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Kristina Persson, f d statsråd i S-regeringen
har en debattartikel i DN den 7 september 2016 “Revir på rege-
ringskansliet hindrar långsiktig politik.”  Där hyllar hon Vinnova 
som viktig hjälpreda för regeringen. Jag vill varna för Vinnovas 
ensidia hantering av samhällsproblem som regeringen bör syssla 
med.

Kristina Persson redovisade på slutet av sin verksamhet i rege-
ringen några utredningar Hon fick sluta i maj 2016. De innehöll 
kanske några bra saker, men jag kan inte uppehålla mig vid det 
nu.

Hon hade inte använt sig av mitt system för mänskliga verksam-
heter, som är av grundläggande betydele för regeringens politik.

DN ONSDAG 7 SEPTEMBER 2016

”Revir på regeringskansliet hindrar 
långsiktig politik”
“ Strukturella förklaringar. Regeringskansliet klarar inte lång-
siktig problemhantering. För mycket av stuprör och för litet av 
strategiskt, resultatinriktat samarbete leder till suboptimering, 
konkurrens och revirtänkande. För att idéer och visioner ska bli 
verklighet måste de landa i en fungerande organisation, skriver 
förra framtidsministern Kristina Persson.

Alla försök hittills att föra in ett brett och långsiktigt perspektiv i 
regeringskansliets arbete har i huvudsak mynnat ut i ”business as 
usual”. Det gäller allt från Sekretariatet för framtidsstudier på 70-talet, 
Ingvar Carlssons framtidsarbete på 80-talet, Göran Perssons gröna 
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folkhem på 90-talet, Globaliseringsrådet på 00-talet samt Framtids-
kommissionen på 10-talet, fram till mitt eget, nyligen nedlagda strate-
gi- och framtidsarbete.

Vad är det som gör det så svårt för en regering att ta sig an det som 
egentligen borde vara den allra viktigaste uppgiften, nämligen att i tid 
adressera de största hoten mot ett väl fungerande samhälle i framtiden? 
Min slutsats är att det finns strukturella förklaringar som inte med 
automatik kommer att rättas till genom en ny regering eller nya minist-
rar.

För 40-50 år sedan var inte kunskaperna och medvetenheten om hoten 
mot en långsiktigt hållbar utveckling lika utbredd som de är i dag. 
Grundkänslan var att vi satt på ett framgångståg som skulle tuffa vida-
re med gamla beprövade medel och ständigt leda till ett allt bättre folk-
hem. Så är det inte längre. Insikterna om behovet av förändringar är 
väl spridd i samhället, inklusive bland näringslivets ledare.

Känslan av att regeringen inte övertygar, saknar visioner, strate-
gier och idéer – något som ofta verbaliseras i den allmänna 
debatten - bottnar enligt min mening i ett gap mellan dessa insikter 
och de hand-lingar som man faktiskt ser. Regering och opposition 
skriver under internationella överenskommelser och formulerar djärva, 
långsiktiga mål och sen rullar allt på i stort sett som vanligt.

Det allra mest grundläggande villkoret för förändring är förstås att det 
finns en djup insikt om allvaret i hoten och behovet av förändring. 
Agenda 2030, FN-programmet för hållbar utveckling är ett färskt och 
heltäckande uttryck för detta.

För Sveriges vidkommande finns ett vidöppet fönster för ledarskap, 
långsiktighet och handling:

1. Sverige har de bästa tänkbara förutsättningarna för att ligga 
bland de främsta på vägen mot det hållbara samhället och långt fram i 
de glo-bala värdekedjorna. Detta skulle också bädda för en fortsatt 
stark konkurrenskraft. Om Sverige inte tar tillvara sin potential för 
omställ-ning kan vi istället få ekonomiska problem i framtiden.

2. Idag tas inte förutsättningarna tillräckligt väl tillvara. I det 
samspel som krävs för att hantera komplexitet och osäkerhet presterar 
staten under sin förmåga. Ett konkret exempel är Vinnovas mångåriga 
arbete med så kallad utmaningsdriven innovation. Det handlar om 
forskning och utveckling i samarbete mellan akademi, näringsliv och 
offentlig sektor för att möta stora samhällsbehov och hantera problem 
med ny kunskap. Den viktigaste samhällsaktören – staten – är inte 
tillräckligt dynamisk och förnyande, tvärtom ofta passiv eller från-
varande. Samspelet mellan akademi, näringsliv och samhälle blir 
haltande eller kommer inte till stånd.

3. Det finns visioner och mål men det saknas genomarbetade 
strategier och planer för hur de ska uppnås. ”Agenda 2030” 
sammanfattar vad världen och Sverige vill uppnå och vad ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet kräver. Statsministern understryker i 
regeringsförklaringar och tal att det är det fossilfria välfärdssamhället, 
cirkulär ekonomi, hållbara städer, ett starkt EU, ett rättvist välfärds-
samhälle med mera som ska uppnås. Det är inga dåliga mål och de ska 
nås snart, dessutom. Det kräver systemsyn, ledarskap och en bred 
samverkan. Av detta ser vi mycket litet i praktiken.



4. Det är således vägen dit som är den stora utmaningen, alltså 
viljan och förmågan att omsätta visionerna i handling. Därför la jag i 
mitt arbete 100 procent fokus på hur-frågorna. De 108 förslagen från 
mina analysgrupper ger svar på frågor som hur man ska kunna genom-
föra omvandlingen till ett fossilfritt och resurseffektivt välfärdssam-
hälle, uppnå full sysselsättning i ett medellångt perspektiv samt stärka 
det globala samarbetet så att 2030-agendan förverkligas. Förslagen var 
inte heltäckande – det var inte möjligt efter bara ett och ett halvt års 
arbete – men en bra start för ett brett hållbarhetsarbete. Förslagen var 
tänkta att kunna börja genomföras av denna regering samt utgöra en 
bottenplatta för det fortsatta förverkligandet av ”Agenda 2030”.

5. Det är fråga om att få fart på system-transformativa processer, 
som omfattar många olika aktörer och som måste initieras, ledas och 
koordineras högst upp i det demokratiska systemet. När den funktio-
nen inte finns eller är alltför svag uppstår brister, motstånd och pro-
blem längre ner i systemet. Den centrala ledningsfunktionen – stats-
rådsberedningen – måste ha stark legitimitet, ett strategiskt tänkande 
och betydande analyskapacitet för att kunna svara upp mot behoven.

OECD har under några år drivit ett projekt som lägger fokus på 
den betydelse som ”Center of Governance” (CoG) har för hållbarhet 
och utveckling – vikten av ledning och samordning i toppen. Utan 
CoG är det mycket svårt att uppnå resultat i det långsiktiga 
hållbarhets- och reformarbetet. Därför var entusiasmen och intresset 
för min roll och mitt arbete stort inom OECD, och bland många 
länder/ledare som ville arbeta långsiktigt och systemomvandlande. Till 
hösten genomförs tillsammans med OECD en konferens i Stockholm 
om genomförandet av Agenda 2030.

Sammanfattande slutsats: Det räcker inte med idéer och visioner – de 
måste landa i en fungerande organisation för att bli verklighet. Ett stort 
hinder i Sverige är regeringskansliets starka låsning till ”silos” – för 
mycket stuprör och för litet av strategiskt, resultatinriktat samarbete. 
Om visioner, planer och kunskap är begränsade till vad respektive silo 
vill och får göra uppstår inte bara en suboptimering utan också 
konkurrens och revirtänkande. Det är bara regeringschefen som kan 
bryta upp detta dilemma.

Oavsett vilken regering som tillträder 2018 kommer den att få 
svårigheter med att arbeta nyskapande och förverkliga intentionerna i 
Agenda 2030 – om den inte förändrar regeringskansliets organisation, 
”kultur” och arbetsformer. Det behövs mycket mer av öppenhet, 
diskussion, analys, strategier och planering som går på tvärs mellan 
departementens ansvarsområden.

Viljan och energin för att uppnå förändringar måste vara starkare än 
rädslan och de stora organisatoriska hindren.

En betydande del av dessa problem präglar också andra länders 
strukturer för långsiktig problemhantering. Bristerna finns även i det 
internationella samarbetet. Oförmågan till en strategiskt fungerande 
regeringsmakt bidrar i sin tur till att skapa grogrund för den 
nationalism, populism och extremism som vi just nu ser breda ut sig 
runt om i världen.

Kristina Persson, fd minister för strategi och framtidsfrågor samt 
nordiskt samarbete “
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.Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
Uppdaterad: 12 augusti 2016

Vinnova stärker Sveriges innovationskraft 
för hållbar tillväxt.
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja 
hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation 
och att finansiera behovsmotiverad forskning.

Vinnovas vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- 
och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva 
verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och 
högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi 
genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera 
långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att 
utveckla katalyserande mötesplatser. Vinnovas verksamhet är även 
inriktad på att stärka internationell samverkan. Vi fäster stor vikt vid 

att samspela med andra forskningsfinansiärer och 
innovationsfrämjande organisationer för större effekt.

Varje år investerar Vinnova cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. 
I många satsningar kräver vi samverkan mellan organisationer och 
medfinansiering från de sökande. Eftersom våra sökande ofta själva 
finansierar över 50 procent av kostnaden i sina projekt är investeringen 
i praktiken betydlige högre.

Beslut om finansiering fattas med hjälp av internationella och 
nationella experter. Alla insatser följs upp och utvärderas kontinuerligt. 
För att värdera och dra lärdom av de långsiktiga effekterna av 
Vinnovas satsningar genomförs regelbundet effektanalyser.

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och 
nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och 
utveckling. Vi är också regeringens expertmyndighet inom det 
innovationspolitiska området. Vinnova bildades 1 januari 2001. Vi är 
drygt 200 personer och har kontor i Stockholm och Bryssel. 
Generaldirektör är Charlotte Brogren.

Sven Wimnell om Vinnova:
Jag har några gånger varit på seminarier på Vinnova. Jag fick ett 
mycket dåligt intryck av deras verksamhet. De verkade vara i hög 
grad teknologiska med mycket dålig förståelse för psykologiska 
och sociala problem. Jag ser dem inte som tillräckligt kunniga 
ifråga om problem med fysiska och sociala miljöer som regeringen 
bör syssla med.
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Sven Wimnells hemsida på Internet: 
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människor-
nas verksamheter. De har sedan 15 år tillbaka på hemsidan grup-
perats i 129 verksamhetsområden i huvudområden numrerade 
1-9. 

På Sven Wimnells hemsida på Internet, 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 hu-
vudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som till-
sammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag 
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, ele-
ver, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksam-
heter, 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 om-
rådena. 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 klassifikations-
systemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-

skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsom-
rådena och hur de beror av varandra.

Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen ge-
nom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förteck-
nade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa syste-
mets 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 om-
rådena 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 an-
ledning 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 giltighets-
tid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor 
som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskriv-
ningar. 

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)
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Människornas levnadsförhållanden och 
utvecklingens krafter.

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara fakto-
rer : 
	
 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 och påverkas genom verksamheter i fyra 
olika roller i livet: 
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
A1: 	
 att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 	

	
 fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 	

	
 innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
A2: 	
 att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 	

	
 indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 	

	
 av de fyra ovan nämnda faktorerna. 
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
B1: 	
 att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen    
          och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav. 
B2:  	
att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn 	

	
 till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
	
 uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.                            

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


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

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter. 
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individer-
nas 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 verksamheter-
na inklusive samverkansverksamheterna i lämplig riktning. I en 
demokrati är det viktigt att alla medborgare är så väl informerade 
att de kan delta i styrningarna mot framtiden. Det ställer stora 
krav på informationssystemen.

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

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

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

Till problemen hör också informationsprocesserna från beslut till det 
slutliga verkställandet. Samhällsplaneringsprocesserna bildar ett jätte-
likt informationssystem som rymmer alla informationsflöden. I själva 
verket är det så att de förekommande informationsprocesserna bildar 
eller utgör de förekommande planerings- och beslutsprocesserna.                            

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan 
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers, 
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska pro-
cesser och ett yttre informationsproblem med  informationsutbyten 
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruk-
tion 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 samhälls-
planeringens problem i ett stort problem om produktion och spridning 
av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som förändrar 
världen.

Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas 
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska 
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-, 
forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena.



Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har 
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer 
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demo-
krati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket, 
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroende-
valda 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,  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,
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 fotbolls-
matcherna 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 ”fotbolls-
matcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät ska man då få ”träffar” 
som beskriver det man är ute efter.

I rollen B1, att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivs-
systemen   och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav, 
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, att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med 
hänsyn till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen, 
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, att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de 
fyra ovan nämnda faktorerna,
är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska styrningarna som 
direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och psykiska förhål-
landen och fysiska och sociala miljöer. Klassifika-tionssystemet 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 be-
höver 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 klassifikations-
systemet för verksamheter.           	
 	




Utvecklingens krafter.
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verk-
samheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser. 
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och hand-
lingar hos individer, grupper, organisationer och institutioner o d. 
Naturen och människorna påverkar och påverkas.

För att få grepp om utvecklingen måste man ha beskrivningar om 
människornas och naturens verksamheter. Människornas tankar 
och handlingar är för det mesta inte beskrivna utan bara utförda, 
Individer, grupper, organisationer etc är ofta dåliga på att beskri-
va sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning sär-
skilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det be-
hövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utred-
ningssystem.

Naturen har inga tankar och kan inte själv beskriva vad den gör, 
för att få fram beskrivningar om naturens krafter och resuser blir 
det bl a uppgifter för människor inom naturvetenskaperna att gö-
ra beskrivningar om naturen. På det hela taget är det då männi-
skornas verksamheter som avgör världens framtid.  

För framtidsplaneringen har forskats fram en planeringsfilosofi 
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska 
ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras 
samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam 
värld.

De mänskliga verksamheterna har på översta nivån grupperats i 
nio huvudområden: 

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 	
       20 områden
2. Religiösa verksamheter o d. 	
 	
 	
 	
         5 områden
3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.       15 områden
4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.      3 områden
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.       11 områden 
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 	
        30 områden
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 	
        21 områden
8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 
Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.	
 	
        12 områden
Summa	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
      129 områden

Huvudområdena har underindelats i delområden enligt en 
decimalprincip som framgår av de härefter följande sidorna.

Alla röstberättigade måste känna till vad demokratiska samhällen 
består av och hur de fungerar och behöver känna till systemet för 
de mänskliga verksamheterna.

Isynnerhet de som sysslar med information och utbildning och de 
som har makt och ledande ställning i verksamheterna behöver 
kunskaper om allt och har i sitt arbete nytta av att väl känna till 
alla verksamheter som formar framtiden.  



Systemet för mänskliga verksamheter.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:

Texten för områdena är länk till hemsidan.

SW   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

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

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

2. Religiösa verksamheter o d. 
5  områden:

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

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
15 områden

SW   3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 

SW   31 Statistik och demografi. 
SW   32 Statsvetenskap. 
SW   33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.  
SW   34 Lagar o förordningar, traktat, juridik. 

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

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

SW   4 Sambandsforskningsverksamheter. 
SW   40 Systemvetenskap.Infostruktur. 
SW   41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.

5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
11 områden

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

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
30 områden:

SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
SW   60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter. 

SW   61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks. 
SW   62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d) 
SW   63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske od. 

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

SW   65 Adm, distribution, kommunikation, organisation o d. 
SW   . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning. 
SW   . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning. 
SW   . 6525-6529 Militära verksamheter. 
SW   . 653 Handelsverksamheter. 
SW   . 654 Telekommunikationsverksamheter. 
SW   . 655 Förlagsverksamheter o d. 
SW   . 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 
SW   . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 
SW   . 658 Allm.företagsekonomi, Arbets-förmedling o -marknad. 
SW   . 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od. 

SW   66/68 Tillverkning av varor.  
SW   66 Tillverkning av kemivaror od.
SW   67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
SW   68 Tillverkning av komplexvaror.

SW   69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar. 
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7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
21 områden:

SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
SW   70 Allmänt om konst o kultur. 

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

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 

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

SW   796/799 Sport, idrott o d.

8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
12 områden:
SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
SW   80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89. 
SW   81 Litteraturvetenskap. Litteraturhistoria. 
SW   82/89 Skönlitteratur på olika språk. 
SW   82 Engelsk skönlitteratur o d. 
SW   83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitt. 
SW   84 Fransk skönlitteratur o d. 
SW   85 Italiensk skönlitteratur o d. 
SW   86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d. 
SW   87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d. 
SW   88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d. 
SW   89 Skönlitt på orientaliska och övriga språk o d .

9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
geografi. Biografi. Allmän historia.
12 områden:
SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi. 
SW   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen. 
SW   91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99. 
SW   92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d. 
SW   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 
SW   93 Allmänt om allm. historia. Världs- och forntidshistoria. 
SW   94 Medeltidens o nya tidens hist. i allmänhet och i Europa. 
SW   95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien. 
SW   96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika. 
SW   97 Medeltidens o nya tidens hist i Nord- o Mellanamerika. 
SW   98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika. 
SW   99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Poler. Rymden.
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Den fundamentala påverkanskedjan 
  Det är viktigt att observera den fundamentala påverkanskedjan, där 
individernas inre verkligheter ger viljor som styr världens utveckling. 
Viljorna styr de kollektiva politiska viljorna och individernas viljor 
och de politiska kollektiva viljorna styr tillsammans handlingarna i den 
yttre verkligheten. 

Handlingarna styr dels ekonomiska/teknologiska verksamheter till 
kroppslig nytta (eller onytta), dels kulturella verksamheter som är 
informationsverksamheter med olika uttrycksmedel - till psykisk nytta 
(eller onytta). 

De kulturella verksamheterna påverkar individernas inre verkligheter 
som i sin tur ger upphov till nya viljor, nya kollektiva viljor och  och 
nya ekonomiska och kulturella handlingar. 

Vill man förbättra världen måste man se till att individernas inre 
verkligheter blir lämpliga, vilket kan göras bara med hjälp av lämpliga 
kulturella verksamheter. 

Man kan säga att individernas inre verkligheter och viljor idag på det 
hela taget är olämpliga, hur ska man då kunna åstadkomma lämpliga 
kulturella verksamheter? Bland de kulturella verksamheterna finns de 
offentliga utbildningssystemen (grundskola, gymnasium etc) som 
genom åratal av förändringar i teorin blivit tämligen bra, i Sverige. I 
världen för övrigt finns många dåliga utbildningssystem eller inga alls.

Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella 
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verklig-
heter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i 

nöjesindustrin, i reklamindustrin, i tidningar, tidskrifter, radio, TV, 
video etc, i konst- och  designvärlden, överallt. Dessa verksamheter 
översvämmas av informationer och program som visar livsstilar som 
inte befrämjar uppkomsten av lämpliga inre verkligheter och lämpliga 
viljor. 

De ekonomiska/teknologiska verksamheterna är beroende av indivi-
dernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljor-
na. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av 
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den 
nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de 
kulturella verksamheterna förmedlar.

Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekono-
miska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså 
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågå-
ende påverkanskedjor.
    
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till. 

Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha 
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet 
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt. 
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter 
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration och de 
senaste deklarationerna

På område 4 i hemsidan http://wimnell.com har sambanden be-
handlats (första versionen 1999, justering 070208 och 100406 samt 
en hastig översyn 140410). Observera att område 4 på hemsidan  
är daterad 100410 och att det finns mycket som har tillkommit 
sedan dess. Se början på hemsidan.

http://wimnell.com/
http://wimnell.com/






Regeringskansliet
Regeringsombildning 25 maj 2016
Nytillträdande statsråd
Miljöminister (Miljö- och energidepartementet): Karolina Skog (MP)
Bostads- och digitaliseringsminister (Näringsdepartementet): Peter 
Eriksson (MP)
EU- och handelsminister (Utrikesdepartementet): Ann Linde (S)

Förändringar per departement

Statsrådsberedningen
- Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan får ansvar för 
samordnings- och energifrågor.
- Minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete 
Kristina Persson entledigas.
- Regeringen inrättar en framtidskommitté under 
Statsrådsberedningen.

Arbetsmarknadsdepartementet
- Statsrådet Ylva Johanssons titel ändras till arbetsmarknads- och 
etableringsminister.

Finansdepartementet
- Civilminister Ardalan Shekarabi får ansvar för e-förvaltning.

Justitiedepartementet
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson får ansvar för 
vapenexportkontrollfrågor.

Miljö- och energidepartementet
- Miljöminister Karolina Skog tillträder med ansvar för miljöfrågor 
samt stadsmiljöavtalen, tillika departementschef.
- Klimat- och miljöminister Åsa Romson entledigas.

Näringsdepartementet
- Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson tillträder med 
ansvar för bostads- och digitaliseringsfrågor.

Utrikesdepartementet
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella 
Lövin får ansvar för internationellt utvecklingssamarbete och 
klimatfrågor samt är vice statsminister, dock inte ställföreträdande 
statsminister.
- EU- och handelsminister Ann Linde tillträder med ansvar för EU- 
och handelsfrågor.
- Utrikesminister Margot Wallström får ansvar för Nordenfrågor.

Presskontakter för statsministern och nytillträdande statsråd
Statsminister Stefan Löfven
Anne Ekberg, pressekreterare tel. 072-542 69 40
Erik Nises, pressekreterare tel. 072-542 03 74
EU- och handelsminister Ann Linde
Darina Agha, pressekreterare tel. 072-708 16 27
Miljöminister Karolina Skog
Jesper Liveröd, pressekreterare tel. 073-052 92 32
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Agneta Boström, pressekreterare tel. 070-260 24 84 
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I min sammanställning
Sven Wimnell 30 maj 2016:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

Gjorde jag kommentarer till den nya regeringen och till de föränd-
ringar statsministern  gjort.
Innehåll:
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 problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
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 Utvecklingens krafter.
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34	
 Nya laget ska försöka rädda jobbpolitiken
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 Det finns fysiska och sociala miljöer
75	
 Boverket 
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 Naturvårdsverket
83	
 Socialstyrelsen
88	
 Folkhälsomyndigheten
114	
 Sveriges Kommuner och Landsting
120	
 Miljöpartiets partiprogram.
121	
 Miljöpartet.Kongress 2016

142	
 Transportpolitik
145	
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148	
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151	
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157	
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160	
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161	
 Något om välfärd. 26 maj 2016.
163	
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165 	
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166	
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171	
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171	
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172	
 Pensionärer 2016
172	
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173	
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176	
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200 	
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 Decemberöverenskommelsen, läget i Sverige och världen och 
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218	
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220 	
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228	
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233	
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233	
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236	
 Näringspolitik
237	
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Sedan dess har jag gjort

Sven Wimnell 4 juni2016: 
Verksamheterna i 22 politikområden och något om samhällsplane-
ringens problem. Kulturministern: Skattepengar ska inte gå till 
hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf

Sven Wimnell 18 juni 2016:
Världen och Sverige 5-13 juni. Regeringens utbildningspolitik, 
politik för fysiska och sociala miljöer i regioner och kommuner 
och politik för hushåll samt partiledardebatt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf

Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd. 
Om bostäder och skolor m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf

Till Statsminister Stefan Löfven,
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan ,
miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Finansminister Magdalena Andersson,
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ,
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Civilminister Ardalan Shekarabi,
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Miljöminister Karolina Skog.
miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson,
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande 
finansminister Per Bolund
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Inrikesminister Anders Ygeman
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Utbildningsminister Gustav Fridolin
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark 
Knutsson 
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Försvarsminister Peter Hultqvist
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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Infrastrukturminister Anna Johansson
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Utrikesminister Margot Wallström
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

EU- och handelsminister Ann Linde
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt 
vice statsminister Isabella Lövin
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Vänsterpartiledare Jonas Söstedt
Sjöstedt Jonas <jonas.sjostedt@riksdagen.se>

Ulla Andersson, vänsterpartiet
"Andersson (v) Ulla" <ulla.andersson@riksdagen.se>

Till Samordnings- och energiminister 
Ibrahim Baylan den 5 sept 2016 
“ DN har idag 5 september 2016 en huvudledare "Skapa ny 
insatsgrupp". Den handlar om arbetet mot extremism.  Jag vill 
påminna om att regeringen har en miljöminister. Miljöministern 
har ansvar för fyiska och sociala miljöer. Extremismen är en fråga 
om sociala miljöer och ingår i miljöministerns verksamheter.  Hur 
sköter miljöministern problemen i de fysiska och sociala miljöer-
na? Om socialdemokraterna vill vinna valet 2018 måste rege-
ringens miljöpolitik vara av god kvalitet. Av DN-ledaren att döma 
är regeringens miljöpolitik inte tillfredsställande. 

