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Först några artiklar om läget i Sverige och
världen
DN LÖRDAG 12 AUGUSTI 2017

"Björn Wiman: Jag tror att det börjar bli
dags att erkänna att vi är livrädda
Det som för bara något år sedan framstod som en ond dröm är i
dag en tänkbar verklighet. Det värsta är hur vi vänjer oss vid
kriget som idé.
Gud hjälpe vår arma av vanvett slagna planet!”
Så inledde Astrid Lindgren en notering i sin dagbok den 1 september
1939 – de texter som senare skulle ges ut som ”Krigsdagböcker 1939–
1945”. Lindgrens anteckningar ger uttryck för en vanlig medborgares
förtvivlan och maktlöshet över hur krigets vansinne ödelägger miljontals människors liv.
Den senaste tiden tror jag att många kan känna igen sig i Astrid Lindgrens ord. Efter Donald Trumps utfall om ”eld och raseri” i början av
veckan twittrar nu också presidenten om hur landet har en militär lösning ”laddad och klar”. USA:s ledare använder i dag en retorik som i
sitt fullständiga oförnuft är helt utbytbar mot den som används av den
nordkoreanska diktaturen. Trump ”saknar förnuft och bara oinskränkt
styrka kan påverka honom”, säger den officiella nordkoreanska nyhetsbyrån KNCA och för en gångs skull har diktaturens megafoner rätt.
Eniga bedömare i USA fördömer Trumps besinningslösa språkbruk

och varnar för hur hans impulsiva hot om våld ökar riskerna för en
katastrofal konflikt.
Samma militära bedömare påpekar också att risken för ett världsomfattande kärnvapenkrig kanske inte finns riktigt ännu – Nordkorea har i
dag inte förmågan att nå USA:s fastland med sina robotar. Men det
som sker är illa nog.
För oss som betraktar detta makabra skådespel på några kontinenters
avstånd är det mest skrämmande hur trösklarna flyttas – hur snabbt vi
vänjer oss vid att tänka nya tankar. För egen del kan jag redan för min
inre blick se rubrikerna och mobilflasharna: ”USA i natt: Krig inlett
mot Nordkorea”... ”Trump: De ska bada i blod och eld”... Det som för
bara något år sedan framstod som en ond dröm är i dag en fullt tänkbar
verklighet.
Det värsta är hur vi gradvis vänjer oss vid kriget som idé och normaltillstånd. Inga stora fredsdemonstrationer fyller Washingtons eller
västvärldens gator – det är som om vi har glömt bort våra möjligheter
att påverka och ställt in oss i ett ödesbundet led mot undergången.
På ett sätt är det inte så konstigt. En person som ser världen som en
wrestlingmatch har efter bara sex månader som jordens mäktigaste
man manövrerat sig fram till den så kallade ”knappen”, den som kan
förändra allt. På bara ett halvår har vi förhärdats till den grad att vi drar
en suck av lättnad om det inte blir ett kärnvapenkrig utan ”bara” ett
konventionellt krig.
De senaste dagarna har jag också tänkt på minnet. Breda delar av
offentligheten tycks i dag ha glömt vad nazismen är för något – de
hyser en felaktig föreställning om att det är en legitim idéströmning
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och inte en rörelse som alltid – alltid! – inbegriper hot om våld mot
andra människors liv.
Vad är det som säger att vi inte på samma sätt har glömt atombomben?
När man på allvar ser militära analytiker rita upp scheman för hur en
eventuell kärnvapenkonflikt mellan USA och Nordkorea skulle kunna
utveckla sig är det dags att påminna om att ett kärnvapenkrig är en
tanke som egentligen inte får tänkas – en absolut existentiell gräns för
hela mänskligheten. Atomklyvningens mysterium handlar om uråldriga krafter, som inte kan kontrolleras ens i världens mest högteknologiska samhällen, ens av förnuftiga ledare. Nu finns de i händerna på
dårar. Inte av en tillfällighet har plutonium fått sitt namn efter Pluto,
dödsrikets gud.
Jag tror att det är dags att erkänna att vi är livrädda. Lika rädda som
när Astrid Lindgren gjorde sitt förtvivlade utrop i sin dagbok 1939.
Och – faktiskt – på minst lika goda grunder.
Vad som nu gäller är att omvandla den rädslan till mänskligt motstånd.
Ingen gud kommer att hjälpa oss.
Björn Wiman
bjorn.wiman@dn.se "

