill bekämpa sexuellt våld mot kvinnor. Det har högsta prioritet
för Vänsterpartiet. (Applåder)

Våldtäkt är den största kränkning en kvinna kan utsättas för, med
undantag för att bli ihjälslagen. Det är en oerhört grov kränkning.
Enligt min uppfattning kanske vi inte straffar det tillräckligt i dag.
Men Vänsterpartiet har som sitt förslag att de som sitter i fängelse för
våldtäkt ska släppas ut efter kortare tid än i dag.

anf.89 Jan Björklund (FP):

anf.88 Jonas Sjöstedt (V):

Herr talman! Men du svarar inte på frågan, Jonas Sjöstedt. I dag har vi
tvåtredjedelsfrigivning. Från Alliansens sida har vi föreslagit att det
ska bli trefjärdedelsfrigivning i stället, det vill säga att straffen, den tid
man verkligen sitter i fängelse, ska förlängas. Men ni i Vänsterpartiet
vill gå över till halvtidsfrigivning. Det betyder att den som döms till
fängelse för våldtäkt kommer att släppas ut efter kortare strafftid. Det
är ju sanningen.

Herr talman! Jag antar att det som Jan Björklund syftar på är möjligheten till villkorlig frigivning. Det är Folkpartiet också för. Jag ska
bara informera om det: Ni är också för möjligheten till villkorlig
frigivning. (Applåder)

Sedan kan du prata om stöd till kvinnojourer. Det är i själva verket
alliansregeringen som har ökat det stödet. Men det är inte ett alternativ.
Vi ska väl ha både och. Vi ska ha en mycket tuff syn på våldtäkter, och
vi ska ge stöd till kvinnojourer.

Spara lite på retoriken!
Vad vill vi göra? Vi vill skärpa straffen för grova sexualbrott. Vi vill
införa en lag om oaktsamhet. Vi vill införa regler om samtycke. Det
gör att det finns ett bättre rättsligt instrument för att beivra detta
mycket grova brott. Vi vill ta bort den tvåårsregel - ni har inte tagit
bort den - som innebär att kvinnor som kommer från andra länder
tvingas stanna i relationer där de utsätts för våld och våldtäkter år efter
år. Det vill vi göra.

Nu ger jag Jonas Sjöstedt chansen en gång till: Varför vill du släppa ut
våldtäktsmän efter kortare fängelsetid än i dag?

Varför, Jonas Sjöstedt, vill ni mildra fängelsestraffet för våldtäktsmän?

Vi vill ge ett permanent och kraftigt stöd till landets kvinnojourer. Det
är helt avgörande för att dessa kvinnor ska ha någonstans att ta vägen.
I dag får de bokstavligen nej i dörren till en del av kvinnojourerna. Där

anf.90 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! I både mitt och Jan Björklunds Sverige finns det en
möjlighet att ha villkorlig frigivning. Det innebär i vårt fall att en
förstagångsförbrytare som sköter sig ska ha möjlighet att komma ut
tidigare och kunna bevisa att man återgår till ett normalt liv. Om man
inte sköter det åker man tillbaka till fängelset - självklart är det så. Det
är ni för, och det är vi för. Man kan diskutera vilka tider det ska vara.

Varför är man för det här? Jo, målet med fängelsevistelsen är dels att
straffa för brottet - och vi vill skärpa straffet för grova sexualbrott dels att personen aldrig ska göra om det. Vi vet att många som sitter i
fängelse lång tid blir återfallsförbrytare. Vi har som mål att människor
ska sluta vara kriminella.
Det är svårt, och det är komplicerat. Och när det är svårt och
komplicerat är lockelsen stor att bli populist, att stå och dra det enkla
inför kammaren - ojojoj - vi vill det här - i stället för att se att det
handlar om att föra den mest effektiva kampen mot kriminalitet. För
mig är det avgörande. (Applåder)
anf.91 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Jag tänkte fortsätta det resonemang som jag har fört med
tidigare talare om kvalitet i välfärden.
Först vill jag gratulera Jonas Sjöstedt till att närmast ha fått diktera för
de andra partierna hur den här överenskommelsen mellan Miljöpartiet,
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle se ut. Det som dock är
det tråkiga är att inflytandet för enskilda patienter, enskilda äldre inom
äldreomsorgen och enskilda skolbarn och deras familjer i Sverige
kommer att minska. Men grattis, Jonas Sjöstedt!
Jonas Sjöstedt sade i det tidigare meningsutbytet med Annie Lööf att
kvalitet är centralt. Det är bra - jag tar dig på orden där, Jonas.
Om vi då tittar på äldreomsorgen i Sverige och hur den bedöms säger
Socialstyrelsen att det inte går att hitta någon skillnad. Är det så att det
finns någon skillnad är det lite till fördel för privata alternativ framför
kommunala alternativ.