Hälsningar

Sven Wimnell
sven.wimnell"telia.com “

Jag fick följande svar daterat 7 sept 2016:
"Hej Sven,
 
Tack för ditt mejl.
 
Miljö- och energidepartmentet arbetar med frågor som rör minskade 
klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att 
stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet 
ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, 
skydd och skötsel av värdefull natur. Här hittar du information om 
miljöminister Karolina Skogs politikområde:
www.regeringen.se/sveriges-regering/miljo--och-energidepartementet/
karolina-skog/
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Jag bifogar även länkar till vår webbplats där du hittar en beskrivning 
av olika politikområden och vad som görs inom dem. Där hittar du 
även information om vilka statsråd som ansvarar för vad för.
www.regeringen.se/regeringens-politik/
www.regeringen.se/sveriges-regering/
Vänliga hälsningar 
Viktoria Chlot
Departementssekreterare
Miljö- och energidepartementet
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se
Telefonväxel: 08-405 10 00
Webbplats: www.regeringen.se/miljo "

Webbplatsen:
"Miljö- och energidepartementet. 
Miljö- och energidepartementet arbetar med frågor som rör minskade 
klimatutsläpp, en giftfri vardag, en hållbar energianvändning och att 
stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet 
ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, 
skydd och skötsel av värdefull natur samt internationellt miljö- och 
energisamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för rege-
ringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemen-
samma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.
Områden
	
 	
 Energi	
 	
 Miljö

Miljö
Miljöpolitiken handlar om att skapa ett samhälle som är fritt från 
utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både människor, djur och 
natur. Den handlar också om att skapa ett hållbart samhälle som är 
anpassat till ett förändrat klimat. Många miljöfrågor är globala och 
därför sker en stor del av arbetet i samverkan med andra länder. "
Det verkar som om miljödepartementet svarar för en del av de fysiska 
miljöerna. De bör då svara för motsvarande sociala miljöer.

I regeringsombildningen i maj fick bostadsministern ansvar för 
bostäder och digitalisering. I statsministerns meddelande står 
inget om att bostadsministern har ansvar för fyiska miljöer, men 
på hans hemsida står

"Mål för boende och byggande
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla 
delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst 
250 000 nya bostäder.

Bostadsmarknad 
Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven.
Byggande
Delmålet för byggandet är:
	
 •	
 Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
	
 •	
 Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett 

livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och 
energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och 
förvaltning.

	
 •	
 En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.

Lantmäteriet
Delmålet för lantmäteriet är:
	
 •	
 En effektiv och rättssäker förrättningsverksamhet och en 

ändamålsenlig fastighetsindelning.
	
 •	
 Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, 

rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den 
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grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos 
fler användare och inom fler användningsområden.

	
 •	
 En effektiv och rättssäker inskrivningsverksamhet som bidrar 
till en väl fungerande fastighetsmarknad.

Samhällsplanering
Delmålet för samhällsplaneringen är:
	
 •	
 En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar 

utveckling av städer, tätorter och landsbygd.
	
 •	
 Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser 

kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och 
medborgerligt inflytande säkerställs.

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

Enlig detta har han ansvar för fysiska miljöer och borde ha ansvar för 
de sociala miljöer som de fysiska miljöerna ska byggas för.

Jag fick uppfattningen att Peter Eriksson skulle bli bostads- och 
digitaliseringsminister och att miljöministern skulle bli 
miljöminister.

Vad jag nu får veta är att Peter Eriksson också blivit miljöminister och 
att miljöministern inte blivit miljöminister.

Peter Eriksson bör vara bostads-och  digitaliseringsminister enligt 
statsministerns besked 25 maj och miljöministern bör vara miljöminis-
ter med ansvar för fysiska och sociala miljöer. Enligt uppgifter har hon 
i Malmö sysslat med miljöer och man kan tro att hon därför valts till  
miljöminister. 

Här sidorna 73 och 74 i http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf:

Det finns fysiska och sociala miljöer. 
De fysiska är de som handlar om det som finns på marken, bebyggd 
och obebyggd. De social miljöerna är de som bildas av människorna 
och deras beteenden.

I systemet för mänskliga verksamheter finns 
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.  21 områden:

SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
SW   70 Allmänt om konst o kultur. 

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

SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport. 
SW   . 7911-7913 Seder och bruk. 
SW   . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm. 
SW   . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans. 
SW   . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek. 
SW   . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips etc. 

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

SW   796/799 Sport, idrott o d. 
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På områdena 71 och 72 är det om fysiska miljöer som bör ingå i  
ministerområdet miljö. Kommunerna har monopol på att bestämma 
hur de fysiska milöerna ska göras och det finns lagar om hur det ska gå 
till. Det är främst  plan- och bygglagen som gäller. 

De sociala miljöerna bildas av verksamheterna i område 79. För verk-
samheterna där finns många olika lagar och bestämmelser. Området 
7955 är underindelat så att sociala miljöer där motsvar byggnader i 
området 72. Så t ex har sociala miljöer i fängelser  beteckningar som 
svarar mot beteckningar för fängelser i området 72. Undervisning i 
område 7957 innebär en social verksamhet mellan lärare och elever 
som ingår i skolor. som formges i område 72. 

De fysiska milöerna bör formas efter de sociala miljöernas behov. De 
som utformar de fysiska miljöerna bör alltså ha kunskaper om de 
social verksamheter som ska försiggå i de fysiska miljöerna de åstad- 
kommer. Därför måste i ministerområdet för miljö också ingå problem 
om de sociala miljöerna och verksamheterna.

Vägar måste formges med hänsyn till dem som ska använda vägarna. 
I området 71 lägger förslagsställarna fram sina förslag på olika sätt och 
vanligen med hjälp av kartor med beskrivningar. Kartorna visar olika 
geografiska områden efter de problem det gäller. Gäller det utform-
ningen av ett kvarter blir det en karta över kvarteret. Gäller det en 
stadsdel blir et en karta över stadsdelen och så vidare. För det mesta 
räcker det inte med kartor, de kan kompletteras med tredimensionella 
modeller, bilder i två dimensioner rörliga bilder i filmer m m.

De sociala verksamheterna ändrar sig med tiden och byggnaderna och 
stadsdelarna passar inte till de nya sociala verksameterna. Då får man 
bygga om och ändra i stadsdelarna. Det är en ständig process med 
ändringar av fysiska miljöer efter de ändrade sociala verksamheterna.
Vid nybyggnad bör man observera detta och göra det nya med hänsyn 
till framtida behov.

Miljöministern har mycket att tänka på och det kommer varefter hela 
tiden nya problem som måste lösas. Klimatet är en liten del i arbetet 
med miljöerna. Det är kommunerna som har monopol på att utforma 
de fysiska miljöerna, men det finns alltid problem som kräver ingri-
panden från staten och en statlig miljöminister. Den nya miljömistern 
har varit kommunalråd i Malmö sägs det, och det är en merit för 
ministern. Men ministerjobbet kräver mer än jobbet i Malmö. 

Regeringen har under årens lopp inte haft någon politik för miljöerna 
och för det skyllt ifrån sig på kommunernas ansvar. Det har bl a lett till 
den katastrofala bostadsbristen nu. Kommunerna har inte skött bo-
stadsproduktionen och nu måste regeringen ha en bostadsminister som 
får igång bostadsbyggandet. För att det ska bli bra måste regeringen ha 
en minister för miljöerna eftersom bostadsministern inte kan hinna 
med det också.

Stefan Löfvens regering har inte haft någon miljöpolitik. Nu kan man 
hoppas att det blir en. Kraven på välfärd har ökat med tiden och kräver 
nu bättre planering. Socialdemokraterna har enligt hemsidan ingen 
miljöpolitik. Miljöpartiet har ett par korta sidor på sin hemsida och på 
partiets kongress nyligen fanns en proposition som på några sidor 
beskriver hur partiets ledning ser på saken.

Först ska nu visas vad boverket, naturvårdsverket, socialstyrelsen, 
folkälsomyndigheten och Sveriges kommuner och landsting har på 
sina hemsidor. Sedan visas miljöpartiets beskrivning på sin hemsida 
och partiledningens proposition.



DN MÅNDAG 5 SEPTEMBER 2016

“ Skapa en ny insatsgrupp
När Mona Sahlin abrupt lämnade sitt uppdrag som nationell samord-
nare mot våldsbejakande extremism stannade diskussionen upp. 
Arbetet mot extremism hamnade i skuggan av hennes personliga 
agerande och felsteg.

Därför är det bra att arbetet nu kan gå vidare. Förra veckan tillträdde 
den tidigare alliansministern Hillevi Engström som Sahlins efter-
trädare.

Hon kommer att ha en arbetsam höst framför sig. Dels med att staka ut 
arbetet framåt, dels med att reparera de skador som redan uppstått.

Arbetet mot extremism sköts i Sverige i hög grad av personer som 
både saknar kompetensen och viljan att göra det.

Efter att ha uppmanat kommunerna att ta fram en lägesbild, handlings-
plan och kapacitet att ingripa tittade den nationella samordnaren i 
våras på hur det hade gått.

Nästan en tredjedel bemödade sig inte att svara på frågorna. Och av de 
svarande kommunerna hade bara 7 procent en handlingsplan. Nästan 
hälften hade över huvud taget ingen bild över läget och en tredjedel 
uppgav att de inte visste om det förekommer våldsbejakande 
extremism i kommunen eller inte.

Då är det svårt att införa nödvändiga åtgärder.

Samordnarens möjligheter att ingripa har varit begränsade. Därför har 
också en stor stad som Malmö kunnat sinka arbetet utan påföljd.

Samma aningslöshet och amatörism som funnits i många kommuner 
präglar den telefonlinje som infördes förra hösten, och som skulle ge 
oroliga anhöriga såväl som kommuner och organisationer ett nummer 
att slå när de behövde hjälp.

Men linjen är bara bemannad vardagar mellan 9 och 15, och uppgifter 
från SvD förra veckan visade att den som ringer under öppettiderna får 
räkna med att mötas av en telefonsvarare. Röda korset, som fått i 
uppdrag att driva den, vill inte svara på några frågor om hur många 
som ringer och vad ärendena gäller.

Arbetet präglas kort sagt av amatörism.

Men problemet är större än att samordnaren inte har lyckats samordna 
i tillräckligt hög grad.

Hillevi Engström kan inte göra mer än vad uppdraget, resurserna och 
mandatet tillåter. Enheten inrättades för två år sedan med syfte att få 
andra aktörer att samverka. Och om stödlinjen inte tillåts kosta mer än 
1,2 miljoner kronor – vilket för Röda korsets räkning visat sig 
innefatta två halvtidstjänster – är det inte konstigt att resultaten uteblir.

Efter terrordåd i miljöer som en kyrka, en strandpromenad och en 
konsertlokal är det uppenbart att radikaliserade individer kan utgöra 
ett stort hot mot det öppna samhället.



Inte heller är det svårt att förstå att det inte går att stoppa alla dåd. Men 
desto svårare är det att förstå att man inte gör mer seriösa försök – inte 
minst i det förebyggande arbetet.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke och hennes kulturdepartements 
uppgifter till samordnaren låter visserligen lovande. I direktivet från i 
somras står att ”det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extre-
mism och terrorism har hög prioritet”. Men det är tyvärr ord som i 
många fall inte är förankrade i de insatser som görs.

I stället för att lägga allt krut på att höja lägstanivån hos aktörer som 
till vardags varken har kunskap om eller arbetar med frågorna borde en 
ny form av nationell enhet skapas, som inte bara ber andra aktörer att 
samverka, utan i stället själv har mandat att agera.

Som kartlägger och tar fram strategier för olika regioner, i stället för 
att lägga ner stor möda på att få kommuner att göra detta – då utan 
samma kompetens och erfarenhet. Som har en stödlinje dit oroliga 
anhöriga kan ringa – och direkt kopplas till den som kan hjälpa till. 
Som samlar kunskap och mandat att ingripa under ett och samma tak.

Inte heller en operationell enhet kan vara överallt – att stötta skolor 
och kommuner i hur man ska handskas med frågorna kommer även i 
fortsättningen att vara en viktig del. Men det räcker inte.

Det här är ett arbete som måste professionaliseras. Regeringen behöver 
utöka uppdraget från en stöttande roll, till en agerande. Sverige 
behöver en nationell insatsgrupp mot våldsbejakande extremism.

DN 5/9 2016 “

Det är förvånande att regeringen ger uppdrag om extremism till 
den tidigare alliansministern Hillevi Engström, extremism bör 
behandlas i regeringen.

Det är tydligen demokratiminister Alice Bah Kuhnke som utsett 
henne och kulturdepartementet som ger uppgifter till henne.

Extremismen är en fråga om sociala beteenden och sociala miljöer
och bör ingå i regeringens verksamheter om sociala miljöer. Det 
är starkt oroande att regeringen inte förstår det.

Sverige har haft åtta år av alliansstyre med bedrövligt resultat. 
Hur kan man tro att allianspolitiken ska förbättra konsekvenserna 
av extremismen.

DN ONSDAG 7 SEPTEMBER 2016

“ Skattehöjning får kritik av M – och facket
Regeringen får kritik från flera håll för kommande skattehöj-
ningar. Nästa år blir det dyrare att ha miljötjänstebil och från 
2018 kommer ytterligare 40 000 personer att behöva betala statlig 
inkomstskatt. – Det här är helt fel väg att gå, säger TCO-ord-
föranden Eva Nordmark.

Från 2018 kommer 40 000 fler svenskar än i dag att behöva betala 
statlig inkomstskatt och 13 000 fler ska betala värnskatt, den högsta 
marginalskatten på nästan 60 procent. Det står klart sedan regeringen 
av misstag publicerat ett pressmeddelande på sin hemsida på tisdagen.



Meningen var enligt finansminister Magdalena Andersson (S) att 
nyheten skulle presenteras senare, men från Vänsterpartiet hördes 
nöjda tongångar.

– Det här är mycket måttliga skattehöjningar med tanke på hur mycket 
de här personerna tjänar. Under högerregeringens år riggade man 
dessutom om skattesystemet så att det blev väldigt fördelaktigt för 
personer med höga inkomster och stora förmögenheter, säger V-leda-
ren Jonas Sjöstedt.

Förändringen innebär att gränsen för statlig inkomstskatt räknas upp 
med inflationen plus 1 procent, i stället för som fram till i år, med 2 
procent. Det leder till att fler löntagare hamnar över gränsen eftersom 
löneökningarna i genomsnitt hamnar högre.

Regeringen räknar med att få in ytterligare 1,35 miljarder kronor ge-
nom förändringen. För den enskilde innebär de nya nivåerna, enligt 
finansdepartementens beräkning, en maximal skattehöjning på 1 200 
kronor per år.
Förslaget att fortsätta höja inkomstskatterna 2018 får facklig kritik.

– Det här är helt fel väg att gå. Höga marginalskatter i ganska blyg-
samma lönelägen (  höjningen lär komma vid kanske 37000/månad. 
är det blygsamt?) kan leda till att viljan att vidareutbilda sig eller ta 
mer ansvar på jobbet minskar, säger TCO-ordföranden Eva Nordmark.

Samma kritik kommer från Moderaterna.

– I praktiken är det här en skatt på dem som utbildar sig. I 
förlängningen blir det en signal om att utbildning inte lönar sig, 
säger Ulf Kristersson (M), ekonomisk-politisk talesperson.

Men finansministern försvarar förslaget.

– Om man har samma lön i januari som i december innebär det faktiskt 
att man får en skattesänkning, säger Magdalena Andersson.

Ni gick till val på att vanliga löntagare inte skulle få någon höjd 
inkomstskatt. Hur står sig det löftet nu?

– Det är inte så att skatten höjs. Man kan lika gärna se det som att 
skatten inte sänks. Det blir fler löntagare som ska betala statlig 
inkomstskatt än annars. Det bygger dock på att ens lön höjs.

Av misstag publicerade regeringen också nyheten att det blir 25 
miljoner kronor extra till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten 
nästa år och 50 miljoner kronor från 2018. Syftet är attt jaga 
skattesmitare.

Under tisdagen presenterade regeringen också sina miljösatsningar. 
För nästa år föreslår regeringen sammanlagt 1,8 miljarder.

Den enskilt största delen är en summa på 700 miljoner kronor till 
supermiljöbilspremier. Men samtidigt gör regeringen en förändring 
som innebär att det blir dyrare att ha en sådan bil som tjänstebil. Från 
och med årsskiftet vill regeringen höja kostnaden med 500 kronor i 
månaden genom att den maximala nedsättningen som görs av inköp av 
tjänstebil minskas från 16 000 kronor till 10 000 kronor.

– Det är fel väg att gå. Man sänker moroten för att välja en elbil eller 
elhybrid, säger Bertil Moldén, vd för branschorganisationen Bil 
Sweden.



Han varnar för en långsammare omställning av bilparken. 
Förändringen görs i väntan på att regeringen ska bli klara med ett nytt 
system för beskattning av bilarnas utsläpp.

Mats J Larsson matsj.larsson@dn.se
Hans Olsson hans.olsson@dn.se “

“Fakta. Fler nyheter ur höstbudgeten

Supermiljöbilspremien fylls på med 700 miljoner kronor nästa år. Som 
mest kan den ge en privatperson en rabatt på 40 000 kronor för en bil 
som inte släpper ut koldioxid.
Ytterligare 250 miljoner kronor går till utveckling av stadsmiljö, 
inklusive projekt för att verka för ökad cykling.
Omkring 40 000 fler personer ska betala statlig inkomstskatt 2018. 
Omkring 13 000 fler ska betala värnskatt 2018, den högsta 
marginalskatten, på nästan 60 procent.
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten får 25 miljoner kronor mer 
2017 och 50 miljoner kronor mer från 2018 för att jaga skattesmitare. “

När det gäller skatter od vill jag påminna om 
Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd. 
Om bostäder och skolor m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf
Med avsnitt om skatter od.

Somliga propagerar för införande av fastighetsskatt,  bl a Jonas 
Sjöstedt och den kände nationalekonomen Lars Calmfors, men det 
bör man inte göra.

Förmögenhetsskatt bör inte införas när man efter många om och 
men gjort sig av med den. Den förmögenhetsskatt som är kvar 
finns på bostadsbidrag och pensionärernas bostadstillägg och bör 
avskaffas. De som har bostadstillägg och bostadsbidrag bör för 
kapital som huvudprincip bara betala skatt på kapitalinkomster-
na,  som för alla bör bibehållas på 30%, med 30% avdrag för 
skuldräntor.

Alliansens resonemang att unga inte vill utbilda sig för att de vid 
mycket höga inkomster kan drabbas av den s k värnskatten är 
nonsens. Det talas mycket om att man inte bör ha skatt på arbete, 
det minskar viljan att arbeta sägs det, men det är också nonsens.

Inkomstskatten är en bra skatt, men har förstörts av alliansens 
jobbbbskatteavdrag. som egentligen är bidrag. Man måste vara 
frsiktig när man ändrar dem.

På grund av att de lägsta rimliga levnadskostnaderna för makar/
sambor inte är dubbelt så stora som för ensamstående utan bara 
1,5 gånger så stora, tas inkomstskatterna  inte ut efter skatteför-
måga. Kostnader för barn inverkar inte på inkomstskatterna.
Därför finns bostadsbidrag för barn och pensionärernas bostads-
tillägg är olika för ensamma och makar/sambor.

Vid låga inkomster blir inkomstskatterna för stora för ensamma i 
förhållande till för makar/sabor. För ungdomar finns bostadsbidra 
som är konstruerade med hänsyn till det.

För förvärvsarbetande som är äldre än för ungdomsbostadsbidra-
gen har funnits bostadsbidrag, men de har i ovist nit tagits bort. 
För dem är inkomstskatterna orimligt höga och man bör återin-

mailto:matsj.larsson@dn.se
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föra bostadsbidrag för dem, och de bör konstrueras på lämpligt 
sätt. Jag har föreslagit att man inför samma bostadsbidrag som 
för undomarna men att man gör avtrappningreglerna mer 
generösa så att de avtrappas långsammare vid stigande inkomst. 

Sådan bostadsbidrag kan bli mycket betydande i mottagarnas 
budgetar utan att bidragen blir större än inkomstskatterna. De 
innebär bara att en del av den orimliga skatten kompenseras. 

Fyra förslag. 
Politiken ändrar sig hela tiden. Sammanställningarna görs vartefter  
vid tidpunkter då det hänt något inom politiken som bedömts viktigt 
att kommentera. Det blir då nödvändigt att anknyta till det som hänt 
förut. Det gör att saker och ting ofta behöver upprepas. Ämnet är så 
stort att allt inte kan upprepas varje gång. Varje sammanställning har 
sitt eget tema där vissa sidor av det hela behandlas. Förslag till åtgär-
der måste upprepas eftersom ingen tycks reagera på dem.

Några förslag har upprepats många gånger. det gäller förslag om för-
bättringar för de lägsta inkomsterna. De borgerliga partierna gynnade 
överklassen. Nu behövs förbättringar för underklasserna. Här är för-
slag om det. Förslagen anges här i korthet, men de finns behandlade 
mer urförligt i de nämnda sammanställningarna. Bl a i 
Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd.
Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag.
Vårbudgeten. http://Wimnell.com/omr36-39zzz.pdf

1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
Bostadsbidragen som gäller för åldrarna 18-28 år utvecklas till att 
gälla även för åldrarna 29-64 år och där med avtrappning 20% vid 
stigande inkomst.

2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadstilläggen avskaffas 
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 skatt-
sedeln  Se sidan 352 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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3 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. Marginal-
effekterna av regeln är för barnfamiljerna bara en tredjedel av pensio-
närernas högsta marginaleffekt av samma regel. 

Men när förmögenhetsskatt nu tagits bort så att ickepensionärerna inte 
betalar förmögenhetsskatt kan det verka ologiskt att för de barn-
familjer 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 förmögen-
hetsskatten 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.

4.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 jobb-
skatteavdragen för alla med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom 
för inkomster under cirka 11 000 kr per månad.

Svensk radio kom till 1925. Radiopratare var främst Sven Jerring. 
För att lyssna behövde man mottagare. Det var kristallmottagare med 
en nål som skulle styras mot en kristall. En del lyssnare, isynnerhet 
ungdomar, byggde själva sina apparater. De gav dåligt ljud och man 
behövde hörlurar. 

Sedan kom apparater att köpa, med rör och högtalare. Men de var 
dyra, många hade inte råd att köpa. I mitten på 1930-talet kunde man 
köpa en femrörs Luxor för 300 kr på avbetalning, i dagens penning-
värde motsvarar det ungefär vad en stor TV-apparat nu kostar. 

Det blev vanlig att lyssna på utländsk radio, man kunde ta in hundra-
tals namngivna stationer som man ställde in med rattar.  

För att få lyssna krävdes att man till Radiotjänst hade betalat radio-
licens för 10 kr om året.

Många köpte nog radio till olympiska spelen 1936, på vintern i 
Garmisch-Partenkirchen och på sommaren i Berlin, där Hitler gjorde 
propaganda för sin politik. Man kunde höra hans stora tal i radion. Och 
höra reportage om Jesse Owen.



Svensk radio började om dagarna med klockorna i stadshuset klockan 
tolv och dagens dikt. Sedan följde ofta levande musik av kapell som då 
var vanliga. Halv ett kom Dagsnyheter från TT, väderleksrapport och 
börsnoteringar. I början av kvällen kom en timmes grammofonmusik.
Senare Dagsnyheter från TT igen och diverse program, bl a underhåll-
ningsprogram som blev en stor del av svenska folkets underhållning. 

För sin information om världen och vad som hände i den  hade man 
främst tidningar, radio och bio med förspel som innehöll diverse saker, 
bl a varje vecka journaler som SF-journalen och tyska UFA-journalen 
som visade bl a Hitler och tysk propaganda.  

De stora morgontidningarna var Stockholmstidningen, Dagens Nyhe-
ter och Svenska Dagbladet. Ute i landet hade de flesta inte råd med 
stocksolmstidningarna utan lär mest ha nöjt sig med att prenumerera 
på en lokaltidning som kunde komma som varannansdagstidning med 
tidning tre dar i veckan.