Det har tillkommit 170 nya vårdcentraler i Sverige, vilket gör att fler
har nära till vården. Fler kan välja mellan olika vårdcentraler, och det
tror jag är bra. Tittar man på rankningen som patienterna, medborgarna, själva gör ser man att 14 av de 20 bästa är privat drivna. Om vi har
kvalitet som utgångspunkt, borde det då inte vara vår uppgift som
politiker - vare sig vi är på den nationella nivån, landstingsnivån eller
den kommunala nivån - att ta itu med dem som levererar dålig
kvalitet? Varför lägger ni ned så mycket möda på att bekämpa dem
som levererar bra kvalitet, Jonas Sjöstedt?
anf.92 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Först vill jag tacka för gratulationen - det värmer.
Om man har en privat verksamhet som gör en vinst och har god
kvalitet - sådana verksamheter finns självklart - blir kvaliteten bättre
eller sämre om man använder hela pengen till verksamheten? Jag tror
att den blir bättre. Det blir ännu mer personal och ännu mer investeringar, allt går till patienterna och inget plockas ut.
Det är precis det som vårt förslag syftar till. Pengarna ska gå till det de
är avsedda för. Duktiga människor som arbetar i äldreomsorg, skola
och sjukvård ska få ännu bättre resurser. Ingen ska plocka i väg
pengarna från deras arbete. Då blir det ju ännu bättre, Göran. Är det
inte det allra bästa att göra på det viset?
Det finns en tendens att det privata vinstintresset söker sig dit där man
enklast gör vinst. Varför hamnar vårdcentralerna i de stora städernas
centrum? Varför hamnar de inte på landsbygden eller i förorter där
man har låga inkomster och låg utbildningsnivå? Jo, därför att där
tjänar man inte lika mycket pengar. Varför har en del privata friskolor
med vinstintresse faktiskt ratat elever med särskilda behov? Jo, därför

att marknaden fungerar så. Marknaden räknar i pengar. Marknaden
utgår inte från de mänskliga behoven. Därför passar inte marknaden
som drivkraft i välfärden, för där ska det vara själva omtanken som är
grunden.
Det finns också omfattande studier, till exempel från USA där man har
offentlig vård, privat vård utan vinstintresse och privat vård med
vinstintresse. Där har man provat det här i årtionden. Där har man
gjort omfattande akademiska studier. Vad visar de? Jo, de visar att vård
utan vinstintresse, offentlig eller med andra utförare, är överlägsen
vård med vinstintresse när det gäller resultat och när det gäller
ekonomi. (Applåder)

samheter?
anf.94 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! När Göran Hägglund började prata om guldägg trodde
jag att han skulle komma in på riskkapitalbolagen i nästa mening och
beskriva deras enorma vinster. Men den slank en annan väg, den
argumentationen.
Det finns inget parti i Sveriges riksdag som ägnar så mycket kraft åt
och förslår så mycket medel till välfärden som Vänsterpartiet, just
eftersom vi ser de stora utmaningar som finns även i den offentliga
välfärden.

anf.93 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! I Sverige har vi ju ett förnämligt system. Jag såg för ett
tag sedan att Dagens Industri kallade det ett guldägg. Det är någonting
vi ska vara rädda om och vårda att vi har en gemensam finansiering. Vi
betalar alla, vare sig vi är friska eller sjuka, genom våra skattsedlar och
får vård efter behov. Däri ligger någonting alldeles fantastiskt.
Man jag har svårt att begripa varför det bara ska vara det offentliga
som är utförare. Det är i praktiken den politik som ni nu lägger grunden för genom den överenskommelse som ni har: Om man vill starta
en privat verksamhet ska man i princip bara kunna gå med förlust.
Man ska inte kunna gå med vinst.
Men vad är problemet med vinsten om man levererar god kvalitet som
människor efterfrågar? Och varför, Jonas Sjöstedt, lägger du inte ned
lika mycket möda på att bekämpa dålig kvalitet i offentliga verksamheter som du lägger ned på att bekämpa god kvalitet i privata verk-

Det finns två myter som du sprider om vårt förslag, Göran Hägglund.
Nej, det är inte bara det offentliga. Andra utförare är välkomna. De ska
uppmuntras. Det ska finnas valmöjligheter, men de ska inte plocka ut
vinster.
Nej, vi tar inte bort valmöjligheterna för den enskilde. Tvärtom är
målet att fler ska kunna välja ett äldreboende om det finns fler platser.
Man ska kunna gå till den vårdcentral som passar en bäst.
Vi har inte heller diskuterat skolvalet, även om jag gärna skulle ha
gjort det. Det fanns inga sådana förutsättningar. Det berörs inte av det
här.
Det handlar om att pengar till välfärden ska gå till välfärden. Det
handlar om att välfärden inte är en marknad. Det handlar om att vi inte
är kunder. Vi är medborgare. (Applåder)

anf.95 Jan Björklund (FP):
Herr talman! "Mina leksaker är kvar hemma. Vi flydde när människor
kom för att döda oss. Jag vill hem igen." Så säger Gilan; hon är åtta år
gammal. Gilan är ett av tusentals barn som den här sommaren har
tvingats fly från sina egna hem. Hon har sett och upplevt saker som
inga barn borde behöva se och uppleva.

ensidigt ta ställning för den ena parten i denna konflikt. En del kommer att applådera det och andra att kritisera det, men det är
obalanserat.