Bio kom till som stumfilm som blev ljudfilm 1929-1930. Ljudet ord-
nades till en början med grammofonskivor som filmskötaren skulle 
passa in till bilderna, sedan fördes koder för ljudet in i kanten av film-
remsan så att ljudet passade precis till bilderna. Al Jolsson med Sonny 
Boy hörde till de första på ljudfilmen.

På söndgarna var det på eftermiddagen mattinéer för barn, biljetter 55 
öre, och bl a rafflande cowboyfilmer utlöste glädjetjut hos barnen.

När kriget var slut kom såsmåningom svartvit TV, tjocka apparater,
TV-licenser, kanal 2, färgTV och på de allra senaste åren platta TV-
apparater. 

Internet kom till i början av 1990-talet, hade liten omfattning i början, 
men är nu jättestort och oumbärligt.

Sedan TV kommit till har biogåendet minskat. Internet har tagit 
annonser från tidningarna som nu är på fallrepet.

Mobiltelefonerna har kommit i rasande fart och har utvecklats till att ta 
hand om bilder, man fotograferar med telefonerna, tar in från internet, 
läser tidningar etc.

Användningen av internet har utvecklats. Alla som vill synas och höras 
måste finnas på internet. Det sägs att man kan få veta allt på internet, 
men det myckna som finns där gör det svårt att vaska fram det man vill 
ha tag i. 

Den nuvarande TV-avgiften är orättvis därför att den kräver samma 
avgift för ensamma som för hela familjer som bara behöver en licens 
för flera personer.

SVT har nu en stor verksamhet på Internet, man kan bl a se TV-pro-
gram där utan att ha betalt TV-avgift. För att lyssna på radio behövs nu 
ingen avgift.
*
Radio och SVT sysslar med publicservice som gäller information som 
alla behöver och som alla enligt en följd av demokratins princip måste 
ha. Det enda rimliga är att TV-avgiften avskaffas för hushållens del 
och kostnaden för publicserviceverksamheterna betalas av staten till 
dem  som utför verksamheterna som en kollektivavgift från hushållen, 
samtidigt som hushållens jobbskatteavdrag minskas i motsvarande 
mån och då på sätt som tar bort orättvisor.



TV-avgiften för företag bör behållas som nu. 

Lagstiftningsmässigt är det enkelt att genomföra omläggningen. Alla 
regler om hur publicservice-verksamheterna ska bedrivas  blir kvar  
och riksdagen får som nu göra de lagförändringar om ändringar i det 
som den vill ha. Riksdagen bestämmer nu vilken omfattning verksam- 
heterna ska ha och vad de får kosta. Det är något som ligger vid sidan 
om frågan om fördelning av kostnaderna på individerna i svenska 
folket.

Jobbskatteavdragen är olämpliga och måste reformeras så att välfärds-
fördelning blir bättre,  mer pengar till låga inkomster som måste tas 
från de högre inkomsterna. Den föreslagna omläggningen av TV-
avgifterna är ett led i detta. Andra led är att förbätttra sjuk- och arbets-
löshetsersättningar o d och samtidigt minska jobbskatteavdrag vid 
höga inkomster. 

* TV-avgiften bör ersättas med en kollektivavgift för hushållen, 
betald av staten, samtidigt som jobbskatteavdragen minskas med 
100 kr per månad utom för de lägsta inkomsterna. Det kan ske 
genom en enkel ändring av en brytpunkt i skalan för jobbskatte-
avdragen. Inflationsuppräkningen av jobbskatteavdragen bör tas 
bort och avdragen frysas till de avdrag som gäller för inkomståret 
2015.

Det är lämpligt att göra en enkel justering av brytpunkten som nu 
ligger vidinkomst 2,94 prisbasbelopp= 130536 kr per år= 10878 
kr/månad. I skiktet nedanför denna gräns är marginaleffekten 
4,28% och ovanför gränsen 6,495%. Genom att höja gränsen 
kommer avdraget att minska över gränsen. Vid inkomst 3,04 pris-
basbelopp har avdraget minskat 100 kr per månad så när som på 
4 kr. Brypunkten bör därför sättas vid 3,04%.

Kommentarer till  försäkringskassans 
regler om bostadsbidrag för unga 18-28 år.
Från zzz 20 april 2015
Boverkets norm om bostadsstandard.

Tabell B1.Målsättningar och definitioner kring trångboddhet 
Källa: Thiberg (1985), SCB och Boverket(1993)

Norm 	
År 	
 Målsättning 	
 	
 	
 Definition av 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 trångboddhet

Norm 3 1974 	
 Ingen ska behöva sova i kök 	
 Fler än en boende per rum 
	
 	
 eller vardagsrum.	
	
 	
 kök och ett rum oräknade samt
	
 	
 Eget sovrum till varje 	
 	
 enpersonshushåll i ett rum
	
 	
 hushållsmedlem med	
 	
  och kök eller mindre.
	
 	
 undantag av	
 	
 	
 Finns samboende i hushållet
	
 	
 gifta/samboende par.	
 	
 reduceras rumskravet med ett 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 rum.
2 rum och kök är det minsta för en ensam person. Försäkringskassan 
föreskriver att bidrag inte ges för mer än 60 kvm. Det var enligt 
tabeller nyss genomsnitt i riket för 2rok 2013.

Bostadsbidragen

• Man kan inte få bidrag för bostadskostnader över 3 600 kronor per 
månad = 43 200 kr per år. Det räcker bara till 1rok, som 2013 kostade 
42160 kr. 2rok kostade 57715 och “övriga” (rum och kokvrå o d) 
41705.

Man kan konstatera, att kassan inte räknar med fullvärdiga bostäder 
för de unga som ska få bostadsbidrag



Inkomsten får inte vara högre för en ensam än 86 720 kronor per år. = 
7227 kr per månad. Makar och sambor kan inte få bidrag om de 
tillsammans har inkomster som är högre än 103 720 kronor per år 
(8643 kr/ månad).

Du får bidrag för 90 % av bostadskostnader mellan
1 800 och 2 600 kronor
Bidraget 90% av 800 kr = 720 kr

Du får bidrag för 65 % av bostadskostnader mellan
2 600 och 3 600 kronor
Bidraget 65% av 1000 kr= 650 kr

Summa bidrag  1370 kr som avrunas till 1300 kr = 15600 kr per år.

Om bidragstagaren fått tag i en lägenhet på  1rok eller lägre kan han få 
bidrag 15 600 kr per år när hyran är 43 200 kr per år. Dvs hans hyra 
efter bidrag blir 27600 kr per år

Men inkomsten får för en ensam inte vara högre än 41000 kr per år = 
3417 kr per månad. Är den högre minskas bidraget med 1/3 av 
inkomsten över 41000 kr. 15600 kr är avtrappat efter inkomstökning 
46800kr, dvs till inkomt 87800 kr. ( kanske blir 86720 kr efter 
avrundningar)

Beräkningar enligt
Sven Wimnell 3 april 2015: Svenska folket och dess boende, nya 
lägenhetstyper,  hushålls- och bostadsstatistik. Hushållskostnader, 
samhällsplaneringens problem och regeringens verksamheter och 
ansvar.  http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf

Normal hyreskostnad för en ensam var 2014: 61200 kr per år, det har 
han minskat till 27600 kr, dvs minskat med 33600 kr, om inkomsten är 
41000 kr per år.

Hans årskostnad för hushållet blir 145000-33600= 111400 kr 

Om hans inkomster är 3417 kr kr per månad = 41000 kr per år blir 
underskottet i hushållsbudgeten år 2014:  minst 80000 - 33600 = minst 
46400 kr.
Andra kostnader än hyra var 145000 - 61200= 83800 kr, dessa 
kostnader måste han minska med minst 46400 kr, dvs minska med 
55 %.

Om hans inkomster är 7000 kr/mån= 84000 kr/år är bidragen 
nästan helt avtrappade. Räknar man med att hans hyra är 3600 kr/
mån = 43200 kr per år är hans hyra 61200-43200 = 18000 kr lägre än i 
en normal budget med hyra 61200.

Hans underskott blir då 71200 - 18000 = 53200 kr per år. Dvs med 
billig bostad och inget bostadsbidrag. Hans marginalskatt är ca 22%.
För varje tusenlapp han ökar sin inkomst ökar hans disponibla inkomst 
med ca 78%. Han har då minkat underskottet till noll när inkoms-
ten är 68205 kr högre per år. 84000+68205 = 152205 per år  = 
12684 kr/månad. 

Vid ca inkomst 12000 kr per månad kan han klara sin hushålls-
budget utan underskott, med en hyra 3600 kr/månad = 43200 kr 
per år, Hyra av 1rok eller lägre. 

Med hyra av 2rk skulle han behöva ha inkomst 15000 kr per 
månad för att slippa underskott i hushållsbudgeten.

http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf
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Försäkringskassans bidrag för makar/sambor tycks skilja sig från 
ensammas bidrag bara genom att inkomstgränsen för maximalt 
bidrag är 17000 kr högre än för ensamma. Om det är lämpligt 
avvägt kan inte bedömas nu utan närmare beräkningar.

Om ensamma:
Beräkningarna visar att bidrag kan bli högst 15600 kr per år och då får 
inkomsten var högst 41000 kr per år = 3417 kr/månad. Bidraget är 
borttrappat vid inkomst omkring 85000 kr per år = ca 7000 kr/månad 

När maximalt bidrag ges måste man minska sina kostnader för annat 
än hyra till hälften av normala utgifter, annars har man inte råd att ha 
någon bostad. Den bostad man kan ha är 1rok eller mindre för 43200 
kr per år, vad man kan få tag på. Den hyran är ca 70% av den hyra som 
boverkets norm för ensam boende ger, 61200 kr per år.

Med hyran 43200 måste inkomsten vara ca 12000 kr/månad för att 
man ska kunna ha normal standard för övrigt. Med boverkets norm för 
bostaden måste man ha inkomst ca 15000 kr per månad.

Bostadsbidragssystemet för unga 18-28 år ger inga överdrivet 
stora bidrag och bör i ett första steg för förbättring för barnlösa 
med låga inkomster införas för dem genom att åldersområdet sätts 
till 18 - 64 år så att alla under pensionsåldern kan få bidragen.

Regler för makar/sambor måste  sättas på lämpligt sätt.
Hänsyn till kapital tas bort, vilket betydligt förenklar,  För hänsyn till 
inkomst av kapital bör gälla skattemyndigheternas beslut i inkomst-
deklarationen, även underskott i inkomst av kapital.  

Förhållandet ensamma och makar/sambor

När ensam har inkomst 41000 kr per år=3417/mån är skatten enligt 
skattetabell för inkomstår 2015: 264/mån =3168 kr/ år , disponibelt 
efter skatt 37832 kr

Om makar/sambor har inkomst tillsammans 58000 kr och har lika 
lön har de vardera  lön 29000 = 2417/mån och skatten blir 186x12x2 =  
4464kr. Disponibelt blir 53536 kr

Makarnas 53536  är 142% av ensams 37832. 
Vid full standard har makar/sambor kostnader ca 150% av ensams, 
145000 resp 222000. 

Om de får bostadsbidrag med 15600 kr har ensam disponibelt 
37832+ 15600= 53432
makarna har disponibelt 53536 +15600 = 69136 kr
Makarnas 69136 är 129% = av ensams 53432 
Man kan preliminärt anta att de proportionerna kan duga.

Ensams 53432 är ca 37%% av full standard  och makarnas 69136 är ca 
31% av full standard. Det är ungefär lika dåligt för både ensamma och 
sambor., bara ca en tredjedel av normal standard

När de kommit upp till en tredjedel av normal standard börjar 
man trappa ner bostadsbidragen. Det finns anledning fundera på 
om det är lämpligt.



Om inkomst vid slutet av avtrappningen.

Ungdomsbostadsbidragen är slutavtrappade vid inkomst ca 85000 kr  
= ca 7100/månad för ensam. Men då är skatten 849x12 = ca 6588/år.
Disponibelt 85000-6588 = 88412 kr = ca 61 % av full standard 2015 
för ensam 145000. 