Nyheterna som når oss från Mellanöstern, där terrororganisationen IS
drar fram, är som en mardröm. Människor begravs levande. Unga
kvinnor används som sexslavar; andra skär man halsen av. Det är så
bestialiskt att vi inte ens kan föreställa oss det.

Den hållning som drevs av Göran Persson och Anna Lindh överges nu.
Det är den linje som alliansregeringen har fullföljt: Ett enat Palestina
ska erkännas den dagen ett enat Palestina är redo att erkänna Israel.
Herr talman! Rysslands aggressiva beteende mot Ukraina är totalt
oacceptabelt. Det måste få kännbara konsekvenser för Ryssland. Det
måste få konsekvenser för det internationella samarbetet. Det måste
också få konsekvenser för svensk säkerhets- och försvarspolitik. Ett
starkare svenskt försvar är nödvändigt.

Världssamfundet måste nu gå in och ta ett stort ansvar. USA gör redan
omfattande insatser. Mänskliga rättigheter måste tryggas. Terroristerna
ska ställas till svars. Gilan, den lilla åttaåriga flickan, ska få återvända
hem.

Regeringens avvisande hållning mot Natosamarbete är oklok och
bygger mer på önsketänkande och historisk nostalgi än på nuvarande
realiteter. Ensam är inte stark. Ensam är till sist bara ensam. Stark är
man tillsammans.

Herr talman! Det finns bara en hållbar lösning på konflikten mellan
Israel och Palestina, nämligen en framförhandlad tvåstatslösning. Ett
Israel och ett Palestina, sida vid sida och i fred med varandra.

Herr talman! Aruba är ett litet örike i Västindien. Aruba är listetta i
världen på höga marginalskatter - fram till den 1 januari. Sedan blir
Sverige listetta. Att toppa just den listan, att ha de högsta skatterna i
världen på arbete, är inte det mest ärofyllda. Sverige har inte legat
riktigt på topplats även om vi har varit med i konkurrensen, men vi
kommer upp på topplats med de höjda marginalskatterna från den
rödgröna regeringen.

Sverige har fram till nu haft en balanserad inställning till de båda
parterna i denna konflikt. Båda sidor har nämligen delvis rätt, och båda
sidor gör också fel. Israels bosättningspolitik på områden som är ett
framtida Palestina är provocerande. Å andra sidan styrs halva Palestina
av terrororganisationen Hamas, som inte vill ha fred med Israel utan
vill utplåna Israel.
Den nya regeringens erkännande av Palestina är ogenomtänkt och
förhastat. Nu kommer Sverige av omvärlden att uppfattas som att

För att förbli en välfärdsnation måste Sverige förbli en stark företagsnation. Med kirurgisk precision riktar nu den nya rödgröna regeringen
in sig på att göra det dyrare att anställa genom att höja arbetsgivaravgifterna, genom att höja marginalskatter och genom att driva en våghalsig energipolitik.

Vi ska i stället underlätta att driva företag. Det hjälper inte att inrätta
industrikansler och innovationsråd om man i övrigt för en politik som
är företagsfientlig. Det är i företagen jobb skapas. Jobb skapas inte av
politiker; jobb skapas av framgångsrika företag.
"Obligatorisk gymnasieskola vore en katastrof." Så skriver en lärare i
en artikel i tidningen i dag. Alla ungdomar, herr statsminister, vill inte
bli akademiker. Alla ungdomar kan inte bli akademiker, och samhället
fungerar inte om alla är akademiker.
Den nedvärdering av yrkesutbildningar och yrkeskunskaper som
Sverige har ägnat sig åt i 25 år, i synnerhet under den rödgröna
regeringstiden, även om vi har försökt vända detta, måste få ett slut.
När den rödgröna regeringen nu gör gymnasieskolan obligatorisk och
samtidigt lagstiftar fram att alla ungdomar ska tvingas läsa in universitetsbehörighet är min stora oro att utslagningen av ungdomar kommer
att öka mycket kraftigt. Utslagningen ökade ju kraftigt redan med
Göran Perssons gymnasiereform, men nu tar ni ytterligare steg. Nu ska
gymnasiet bli obligatoriskt.
Varje år hoppar tiotusentals ungdomar av gymnasiet. Det hjälper inte
dem att vi nu skriver in i lagstiftningen att de ska tvingas läsa in
universitetsbehörighet och att man ska lagstifta fram den studiemotivation som krävs för att ta studentexamen. Ursäkta mig, det är inte lagstiftningen som är svaret på bristande studiemotivation.
Sverige bör i stället välja den modell som huvuddelen av Europa har,
nämligen lärlingssystem, där man uppvärderar lärlingsutbildningar.
Inget av de länder som har lärlingssystem i Europa kräver att alla ska
läsa in universitetsbehörighet, men alla de länderna har lägre ungdomsarbetslöshet än vad Sverige har.

Herr talman! De valfrihetsreformer som införts sedan 90-talet är några
av de största frihetsreformerna i Sverige. Föräldrar kan välja skola till
sina barn. Mormor kan välja hemtjänst och äldreomsorg.
Undersköterskan kan välja mellan olika arbetsgivare. Makt har förflyttats från kommunalpolitikernas skrivbord till medborgarnas köksbord. För oss liberaler är detta avgörande reformer. Vi kommer inte på
något sätt att medverka till att den maktförändringen rullas tillbaka till
politikens och byråkratins fördel.
Därför är regeringens överenskommelse med Vänsterpartiet om att
begränsa företagandet, om att begränsa valfriheten och om kommunala
veton inom välfärdssektorn olycklig. Den är ett direkt brott mot friskoleuppgörelsen, som vi sex partier träffade just för att skapa stabila
villkor över blockgränsen, för att dessa regler skulle gälla över framtida regeringsskiften. Det tog tre dagar. Sedan svek ni den uppgörelsen.
Bara med Vänsterpartiet får du fett med feminism och socialism. Så
sade Jonas Sjöstedt i sitt sommartal - han nickar, ser jag. Bara med
Vänsterpartiet får man fett med feminism och socialism. Nu ser vi
resultatet. Den rödgröna regeringen lägger nu, på Vänsterpartiets begäran, krokben för kvinnors företagande inom välfärden.
I traditionellt manliga branscher läggs det inga begränsningar. Där är
det okej med företagande, med vinst och med många arbetsgivare. Det
finns inga kommunala veton där män är verksamma. Kommunala
veton ska läggas in i de branscher där kvinnor är verksamma. Det är
Vänsterpartiets definition av feminism och socialism.

Från Folkpartiets sida välkomnar vi alla dessa företagare. Det är
kvinnor som driver företag inom välfärdssektorn och kvinnor som vill
välja att jobba hos andra arbetsgivare än bara kommunen. Tack för de
stordåd som ni utför varje dag! Sverige behöver mer feminism, men
Sverige behöver inte mer socialism.
Ni kallar er för vänsterfeminister, Jonas Sjöstedt, men när det kommer
till kritan är ni bara vänster och väldigt lite feminister.
I regeringsförklaringen i fredags förklarade statsministern att han vill
ha samarbete och breda lösningar, men det var bara just i fredags. Alla
andra dagar sedan regeringsbildningen påbörjades har han givit besked
som kraftigt kommer att försvåra ett sådant samarbete. Det handlar om
att riva upp friskoleuppgörelsen, att riva upp energiöverenskommelsen, att höja marginalskatterna och att göra viktiga utrikespolitiska
ställningstaganden utan samråd med oppositionen. Inget av detta signalerar vilja till samförstånd.
Vi hör vad ni säger, men vi ser också vad ni gör. Och det är en väldigt
stor diskrepans mellan de båda sakerna. Ni talar om breda lösningar,
men ni låter Vänsterpartiet bestämma. Ni talar om samförstånd, men ni
river upp det samförstånd som redan har funnits. Ni talar om samarbete, men ni börjar med en ganska hög konfrontation. När jag ser vad
som har hänt de senaste dagarna och de senaste veckorna håller jag
med den socialdemokratiska valaffisch som jag läste för några veckor
sedan. Sverige borde kunna bättre. (Applåder)
anf.96 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! I den första änden vill jag ändå ha sagt detta: Vi har inte
rivit upp någon energiöverenskommelse. Problemet är att vi inte ingår