Underskotten för ensamma börjar redan vid inkomst 15000 kr per 
månad.= 180 000 kr per år. Det skulle vara bra att ha en avtrappning 
som slutade vid denna inkomst. Om bobidraget är 15600 kr och börjar 
trappas av vid inkmst 41000 som i gällande system blir avtrappnings-
sträckan 180000-41000=139000 och avtrappningsfaktor 11%.

Om man sätter avtrappningen till 20 % blir avtrappningssträckan
78000. 20% av 78000=15600. Då skulle avtrappningen sluta vid 
inkomst 41000+78000= imkomst 119000 kr/år = 9917 kr/månad. 

Inkomståret 2014 var underskottet för ensam vid inkomst 10000kr per 
månad 43192 kr på året. Det vore bra om bobidraget kunde verka 
åtminstone till den inkomsten.

Vid full standard behöver ensam 145000 kr disponibelt per år= 12083 
kr per månad. vid inkomst 10000kr per månad var underskottet 3599 
kr per månad  =  30% fullstandarden. dvs standarden är 70% av full 
standard.

Det finns inte tid nu att undersöka lämplig standard för studerande.

Om man låter åldrarna 29-64 år få bostadsbidragen kan man 
räkna med att studerande är borta i den gruppen och att man kan 
förändra reglerna för de äldre. För den äldre åldersgruppen är det 
lämpligt att minska atrappningsfaktorn till 20%.

Vilken politik har regeringen för de fysiska 
och sociala miljöerna i Sverige?

Frågan gäller inte politiken för världen eller förhållandet mellan 
Sverige och världen. Det är ett vidlyftigt ämne som gäller Trump i 
USA, Putin i Ryssland och så vidare. Utan Sverige.

Vad som menas med fysiska och sociala miljöer har nämnts i det 
föregående. Och politik är fråga om styrning. Alla förhållandet kan 
beskrivas enligt schemat hur var det, är det, kan det bli och hur bör det 
bli.

Politiken gäller alla dessa frågor hur det var, hur det är, hur det kan bli 
och hur det bör bli. Det viktigaste är frågan hur det bör bli och hur 
man ska kunna styra dit. Man kan styra med pengar eller överenskom-
melser.

Regeringen har politikområden som hanteras av statsråd. Statsminis-
tern har det övergripande arbetet med politiken, De andra statsråden 
olika delar, men måste samverka så att helheten uppnås. Regeringen 
har nu en samordningsminister. 

De fysiska miljöerna är hjälpmedel för de sociala miljöerna. Så att 
man måste klara ut de sociala miljöerna innan man kan ta itu med de 
fysiska. De sociala miljöerna ändrar sig med tiden och då bör de 
fysiska ändras så att de passar. Det är inte enkelt, men det är därför vi 
behöver bra politik. 

Alliansens politik under åtta år var inte bra för alla svenskar, den 
gynnade de bäst ställda. Den nuvarande regeringen bör föra en bättre 
politik som gynnar alla och det behövs mycket för att man når upp till 
en lämplig jämlikhet. Här har nyss nämnts några åtgärder som behövs 
för de sämst ställda.



För att uppnå en svensk jämlikhet måste man syna hela Sverige, alla 
delar och förbättra där det behövs. Ambitioner ökar med åren och 
kraven idag kan vara större än tidigare. Kraven på levnadsförhållan-
dena ökar. 

Mina långa beskrivningar på min hemsida under 17 år berättar om 
förhållandena och hur de ändrats och hur de bör ändras. Den nuvaran-
de regeringen har mycket att göra.

För de fysiska miljöerna finns många regler bla på Boverket. Vid slutet 
av andra världskriget gjordes många utredningar om de fysiska mil-
jöerna. Städerna gjorde generalplaner som innehöll långa beskrivning-
ar om vad som borde finnas i städerna och man utgick från beskriv-
ningar om sociala miljöer. På senare år har sådana utredningar blivit 
ovanligare och det finns mycket oklarheter.

Kommunerna har det s k planmonopolet, dvs monopol på att bestäm-
ma om bebyggelse o d, och staten har varit föga intresserat av de 
fysiska miljöerna. Men för att uppnå en bra jämlikhet i Sverige måste 
staten ha goda kunskaper om miljöerna för att kunna styra genom poli-
tiska åtgärder.

Man har utrett om regioner och har förslag om regioner som kan vara 
underlag för politiken för Sverige. På senare tid har mina sammanställ-
ingar mycket handlat om hur man med regionpolitik kan förbättra 
Sverige. Civilministern har lagt ned arbete på dessa regioner och 
hanteringen av politiken i dem.

Men det är oklart hur de andra statråden förstått hur de ska sköta 
politiken med hänsyn till kraven om jämlikheten i Sverige.

Ett stort problem är bostadsbristen. Det behövs 700 000nya bostäder 
har det sagts och hur ska man kunna åstadkomma det ?  Peter Eriksson 
har blivit bostadsminister med uppgift att lösa det problemet.

För bostadsproblemen behövs underlag om planeringarna av de 
fysiska och sociala miljöerna och det är ett så stort ämne att han inte 
kan hinna med både miljöplanering och bostadsplanering.

Därfär vore det bra om planeringen av de fysiska och sociala miljöerna   
skötttes av niljöministern.

Det är statsministern som avgör hur han vill sköta svensk politik.

På bostadsministerns hemsida finns följande:

“Mål för boende och byggande
Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla 
delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt 
god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där 
bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Regeringens målsättning är att det fram till år 2020 ska byggas minst 
250 000 nya bostäder.
Bostadsmarknad 
Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 
bostäder som svarar mot behoven.
Byggande
Delmålet för byggandet är:
	
 •	
 Långsiktigt hållbara byggnadsverk.
	
 •	
 Effektiva regelverk och andra styrmedel som utifrån ett 

livscykelperspektiv verkar för effektiv resurs- och 
energianvändning samt god inomhusmiljö i byggande och 
förvaltning.

	
 •	
 En väl fungerande konkurrens i bygg- och fastighetssektorn.



Lantmäteriet
Delmålet för lantmäteriet är:
	
 •	
 En effektiv och rättssäker förrättningsverksamhet och en 

ändamålsenlig fastighetsindelning.
	
 •	
 Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, 

rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den 
grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos 
fler användare och inom fler användningsområden.

	
 •	
 En effektiv och rättssäker inskrivningsverksamhet som bidrar 
till en väl fungerande fastighetsmarknad.

Samhällsplanering
Delmålet för samhällsplaneringen är:
	
 •	
 En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för en hållbar 

utveckling av städer, tätorter och landsbygd.
	
 •	
 Ett regelverk och andra styrmedel som på bästa sätt tillgodoser 

kraven på effektivitet samtidigt som rättssäkerhet och 
medborgerligt inflytande säkerställs.

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

Publicerad 24 september 2014 · Uppdaterad 01 april 2015

Men det finns inget om vad statsrådet gör för planeringen av de 
fysiska och sociala miljöerna. Regeringen har ingen politik för 
detta. Det finns bara något om bostadspolitik. Och det är ju bra 
för det är vad bostadsministern ska syssla med.
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Sveriges regering
Regeringen styr Sverige och är motorn i arbetet med att förändra våra 
lagar och påverkar på så vis utvecklingen i vårt samhälle. Sveriges 
regering består av en statsminister och 22 ministrar.

Sveriges regering. På bilden saknas samordnings- och energiminister 
Ibrahim Baylan samt justitie- och migrationsminister Morgan 
Johansson. Aida Hadzialic var gymnasie- och kunskapslyftsminister 3 
oktober 2014 - 15 augusti 2016.
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
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Statsrådsberedningen

Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna arbetet i 
Regeringskansliet.

Stefan Löfven
Statsminister

Ibrahim Baylan
Samordnings- och energiminister

Arbetsmarknadsdepartementet
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Departementet ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och har 
samordningsansvar för etablering av nyanlända.

Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etableringsminister

Finansdepartementet
Departementet arbetar med frågor som rör ekonomisk politik, statens 
budget, skatter, statlig förvaltning, finansmarknad och konsument-
politik.

Magdalena Andersson
Finansminister

Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister

Ardalan Shekarabi
Civilminister

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/ylva-johansson/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/arbetsmarknadsdepartementet/ylva-johansson/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/magdalena-andersson/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/magdalena-andersson/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/per-bolund/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/per-bolund/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/ardalan-shekarabi/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/ardalan-shekarabi/


Försvarsdepartementet
Departementet ansvarar för regeringens försvarspolitik.

Peter Hultqvist
Försvarsminister

Justitiedepartementet
Departementet ansvarar för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, 
krisberedskap, grundlagar, civilrätt med mera.

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister

Anders Ygeman
Inrikesminister

Kulturdepartementet
Departementet ansvarar för kultur, medier, demokrati, mänskliga 
rättigheter nationellt och trossamfund.

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/peter-hultqvist/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/forsvarsdepartementet/peter-hultqvist/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/morgan-johansson/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/morgan-johansson/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/anders-ygeman/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/anders-ygeman/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/alice-bah-kuhnke/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/kulturdepartementet/alice-bah-kuhnke/


Miljö- och energidepartementet
Departementet ansvarar för regeringens miljö-, energi och 
klimatpolitik

Karolina Skog
Miljöminister

Näringsdepartementet
Departementet arbetar med frågor som rör näringsliv, bostäder och 
transporter, it samt regional tillväxt och landsbygdspolitik.

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister

Anna Johansson
Infrastrukturminister

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister

Peter Eriksson  Bostads- och digitaliseringsminister
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Socialdepartementet
Departementet ansvarar för frågor om social omsorg, folkhälsa och 
sjukvård, socialförsäkring, jämställdhet och idrott.

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

Utbildningsdepartementet
Departementet ansvarar för regeringens utbildnings-, forsknings- och 
ungdomspolitik.

Gustav Fridolin
Utbildningsminister
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Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning

Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna ansvarar för Sveriges 
utrikes-, bistånds- och handelspolitik.

Margot Wallström
Utrikesminister

Ann Linde
EU- och handelsminister

Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice 
statsminister
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Det vore bra om statsråden kunde berätta 
något om vad de gör.
Ibrahim Baylan
Samordnings- och energiminister
Hur är energiförsörjningen i Sverige. totalt och i olika delar av landet.
vilka är problemen och vad görs åt dem?
Vilka är samordningsproblemen och vad görs?

Ylva Johansson
Arbetsmarknads- och etableringsminister
Hur är det med arbetsmarknaden och etableringen totalt och i olika 
delar av landet ? Problem, vad görs?

Magdalena Andersson
Finansminister
Hur är det totalt  och i olika delar av landet ? Problem, vad görs?
Det är ett stort ämne och svaret kan inskränkas till delar som kan ge en 
uppfattning om skillnader i olika delar i landet. Det gäller nu att få ett 
underlag för jämlikhetspolitiken för Sverige.

Per Bolund
Finansmarknads- och konsumentminister, biträdande 
finansminister.
Hur är det totalt och hur är det med hänsyn till jämlikheten i Sverige?

Ardalan Shekarabi
Civilminister Hur går det med regiopolitiken?

Peter Hultqvist
Försvarsminister
Finns det något i försvarspolitiken som  som ger skillnader för olika 
delar av landet och påverkar jämlikheten?

Morgan Johansson
Justitie- och migrationsminister
Migrationsproblem totalt och i olika dela av landet? Justiteministerns 
problem totalt och för olika dela av landet? 

Anders Ygeman
Inrikesminister
Hur är din verksamhet för hela Sverige och hur är det för olika delar 
av landet. Ingår brottsförebyggande åtgärder och resonemang om 
brottens orsaker? Hur är det med orsakerna i olika delar av landet?
Vilka är de?

Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister
Jag har inte fått klarhet i dina ansvarsområden, vilka är de ?
Hur är det med kulturen i Sverige, totalt och i olika delar av landet?
Vilka är kulturens delar och vilka är förutsättningarna för delarna, hur 
är det med jämlikheten ? Med vilka andra statsråd samarbeter du mest?
Och vad gäller samarbetet? Det gäller både kultur och demokrati.
Hur ska man få demokratin att fungera bättre? Vad görs för det?
Kultur- och demokratiministerns verksamheter är bland de viktigaste
i regeringen och det behövs goda förklaringar om vilka de är .
Kulturen är en del av demokratin och demokratin är en del av kulturen.
Vad bör göras för att det ska bli bra? Totalt och i olika delar av landet?