i den energiöverenskommelse som era fyra parter har slutit. Vad jag
vill komma till är en energiöverenskommelse som näringslivet, inte
minst, vet håller över flera mandatperioder, just av det skälet att den
sträcker sig över blockgränserna.
Men jag tänkte ta upp ett annat område. Jan Björklund! Du har sagt att
du är feminist, och det är jag med. Nu tycker jag att det är viktigt att vi
står upp för det. Tillsammans har våra två partier, tycker jag, gjort
hedervärda insatser för kvinnors rättigheter och kvinnors möjligheter.
Det har vi gjort tillsammans. Det är allmän och lika rösträtt. Det är
särbeskattningen. Det är abortlagstiftningen. Det är utbyggnaden av
föräldraförsäkringen och utbyggnaden av barnomsorg. Allt är väldigt
bra. Det har byggt en del av jämställdheten i Sverige, men vi måste gå
vidare av det skälet att vi ser att mycket är kvar.
Fortfarande skiljer det drygt 3 ½ miljon kronor i livsinkomst mellan en
kvinna och en man. I de börsnoterade företagen är det vanligare att
heta Johan än att det finns en kvinnlig vd. Och männen tar fortfarande
bara ut en fjärdedel av föräldraförsäkringen.
Allt det här kommer att kräva reformer. Vi är inte eniga om allt,
Björklund, men vi är eniga om mycket, bland annat detta. Därför
vänder jag mig till Folkpartiet. Eftersom nu våra båda partier har
dragit slutsatsen att tiden är mogen för att vika ytterligare en månad till
vardera föräldern är min fråga: Vill Folkpartiet vara med och stärka
jämställdheten i föräldraförsäkringen? Den andra frågan är: Finns det
fler feministiska reformer som Folkpartiet är villiga att genomföra
under kommande mandatperiod?

anf.97 Jan Björklund (FP):
Herr talman! Det första ni skulle kunna göra, Stefan Löfven, är att inte
införa kommunalt veto för kvinnligt företagande. För det är den enda
åtgärd som ni hittills har aviserat som verkligen kommer att påverka
på välfärdsområdet.
Sedan har jag sagt - och det har jag sagt hela tiden - att om en rödgrön
regering lägger fram förslag som vi tycker är bra kommer vi att rösta
för dem. Folkpartiet tycker att vi bör ha ytterligare en öronmärkt
pappamånad. Lägger ni fram ett sådant förslag kommer vi att trycka på
ja-knappen för just det förslaget. Det betyder inte att vi är överens om
allting annat. Men så är det i riksdagen. Man trycker på ja-knappen när
man tycker att förslag är bra.
Men det första ingreppet ni nu har gjort går i rakt motsatt riktning mot
feminism. Ni lägger in ett kommunalt veto mot kvinnligt företagande.
Stefan Löfven! Du började prata om energiuppgörelsen, men det
uppenbara sveket ni nu har gjort gäller ju friskoleuppgörelsen. Jag satt
på ditt arbetsrum förra året. Vi skakade hand på att vi skulle komma
överens om friskoleuppgörelsen. Det mynnade ganska snart efteråt ut i
en sexpartiuppgörelse. Sedan ser jag dig nu stå och skaka hand med
Jonas Sjöstedt och strunta i den uppgörelse vi hade. Det är ett svek,
Stefan Löfven.
anf.98 Statsminister Stefan Löfven (S):
Herr talman! Nej, nu måste vi faktiskt ställa kyrkan mitt i byn och
förklara hur detta hänger ihop. Vi har en uppgörelse i Friskolekommittén - det stämmer. I den står det - det borde Björklund vara väldigt
medveten om - väldigt tydligt att vi har en annan uppfattning när det

gäller etablering. Det gäller Socialdemokraterna. Vi hade en annan
uppfattning tillsammans med Miljöpartiet när det gäller bolagsstyrningen, styrningen och det som ska stå i bolagsordningen. Där hade vi
en avvikande uppfattning. Det står väldigt tydligt. När vi gjorde upp
det här var det också tydligt, just på de två punkterna, att vi har en
annan uppfattning. Vi kommer att driva det vidare. Det godkändes av
alla parter i den ingångna överenskommelsen att så var fallet.
Nu gör vi detta, och det innebär inte för oss att den andra delen av
överenskommelsen på något sätt är ogiltig, utan den gäller fortfarande.
Vi hade mycket klara besked på den punkten. Jan Björklund gjorde
upp med den vetskapen. Låtsas inte som någonting annat!
anf.99 Jan Björklund (FP):
Herr talman! Detta är faktiskt en rätt avgörande frågeställning. Det är
klart att ni har en massa åsikter om friskolor. Vi på vår sida, inom
Alliansen, har också en massa åsikter om friskolor. Då möts vi och gör
upp. Då får man ju ge och ta, och allt får man inte igenom. Men vitsen
med uppgörelsen är att det man då är överens om gäller också över
framtida regeringsskiften. Det är därför man gör blocköverskridande
uppgörelser.
Ja, nu fick ni regeringsmakten. Då passar ni på att föra in allt det vi
inte var överens om, som ni tyckte från början. Det är ett helt orimligt
sätt att se på uppgörelser. Hur ska man kunna göra upp med er om man
inte kan lita på er?
anf.100 Jonas Sjöstedt (V):
Herr talman! Jan Björklund ägnade en betydande del av sitt anförande