Karolina Skog
Miljöminister
Jag tycker att någon i regeringen ska ha hand om fysiska och sociala 
miljöer och jag tycker att miljöministern är den rätta för det. Hur som 
helst vill jag veta vad miljöministern gör för Sverige och för olika 
delar  av landet med hänsyn till jämlikheten.
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Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister
Hur är det med näringar och innovationer i Sverige totalt och i olika 
dear av landet? Hur är det med jämlikheten i Sverige? Problem ? Vad  
bör göras? Det är naturligtvis mycket viktigt att näringarna blir bra.

Anna Johansson
Infrastrukturminister
Hur är det med infrastrukturen i Sverige, totalt och i olika delar av 
landet. Problem? Vad görs?

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister
Hur är det i ansvasområdena i Sverige, totalt och i olika delar av 
landet. Problem? Vad görs?

Peter Eriksson 
Bostads- och digitaliseringsminister
ag tycker att någon i regeringen ska ha hand om fysiska och sociala 
miljöer och jag tycker att miljöministern är den rätta för det. Hur som 
helst vill jag veta vad bostadsministern gör för Sverige och för olika 
delar  av landet med hänsyn till jämlikheten.

Annika Strandhäll
Socialförsäkringsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra 
jämlikheten, totalt i Sverige  och i olika delar av landet. Problem?  

Åsa Regnér
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra 
jämlikheten, totalt i Sverige  och i olika delar av landet. Problem?  

Gabriel Wikström
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra 
jämlikheten, totalt i Sverige  och i olika delar av landet. Problem?  

Gustav Fridolin
Utbildningsminister
Hur är det med ansvarsomådena (grudskolan) och vad görs för att 
förbättra jämlikheten, totalt i Sverige  och i olika delar av landet. 
Problem? 

Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning
Och ansvarig också för den avgångna gymnasieministern. 
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra 
jämlikheten, totalt i Sverige  och i olika delar av landet. Problem? 

Margot Wallström
Utrikesminister
Finns det något i ansvarsområdena som har betydelse för jämlikheten i 
Sverige ?  Problem? Vad görs?

Ann Linde
EU- och handelsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra 
jämlikheten, totalt i Sverige  och i olika delar av landet. Problem? 

Isabella Lövin
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt 
vice statsminister
Hur är det med ansvarsomådena och vad görs för att förbättra 
jämlikheten, totalt i Sverige  och i olika delar av landet. Problem? 
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65 miljoner människor har lämnat sina hem 
och befinner sig i dag på flykt. 
Hemlängtan liknar sorg, men saknar sorgens status, skriver idé-
historikern Karin Johannisson om känslan som riskerar att bli en 
folksjukdom i vår tid.

DN SÖNDAG 4 SEPTEMBER 2016

“ Smärtan av en förlorad plats

65 miljoner människor har lämnat sina hem och befinner sig i dag 
på flykt. Hemlängtan liknar sorg, men saknar sorgens status, skri-
ver idéhistorikern Karin Johannisson om känslan som riskerar att 
bli en folksjukdom i vår tid.

Hemlängtan är framtidens folksjukdom”, konstaterade nyligen en av 
hundratusentals exilsvenskar och berättar hur den i sin akuta form bara 
kan stillas genom ett besök i Hötorgshallen i Stockholm. När jag står 
där, skriver Martin Ezpeleta, ”knycklas världen ihop som en näsduk i 
näven. Suckarna bottnar och avstånden blir uthärdliga …. Den 
högljudda och doftstarka marknaden blir ett härbärge för lemlästade 
identiteter.” (DN 12/4 2016).

Vad kostar flyktingströmmen? har varit vårens politiskt mest inflam-
merade fråga. Men vem frågar vad den kostar känslomässigt? 65 mil-
joner människor är just nu på flykt och det finns fler än 250 miljoner 
migranter i världen. I mer fattbara siffror: varje minut tvingas 24 
människor bort från sina hem. De flyr från krig, religiös förföljelse, 
etnisk diskriminering, våld, misär och obefintliga framtidsutsikter i det 
egna landet.

Men det innebär inte att de är befriade från hemlängtan.

Hemlängtan har, som de flesta sammansatta känslor, en bestämd 
historia. Den var temat för en oansenlig men snabbt ryktbar 1600-
talsavhandling av en ung läkarstudent, Johannes Hofer, ”Dissertatio 



medica de Nostalgia oder Heimwehe”. Den medicinska termen nostal-
gi var en hopsmältning av grekiskans nostos, hemkomst, och algos, 
smärta. Genom ett vetenskapligt namn upphöjdes en känsla till 
diagnos. Namn skapar verklighet; ett tidigare otolkat tillstånd stiger 
fram ur dunklet.

Processen är än i dag en av de mest kraftfulla inom medicinen. Var 
fanns utbrändhet eller adhd före sina namn?

Nostalgi betyder alltså smärtsam hemlängtan. Förvandlad till sjukdom 
kunde den få allvarliga konsekvenser. Den kunde lamslå kroppen, göra 
själen blytung och skapa vass ångest. Den kunde göra pojksoldater till 
desertörer och tonåriga barnflickor till pyromaner. I sin allvarligaste 
form hotade till och med döden. Brustet hjärta av hemlängtan är inte 
en myt, hävdade flera 1800-talsläkare och beskrev patologiska obduk-
tionsfynd i form av särskilda marmoreringar i hjärtats kammarväggar.

Detta bekräftas sensationellt nog av dagens hjärtspecialister. Sorg och 
emotionell stress kan skapa ett hjärtinfarktliknande tillstånd med 
kraftig utvidgning av vänster kammare med hjärtsvikt som följd. ”Vi 
vet att sjukdomen kan orsakas av hjärtesorg, och därför har den fått 
namnet brustet hjärta”, säger en intervjuad läkare 2016. Symtomen är 
starkt tryck över bröstet, andnöd och ångest, alltså just de symtom som 
rapporterades vid nostalgi.

Men vad är hemlängtan gjord av? Går det att plocka isär en känsla?

Nostalgi handlar om förlust. Men inte bara av ett hemland, ett språk, 
en livsmiljö, en familj, utan också av vanor, känslor, stämningar, 

sinnesintryck, minnen. Djupast handlar det om identitet, gemenskap 
och tillhörighet.

Hemma kan göras hur stort eller litet som helst: fosterlandet, landska-
pet, gården, marken, modersfamnen, barndomshuset, skymningsljuset, 
den slitna trappans lenhet under nakna fötter, skratten, musiken, sång-
erna. Lukt- och matminnen är särskilt triggande liksom ljudlandskapet. 
Ett slags soundtrack som kan få minnet att rullas upp som på film.

Hemma kan också vara ett inre mentalt tillstånd: att känna sig äkta, hel 
och autentisk. Eller definieras via sin motsats. Begrepp som hemlöshet, 
de hemlösa, att inte höra hemma någonstans hör till de mest oroande 
vi kan föreställa oss.

I den politiska retoriken tillhör hemorden favoriterna. Över-
föringar mellan hem och nation är särskilt vanskliga. Det är just natio-
nens uppförstorade hemlikhet som gett den sin emotionella kraft. När 
ordet hem har kidnappats för nationalistiska syften har målet varit att 
mana fram en kollektiv gemenskap, uppbyggd kring heminstinktens 
djupaste aspekter av skydd och försvar. Hem-ordet spelade en nyckel-
roll i nazismens Blut-und-Boden-ideologi och i 1990-talets nations-
splittring på Balkan. Det svenska folkhem var ett retoriskt lyckokast, 
medan andra metaforiska användningar – barnhem, fosterhem, LVU- 
och HVB-hem – snarast blir ironiska i relation till hemmets innebörd 
av känslomässig närhet och tillhörighet.

Hemma som barndom har en särskild ställning i hemmets definitioner. 
Hemlängtan sammanfaller med tillbakalängtan, att återerövra det 
unika tillstånd mellan oskuld och suveränitet då världen möttes med 
vidöppna sinnen. ”Hemma är där människan har tillbringat sin 



barndom” skrev en av romantikens läkare. ”Där har hon har levt sina 
första sinnesintryck … där har var och en sitt paradis.”

Hemma är alltså snarast ett existensrum som bär hemkaraktär. På 
avstånd kan det förvandlas och förskönas.

I själva verket är hemlängtan – liksom återvändandet, hemkomsten 
– eviga teman i filosofiska, religiösa, mytiska och litterära samman-
hang: tankens återvändande till sitt urhem, själens återvändande till sitt 
gudomliga ursprung, Odysseus återvändande till sitt älskade Ithaka 
genom tusen faror och äventyr, den förlorade sonens återkomst, själv-
biografiernas och Sommarpratarnas eviga återkomster till barndomen 
som präglingens källa; (ett tema som Freud onekligen satt snurr på). 
De fördrivna judarna grät vid Babylons floder när de tänkte på Sion. 
Ahasverus, den vandrande judens öde, var att aldrig få återvända, att 
förbli rotlös.

Hemlöshet och rotlöshet har varit mäktiga kollektiva erfarenheter. 
Massiva folkomflyttningar har gjort hemlängtan till ett kroniskt till-
stånd hos stora grupper. Massutvandringarna kring sekelskiftet 1900 
skapade hela uppbrottsgenerationer som skulle bygga nya identiteter 
och hemhörigheter långt borta från hemma. Från svensk horisont intar 
Amerikaemigranterna en särställning. 1 miljon människor, en femtedel 
av Sveriges befolkning, lämnade landet decennierna kring 1900. De 
bytte inte bara land, utan kontinent. I brev och dagböcker beskriver de 
sin hemlängtan.

Några berättar om den första akuta typen, då ångest och främlingskap 
dominerar och känslan sitter som fysisk smärta i kroppen. I en andra 
fas tar den gnagande typen över, präglad av melankoli och tankarna på 

dem som blev kvar därhemma. Kristina i Vilhelm Mobergs stora 
utvandrarepos placerar sin längtan i astrakanträdet och den åldrade 
Karl Oskar ligger i sängen i det nya landet och drömmer över en 
tummad karta av Ljuder socken.

När emigranterna tänkte på hemma var det nästan alltid barndoms-
platsen. Förmågan var stor att tränga bort det negativa, till exempel 
den fattigdom och nöd som tvingat iväg dem. Misstaget blev smärt-
samt tydligt när de återvände till hemlandet för att upptäcka att det inte 
längre var deras. Detta är den dubbla hemlöshetens sorg: att inte vara 
hemma i det nya, men heller inte i det gamla landet.

En grupp som definitionsmässigt förlorar sitt hem är de fördrivna – 
antingen man tänker på armenier, tjetjener, krimtatarer, judar, balter 
eller andra av Stalins systematiska deportationer i det nära förflutna, 
eller på syriska, afganska och somaliska flyktingar i dag.

Vad vet vi om deras hemlängtan? Det har gjorts förvånansvärt lite 
forskning på temat. 1956 publicerades en intervjuundersökning av 200 
av de hundratusentals tyskar som flytt undan ryssifieringen av Ost-
preussen efter andra världskriget. De fick besvara ett omfattande 
frågeformulär. Vad är det första ni tänker på när ni hör ordet hemma? 
Vad saknar ni mest hemifrån: människorna, livsformen, gemenskapen, 
landskapet? Känner ni er nedstämd och sorgsen? Tänker ni ofta på 
barndomen? Vad hjälper mest mot hemlängtan?

Huvudfrågan ”har ni hemlängtan?” bedömdes som vansklig. Risken 
fanns att många skämdes för en känsla som de uppfattade som förbju-
den, medan andra kunde ha förträngt den. Några kunde tvärtom svara 



ja för att de trodde att de borde känna hemlängtan, på samma sätt som 
man borde sörja när någon dött.

Hälften svarade ändå ja på den direkta frågan om de plågades av hem-
längtan. För dem spelade det geografiska rummet en underordnad roll. 
Den förlorade gemenskapen var viktigare; gärna föreställde man sig de 
mänskliga kontakterna hemma som varmare och mer genuina. Starkast 
känslor väckte musik, men vissa maträtter, ett ting, en doft, ett foto 
kunde få minnet att explodera. Högtider, dagen då en familjemedlem 
som blivit kvar i det gamla landet fyllde år, hackade sig längtan in i 
själen särskilt häftigt.