åt att diskutera feminism med och utan socialism. Det kan därför vara
dags att göra en liten utvärdering av hur de olika modellerna har
fungerat.
Vi har nu haft åtta år när ni som feministiskt parti har haft chansen att
verkligen göra någonting åt de stora feministiska framtidsfrågorna. Jag
måste säga att resultaten inte alls imponerar. Vi ser en ökad inkomstklyfta mellan män och kvinnor. Vi går faktiskt bakåt när det gäller
detta. Det är inte mycket till feminism.
I det här valet fick Vänsterpartiet för första gången en majoritet kvinnor bland våra valda till kommunfullmäktige. Vi fick också en majoritet kvinnor till våra landstingsfullmäktige, och vi har en trygg majoritet i riksdagsgruppen där 57 procent är kvinnor. Vi har jobbat med
feminismen på allvar. Vi har sett till att vi har en jämställd representation.
Hur gick det för den berömda feminismen utan socialism? Andelen
kvinnor i er riksdagsgrupp är 26 procent - knappt bättre än
Sverigedemokraterna. Är du nöjd med den feminismen utan socialism,
Jan Björklund?
anf.101 Jan Björklund (FP):

tation. Jag vill alltså säga att jag är mycket missnöjd på den punkten.
Däremot är det så, Jonas Sjöstedt, att under de här åtta åren har
inkomstklyftorna mellan kvinnor och män minskat, inte ökat. Jag vet
att du har ett eget sätt att räkna, men klyftorna har minskat och inte
ökat. Antalet kvinnor i Sverige som har arbete har ökat kraftigt. Andelen kvinnor som jobbar heltid har ökat kraftigt den här tiden, utan
lagstiftning. Det är ytterligare 10 000 kvinnor som är företagare i
Sverige, och gissa vad? Det är i de branscher som du, Jonas Sjöstedt,
vill förbjuda.
Detta är ett stort framsteg för jämställdheten även om vi inte har nått
fram.
När ni styrde fram till 2006 fanns det 17 procent kvinnliga professorer.
Förra året var det 35 procent kvinnor som utnämndes till professorer.
Vi är inte nöjda, vi är inte färdiga, men det har gått åt rätt håll. En del
av utvecklingen går för långsamt, men det går åt rätt håll.
Vad ni nu kommer att göra är att börja förbjuda och reglera de
branscher där kvinnor arbetar. Det ska kommunalråden bestämma
över. Där ska det inte finnas någon frihet, där ska det inte finnas
företagare. Okej, där männen finns ska man kunna tjäna pengar, men
kvinnor ska inte kunna tjäna pengar.

Herr talman! Jag är mycket missnöjd med andelen kvinnor i vår riksdagsgrupp. Tyvärr tappade vi ett antal mandat där det just satt starka
kvinnliga företrädare. Det är olyckligt. Vi har en hemläxa att göra där.
Det var ett sorgligt resultat från den aspekten.

Det är motsatsen till feminism. Det är feminism med socialism.
(Applåder)

Vi har en majoritet kvinnliga kommunalråd och landstingsråd och i
partistyrelsen, men det hjälper inte. Vi ska ha en mer jämn represen-

Herr talman! Det är riktigt att löneklyftan mellan män och kvinnor
intehar ökat. Den har minskat en aning i Sverige. Det är också riktigt

anf.102 Jonas Sjöstedt (V):

att fler kvinnor arbetar heltid, vilket Jan Björklund påpekar.
Trots detta har inkomstklyftan mellan män och kvinnor ökat. Hur kan
man lyckas med det? Hur kan man lyckas öka inkomstklyftan trots att
löneklyftan inte ökar? Jo, man gör det via politik. Man gör det genom
att man sänker skatten för den rikaste tiondelen av befolkningen. Sju
av tio av dem är män. Man slår sönder sjukförsäkringen för de långtidssjukskrivna. Sju av tio av dem är kvinnor.
Så ser feminismen utan socialism ut, och faktum är, Jan Björklund, att
åtta års facit inte bara är att du har 26 procent kvinnor i din riksdagsgrupp. Du har också varit med och ökat inkomstklyftan mellan män
och kvinnor. Det är inte bara feminism utan socialism. Det är feminism
utan feminism. (Applåder)
anf.103 Jan Björklund (FP):
Herr talman! Det finns ett antal utvärderingar i världen av hur
jämställda länder är. Sverige kommer etta eller tvåa i i stort sett alla de
utvärderingarna efter dessa åtta år, Jonas Sjöstedt.
Vi är inte nöjda med allt, men vi har kommit mycket långt. Det finns
fler steg att ta, till exempel i föräldraförsäkringen. Vi vill också att
kvinnliga akademiker ska ha högre lön. Att det lönar sig att gå fem år
på universitet och läsa till ingenjörsyrken men inte till läraryrket är
saker vi måste rätta till. Det är mycket kvar, men vi har kommit en bra
bit på väg. Jämfört med andra länder ligger vi väldigt långt framme.
Men, Jonas Sjöstedt, min oro gäller att ni vill behålla ROT-avdraget
för män medan ni vill ta bort RUT-avdraget för kvinnor. Även om
regeringen nu har anslutit sig till Alliansens ståndpunkt är det ju er
uppfattning att det ska vara så. Och huvudnyheten den här veckan är

att företagande inom kvinnodominerade branscher nu ska motarbetas.
Här ska utvecklingen mot jämställdhet rullas tillbaka. Det är sorgligt
för jämställdheten i Sverige! (Applåder)
anf.104 Göran Hägglund (KD):
Herr talman! Sverige har fått en ny regering, en regering med ett
mycket svagt parlamentariskt stöd. Regeringspartierna teg sig gemensamt genom valrörelsen. Väljarna fick inte ens några klara svar på
vilka man ville samarbeta med eller om vad. Man lämnade det svenska
folket utan klarhet om hur det skulle bli med Förbifart Stockholm, hur
det skulle bli med försvaret, energipolitiken, arbetstiderna, RUT, ROT,
restaurangmomsen och så vidare.
Efter valrörelsens tigande kommer nu beskeden, efter valet. Valresultatet innebar dock inte någon vänsterkantring hos svenska folket. De
tre vänsterpartierna samlade en lika stor, eller lika liten, andel som i
valet 2010. Ändå blir resultatet en tydlig vänstervridning av politiken.
Herr talman! Regeringen säger sig vara en samförstånds- och samarbetsregering, men de faktiska handlingarna talar ett annat språk.
Ingångna överenskommelser bryts. Nya besked med närmast provokativa inslag levereras nu efter valet. Vänsterpartiernas människosyn
och synen på den enskildes makt och ansvar skiljer sig mycket från
Kristdemokraternas.
Ni har en annan syn när det gäller politikens roll. Där ni vill styra och
ställa med människor vill jag att politiken ska stödja människors egna
val. Ni vill bestämma åt föräldrar hur föräldraförsäkringen ska fördelas
och införa obligatoriskt gymnasium. Ni vill politiskt besluta om sammansättningen av bolagsstyrelser och införa förbud mot den lilla glimt
av valfrihet i barnomsorgen som alliansregeringen infört. Ni vill

minska människors möjlighet att själva välja vårdgivare och i stället
stänga ute aktörer som vill bidra till att utveckla vården.
Jag kan lova att det kommer att bli strid om de här frågorna. Jag lovar
att vi kommer att ta fajten mot det här uttrycket för en tvångs- och
likriktningspolitik.
Herr talman! Under Alliansens regeringsperiod har stora och viktiga
förändringar genomförts. Utanförskap har brutits. 340 000 fler
människor har ett arbete att gå till. Kvaliteten i välfärden har
förbättrats. Vanliga inkomsttagare har fått motsvarande en extra
månadslön i skattesänkning. Ekonomiskt ansvarstagande har lett till en
gynnsam ekonomisk utveckling.
Men Sverige har precis som många andra länder påverkats av den
allvarligaste ekonomiska krisen sedan 1930-talet. I många länder
kämpar man nu med en skyhög arbetslöshet och för att återta
kontrollen över de offentliga finanserna.
Hur har det då gått för Sverige? Sverige är bäst i EU beträffande
sysselsättningsgrad, bäst i EU när det gäller arbetskraftsdeltagande,
bäst på skuldminskning, bäst på jämlikhet, bäst på innovation, bäst när
det gäller livskvalitet för äldre, bäst på ekonomisk utveckling, bäst i
EU rörande låg fattigdom.
Sverige har kort sagt klarat sig mycket väl. Förklaringen är en
ansvarsfull politik.
Berättar jag det här av självgodhet? Är jag nöjd? Nej - svaret är att
Sverige aldrig blir färdigbyggt. Det finns fortsatt mycket kvar att
förbättra. Det kommer alltid att finnas mer som vi kan och som vi vill