Mindre undersökningar på 1960-talet pekade på att nästan alla direkta 
frågor om hemlängtan hos flyktingar och invandrad arbetskraft till 
Europa besvarades nekande. Hemlängtan uppfattades som tabu i ett 
framtidssamhälle som gick på industriellt högvarv och som krävde 
flexibilitet och anpassningsförmåga.

Nutida psykologisk analys av hemlängtan pekar på släktskap med 
känslan sorg. Hemlängtan liknar sorg, men saknar sorgens status. Men 
också här finns graderingar. Det högintressanta begreppet nostalgisk 
fixering introducerades i svensk psykologisk praxis kring sekelskiftet 
2000 (”Förebyggande psykosocialt arbete med invandrade familjer”). 
Det står för en hemlängtan så stark att den hindrar integrering. Förmå-
ga att skapa ett fungerande liv blockeras mentalt; man blir apatisk, 
deprimerad. Att då få berätta, både om det gamla hemlandet och om 
själva flykten, har visat sig kunna lösa upp en fastfrusen känsla.

Berättarministerier för nyanlända – någon?

Hemlängtan består alltså dels av en bild av ett hemma, dels av indivi-
dens reaktion på att separeras från detta hem. Och det är inte självklart 
föreställningen om ett bestämt hem som skapar hemlängtan. Det är 
snarare en tidlös existentiell dröm, om tillhörighet, närhet och trygg-
het, som skapar hemmet som objekt för denna längtan. I dag lär till 
exempel likkistor fraktas i en växande ström – tillbaka till hemländer, 
hembyar och hemmajord. Kroppen har tagit över själens dröm att efter 
döden få komma hem.

Så kanske kommer hemlängtan verkligen att bli framtidens 
folksjukdom.

Karin Johannisson litteratur@dn.se “

“Karin Johannisson är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala 
universitet och DN-medarbetare.
Hon har givit ut 15 böcker, bland annat ”Nostalgia: en känslas 
historia” (2001) och ”Melankoliska rum” (2009).
Hennes senaste bok ”Den sårade divan” kom ut förra året och 
nominerades till Augustpriset i kategorin facklitteratur. “
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“ 10 x hemlängtan. Från Bibeln till 
Thåström
1 Litteratur. Bibeln, Psaltaren. ”Vid Babels floder satt vi och grät när 
vi tänkte på Sion./I pilträden som växte där hade vi hängt våra lyror.”
Psalm 137, som tolkat livet i exil för människor genom århundraden, 
härstammar från den babyloniska fångenskapen år 587-537 före 
Kristus då judarna efter Jerusalems förstörelse deporterades.

2 Musik. Cherrie ”Ha noolato”. ”Vindarna som kommer med fred, 
att hitta fred på jorden, varför kan inte mitt folk få göra det?” Cherries 
låt ”Ha noolaato” (”Länge leve”), från albumet ”Sherihan”, är en 
trettio sekunder lång tonsatt dikt om hemlandet Somalia och en 
hyllning till landets folk, på r’n’b-stjärnskottets a capella-sjungna 
amodersmål.

3 Litteratur. Vilhelm Moberg, Utvandrarsviten. I Mobergs älskade 
romansvit finns ett av de mest handfasta uttrycken för längtan hem. 
Kristina och Karl Oskar ber hennes föräldrar sända kärnor från astra-
kanapeln i Duvemåla: ”så wi feck samma sorts Aplen, hemma war di 
så freska att äta som wi wäl minnes. Ock wi hade liksom flöttat öfwer 
någonting”.

4 Film. Steven Spielberg ”E T – the extra-terrestrial” Trettiofyra år 
efter biopremiären av ”E T” är uttrycket ”att ringa hem” fortfarande 
inte sig likt. Filmen om den lilla utomjordingen som glömts kvar på 
jorden, och som med hjälp av en välvillig syskonskara till slut hittar 
hem igen, har gjort avtryck i generation efter generation av sökande 
själar.

5 Litteratur. Chimamanda Ngozi Adichie ”Americanah”. Det är så 
självklart att vi börjar på den där salongen i Princeton, i flätandet som 
måste till inför resan tillbaka över havet – exilen har satt sig i håret. 

Chimamanda Ngozi Adichies stora roman rör sig mellan Nigeria, 
USA och England, och kring det främlingskap som man bär med sig – 
hela vägen hem.

6 Musik. Béla Bartók ”Konsert för orkester”. Béla Bartók kompo-
nerade sitt mästerverk ”Konsert för orkester” 1943 under exilen i New 
York. Och framkallar redan i första satsen sitt hemland Ungern med en 
kort oboemelodi över en bordun-klang av horn och stråkar. En nostal-
gisk känsla som återkommer i fjärde satsens knixiga folkdansrytmer.

7 Poesi. Verner von Heidenstam ”Ensamhetens tankar”. ”Jag 
längtar marken/jag längtar stenarna där barn jag lekt” – ja, Verner von 
Heidenstam klassiska diktrader är kanske den svenska nostalgins 
urtext – ivrigt citerad och travesterad. Värt att notera att den längtans-
fulle Heidenstam endast var 29 år när han skrev den.

8 Musik. Joakim Thåström ”Brev till 10:e våningen”. Thåströms av 
hemlängtan kluvna låt till barndomsvännen i Högdalen är inte bara det 
vackraste som har skrivits om Stockholms södra närförorter, utan en 
direkt arvtagare till Heidenstams nostalgi. ”Är det is på fotbollsplan i 
år?” – så mycket smärta det finns i den frågan.

9 Litteratur. Pooneh Rohi ”Araben”. I sin två år gamla debutroman 
berättar Pooneh Roni om olika sorters hemlängtan på Stockholms 
gator. Om hur identitet och hemlängtan flyter ihop och hur längtan 
efter ett ursprung kan verka starkt utan att ursprunget någonsin har 
erfarits rent fysiskt. Hemlängtan kan inte integreras bort.

10 Musik. Gram Parsons & Emmylou Harris ”Return of the 
grievious angel”. Han reste ut för att se världen, eller åtminstone hela 
USA. Gram Parsons glädjestrålande countrysnyftare berättar om hur 
han kom hem igen efter att ha rest längs tjugotusen vägar som allihop 
bara ledde tillbaks till den han älskar. “



Sven Wimnells hemsida

De senaste utredningarna, som var för sig ofta redovisar aktuella 
saker i alla de 129 delområdena. De förtecknas i början av hem-
sidan i kronologisk ordning med den senaste allra överst.
Adressen till hemsidan är  http://wimnell.com

Utredningen den 1 oktober 2015 innehåller mycket omfattande 
och aktuella uppgifter om  högskolor, forskning, klassifikations-
systemet för verksamheter m m.
Sven Wimnell  1 oktober 2015: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikations-
system för mänskliga verksamheter  som hjälp vid planeringen av 
framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

Utredningen den 5 februari 2016 innehåller en sorts sammanfatt-
ning av arbetet med samhällsplaneringens problem t o m 4 febru-
ari 2016. 
Sven Wimnell 5 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett system för mänskliga 
verksamheter som kan hjälpa oss att forma framtiden. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf 

Utredningen den 1 april innehåller en repetition av förslag och 
något om politik efter 4 februari 2016 till slutet av mars 2016.
Sven Wimnell  1 april 2016: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen?  Tillägg till utredningen 
5 februari 2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf

Utredningen den 2 april innehåller tidningsartiklar efter 4 febru-
ari 2016. 
Sven Wimnell 2 april 2016: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och 
debattartiklar  efter 4 februari 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzm.pdf

Utredningen den 4 april 2016 innehåller regeringens priorite-
ringar och förslag om regionplaneringar i Sverige.
Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsför-
hållanden. Regeringens verksamheter och prioriteringar enligt 
hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör Kristina Persson ? 
Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf

Utredningen den 29 april 2016:
Sven Wimnell 29 april 2016: Vårbudgeten 2016, tidningsartiklar 
och förslag om en svensk världsplanering för svenska behov och 
planeringar för Sverige och 6 svenska regioner.
http://wimnell.com/omr36-39zzzo.pdf

Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader. 
Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Region-
planering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf

Sven Wimnell 9+16+26 maj 2016: Sveriges 6 regioner. Länsstyrelser, 
landsting och kommuner. Invånare 2005 och 2013. Antalet bostäder 
2010. Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med uppgifter 
om allt de vill visa upp m m. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf 
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Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 2016. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf 

Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22 politikområden och 
något om samhällsplaneringens problem. Kulturministern: 
Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf 

Sven Wimnell 18 juni 2016: Världen och Sverige 5-13 juni. 
Regeringens utbildningspolitik, politik för fysiska och sociala miljöer i 
regioner och kommuner och politik för hushåll samt partiledardebatt. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzt.pdf 

Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd. 
Om bostäder och skolor m m.
http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf
Även om skatter o d.

Till statsminister Stefan Löfven 
den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf

Ämnet om  samhällsplaneringens problem
Ämnet om samhällsplaneringens problem har utretts i samband 
med forskarutbildningen i samhällsplanering vid Nordiska Insti-
tutet 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 : Samhällsplane-
ringens problem:  ett klassifikationssystem som hjälpmedel.” 

Systemet ordnar samhällsplaneringens problem på ett systema-
tiskt 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.
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Innhållet i:
Till statsminister Stefan Löfven 
den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf
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28	
 När det gäller skatter od vill jag påminna om 
	
 Sven Wimnell 29 augusti 2016: Brev till statsråd. 
	
 Om bostäder och skolor m m.
	
 http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf
	
 Med avsnitt om skatter od.

Somliga propagerar för införande av fastighetsskatt,  bl a Jonas Sjö-
stedt och den kände nationalekonomen Lars Calmfors, men det bör 
man inte göra.

Förmögenhetsskatt bör inte införas när man efter många om och men 
gjort sig av med den. Den förmögenhetsskatt som är kvar finns på 
bostadsbidrag och pensionärernas bostadstillägg och bör avskaffas. De 
som har bostadstillägg och bostadsbidrag bör för kapital som huvud-
princip bara betala skatt på kapitalinkomsterna,  som för alla bör 
bibehållas på 30%, med 30% avdrag för skuldräntor.

Alliansens resonemang att unga inte vill utbilda sig för att de vid 
mycket höga inkomster kan drabbas av den s k värnskatten är nonsens. 
Det talas mycket om att man inte bör ha skatt på arbete, det minskar 
viljan att arbeta sägs det, men det är också nonsens.

Inkomstskatten är en bra skatt, men har förstörts av alliansens jobb-
skatteavdrag. som egentligen är bidrag. Man måste vara frsiktig när 
man ändrar dem.

På grund av att de lägsta rimliga levnadskostnaderna för makar/sambor 
inte är dubbelt så stora som för ensamstående utan bara 1,5 gånger så 
stora, tas inkomstskatterna  inte ut efter skatteförmåga. Kostnader för 
barn inverkar inte på inkomstskatterna.

Därför finns bostadsbidrag för barn och pensionärernas bostadstillägg 
är olika för ensamma och makar/sambor.

Vid låga inkomster blir inkomstskatterna för stora för ensamma i 
förhållande till för makar/sabor. För ungdomar finns bostadsbidra som 
är konstruerade med hänsyn till det.

För förvärvsarbetande som är äldre än för ungdomsbostadsbidragen 
har funnits bostadsbidrag, men de har i ovist nit tagits bort. För dem är 
inkomstskatterna orimligt höga och man bör återinföra bostadsbidrag 
för dem, och de bör konstrueras på lämpligt sätt. Jag har föreslagit att 
man inför samma bostadsbidrag som för undomarna men att man gör 
avtrappningreglerna mer generösa så att de avtrappas långsammare vid 
stigande inkomst. 

Sådan bostadsbidrag kan bli mycket betydande i mottagarnas budgetar 
utan att bidragen blir större än inkomstskatterna. De innebär bara att 
en del av den orimliga skatten kompenseras. 

29 	
 Fyra förslag.
29	
 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer.
Bostadsbidragen som gäller för åldrarna 18-28 år utvecklas till att 
gälla även för åldrarna 29-64 år och där med avtrappning 20% vid 
stigande inkomst.
	

29	
 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadstilläggen avskaffas. 
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 
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taxeringsvärdet utöver den avgift för fastigheter som betalas på skatt-
sedeln  Se sidan 352 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

30	
 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst vid  
beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 

30	
 4.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 jobb-
skatteavdragen för alla med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom 
för inkomster under cirka 11 000 kr per månad.
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