göra.
Därför förberedde sig också Alliansen för den här mandatperioden
genom ett gemensamt valmanifest med 265 olika förslag som vi vill
genomföra. Vi kommer från Alliansens sida att presentera en gemensam budget som ett alternativ till regeringens. Vi kristdemokrater
kommer att bedriva en aktiv oppositionspolitik. Vi kommer inte att
överge våra positioner utan kommer att rösta ja till förslag som
överensstämmer med vår politik. Men vi kommer att hårt opponera
mot förslag som vi anser leder vårt land i fel riktning.
Herr talman! Det som kunde avfärdas som aningslöst när Socialdemokraterna var i opposition är i dag allvar. Jag är därför djupt bekymrad
över Stefan Löfvens besked att Sverige ska erkänna en palestinsk stat.
Det vore naturligtvis helt orimligt att hävda att palestinierna har
kontrollen över det egna territoriet. Jag är djupt bekymrad eftersom
regeringen nu ska erkänna stater utifrån egna, politiska hittepåprinciper i stället för att luta sig mot praxis. Jag är djupt bekymrad eftersom Stefan Löfven frångår den praxis som säger att stora utrikespolitiska beslut ska förankras i Utrikesnämnden. Jag är djupt bekymrad eftersom beskedet innebär att Sverige ska försöka diktera villkoren
i kommande förhandlingar mellan Israel och palestinierna.
Konflikten kan bara få ett slut genom att parterna hittar en gemensam
lösning, och första steget dit är att palestinierna erkänner staten Israel.
(Applåder)
Stefan Löfven! Utifrån vilka principer - för det är väl ändå bra att hålla
sig med principer - ska Sverige erkänna stater? Vi hörde Jonas Sjöstedt
säga: Ja, har vi nu erkänt Palestina på de här grunderna, varför inte

Västsahara? Så kan man räkna upp en lång rad länder som skulle
kunna erkännas om vi inte lutar oss mot gamla, hävdvunna principer.
Stefan Löfven har argumenterat att det finns andra länder som har
erkänt en palestinsk stat. Ja, det gör det förvisso - Ryssland och Kina
erkänner Palestina. Är det länder vi brukar alliera oss med i folkrättsliga frågor? Det finns fler länder som har erkänt Palestina - Bangladesh, Bhutan, Tchad, Kuba, Indonesien, Iran, Irak, Nordkorea, Kuwait,
Libanon, Libyen, Pakistan, Somalia, Saudiarabien, Qatar och Jemen,
för att nämna några.
De här länderna har mer gemensamt än att de erkänner Palestina; de är
också överens om att inte erkänna Israel. Det säger något om den
politiska markering du vill göra, Stefan Löfven. Den är på riktigt. Den
betyder någonting, och den får konsekvenser.
Det finns också länder som inte erkänner Palestina. Där finns bland
andra Australien, Österrike, Kanada, Danmark, Estland, Finland,
Tyskland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Japan, Sydkorea,
Lettland, Litauen, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal,
Spanien, Schweiz, Storbritannien och USA.
I vilket sällskap känner vi oss mest bekväma, mina vänner? För min
del är det självklart. Är det inte i det sällskapet Sverige borde
återfinnas, Stefan Löfven?

parboendegaranti, förbättrat vården för de mest sjuka äldre och mycket
annat. Det har varit ett väldigt svårt jobb och ett väldigt viktigt jobb.
I praktiken är det förberedelser och planering, vilja och prioriteringar
som har gjort att det har kunnat fungera. Ni har dock inte förberett er.
När ni nu i regeringsförklaringen lovar att svensk sjukvård fortsatt ska
vara världsledande har ni ingen aning om hur ni ska komma dit.
Politiken kan inte enbart gå ut på att försöka vrida klockan tillbaka till
något slags monopolsituation när det gäller vård och omsorg i Sverige.
Det kommer nämligen inte att leda framåt. Jag är ledsen om jag har
fått er att tro att det är enkelt att utveckla sjukvården. Sanningen är
nämligen att det är mycket svårt.
Min uppfattning är dessutom att staten måste ta ett större ansvar för att
vi ska kunna möta morgondagens utmaningar när det handlar om
jämlik vård och om att använda våra resurser på bästa möjliga sätt.
Varje person, oavsett om man bor i Norrbotten, Blekinge, Stockholm,
Göteborg eller var man nu bor, ska få likvärdig vård. Jag vill att staten
ska driva sjukhusvården i Sverige, för jag tror att det kommer att bli
bättre för alla våra medborgare.
Vad föreslår ni, Stefan Löfven? Regeringsförklaringen ger mycket lite
av vägledning, förutom att ni vill riva upp och försöka vrida klockan
tillbaka. Det kan inte vara vägen till framgång, herr talman. (Applåder)
Partiledardebatten var härmed avslutad.

Herr talman! Kristdemokraterna har under de gångna åtta åren i
regeringen haft ansvar för sjukvård och äldreomsorg. Det är områden
som tillhör politikens viktigaste och kanske svåraste. Det handlar
bokstavligen om liv och död. Vi har kortat köer och gett sjuka och
äldre makt över vem som ska vårda och hjälpa dem. Vi har genomfört
stora satsningar på psykiatri och cancervård, infört en