DN SÖNDAG 13 AUGUSTI 2017

" Dags att dödförklara utopin om internet
För ett par decennier sedan bar internet drömmen om fördjupad
gemenskap och demokrati. Nu har vinden vänt och jubelkören
bytt åsikt. Jonas Thente lyssnar till de dystra belackarna.
Det fanns en tid när man på allvar talade om en allenarådande ”netikett”. Tro mig, nya generationer: man diskuterade hur det egentligen
låg till med e-posten. Skulle tonen ligga närmare den muntliga konversationens, eller skulle man betrakta den nya kommunikationsformen
mer som officiella brev?
Man enades om ett mitt emellan, ty detta var en tid av nya upptäckter
och vågade tankar.
Det fanns en tid, 1990-talets första hälft, när det skrevs artiklar och
böcker om hur internet skulle fördjupa demokratin och befria
människan. Man skrev om hur världar skulle mötas på lika villkor på
en gigantisk arena där ”informationen vill vara fri”. Det var det största
som hänt mänskligheten sedan den första människan formulerade ett
”hej” till den andra människan.
Tjugo år efter utopierna vet vi att de minst lika vanliga hälsningsfraserna på internet är ”idiot”, ”tönt” och liknande. Och de forna utopikerna ställer sig sedan något år tillbaka på kö för att göra avbön,
medan de mest populära teknikartiklarna handlar om hur man fullständigt ska kunna radera sig från internet när man dör, om inte förr.
”Internet förmedlar nyheter och hjälper oss i vår forskning, men mest
används det för lågtstående ändamål, en idealiserad fidget spinner, ett
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trollredskap och en masturbationshjälp”. David Gelernter i Tablet
Magazine för någon vecka sedan. Han var en självklar måltavla för
den notoriskt teknikfientlige UNA-bombaren för snart 25 år sedan,
men kom undan brevbomben med ett sargat bröst och en handprotes.
Gelernter byggde det första Twitter, som hette Lifestreams, och han
trodde på 1990-talet att internet skulle bli en fantastisk plats för seriöst
tänkande. Nu har han insett att det var en fåfäng idé. Och han är helt
emot att skolbarn lär sig datakodning – ett förslag som dykt upp även i
den svenska skoldebatten – ”för visst, man skulle kunna lära ungar i
trean hur man kör bil, med miniatyrbilar, men varför skulle man vilja
göra det?”. Man måste ha tålamod och låta sådant få växa fram med
tiden, menar Gelernter och förtvivlar över att allt nu för tiden måste
vara allt genast.
Böcker och larmrapporter tornar upp sig. Några nyutkomna titlar heter
”The attention merchants: From the daily newspaper to social media,
how our time and attention is harvested and sold”, ”Move fast and
break things: How Facebook, Google and Amazon have cornered
culture and what it means for all of us” och “Chaos monkeys: Inside
the Silicon Valley money machine”.
Att fokus ligger på marknadsintäkter i dessa böcker är inte konstigt.
Applikationer som Google och Facebook skapar inget eget innehåll,
inga egna nyheter, men kniper åt sig 99 procent av annonsintäkterna
från de medier de parasiterar på.
Till och med tidskriften Wired, som sedan 1980-talet gått i fronten för
internetpeppandet, har på senare tid börjat bli skeptisk. Nyligen intervjuade man anti-appaktivisten Tristan Harris under rubriken ”Våra

medvetanden har kapats av våra telefoner”. Tesen är att tre techföretag styr hur 2 miljarder människor tänker och vad de tror på.
Men det är inte bara det. Psykologiprofessorn Jean Twenges
kommande bok har en lång och informativ titel. I svensk översättning
heter den ”IGen: varför dagens superuppkopplade barn växer upp som
mindre rebelliska, mer toleranta, mer olyckliga – och fullständigt
oförberedda på vuxenlivet – och vad det innebär för oss andra”.
Twenge är sedan ett kvartssekel specialiserad på att studera generationer. Hon har noterat att den nuvarande ungdomsgenerationen skiljer
sig markant från alla tidigare och hon ser att något hände 2012. Det
var det året som antalet amerikaner som ägde en smart telefon
passerade 50-procentstrecket.
I en artikel i The Atlantic sammanfattar hon sin kommande studie. Vad
vi står inför är en generation som inte skyr sina föräldrar, inte drar ut
på stan eller hänger i köpcentret, inte smygröker med sina polare. I
stället är de hemma, på rummet, i sängen, med mobilen.
På så sätt är det en fysiskt trygg generation. Men med psykologin är
det något annat. Depressioner och självmord har slagit i taket sedan
2011. De är ointresserade av körkort och sex, arbetar inte, saknar över
huvud taget den rebelliska frihetstörst som ungdomsgenerationer
agerat ut i sekler.
Twenge konstaterar att det är värst för flickor, som i större utsträckning
använder sociala medier, är känsligare för sociala stämningar och
därmed oftare utsätts för trakasserier och utfrysning.

Sida 9 av 170

Depressionssymptom ökade med 21 procent hos pojkar mellan 2012
och 2015. För flickor ökade de med 50 procent. Och ju oftare de
använder sociala medier, desto mer ensamma och utestängda påstår de
att de känner de sig.
Tre gånger så många 12–14-åriga flickor tog livet av sig 2015 jämfört
med 2007, enligt Twenges siffror.
Ett nyligen läckt dokument från Facebook röjer företagets skryt för
annonsörerna om att man kan bedöma användarnas mentala tillstånd
och därmed rikta reklamen vid de tillfällen då ”unga människor behöver en stegring av självförtroendet”.

fått en fantastisk arena. Och så kan man dela bilder på söta barn och
djur som gör söta saker.
Det har blivit med internet som med alla andra utopier. De fungerar
strålande till dess att de befolkas av oss.
De forna utopikerna ställer sig sedan något år tillbaka på kö för att
göra avbön, de mest populära teknikartiklarna handlar om hur man
fullständigt ska kunna radera sig från internet när man dör, om inte
förr.
Jonas Thente
jonas.thente@dn.se "

Kanske är det med internet som med biltrafiken en gång i tiden. Medan
det ännu var få som körde bil behövdes inga körkort eller trafikregler.
Det löste sig. Men när bilismen blev var mans aktivitet och hastigheterna ökade måste man införa lagar och regler.
Nu talar politiker på allvar om att reglera och censurera internet. David
Gelernter är en av de som vill censurera och stänga av somliga användare och aspekter av nätet.
Det är väl som med allt annat, att det finns negativa och positiva
aspekter av det som den gamla utopin om det frihetliga nätet har
kommit att bli sedan den mött verklighetens folk. Till de negativa hör
att ett grabbgäng kan spränga kärnkraftverk eller hacka ett presidentval
på ett xcider-party en fredagskväll, och att man tämligen enkelt kan
driva folk till självmord via de välsmorda sociala nätverken. Sånt.
Till de positiva hör att man kan tweeta för folk som delar ens åsikter
och älskar en när man tycker som de tycker. Klassens alla clowner har
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DN FREDAG 11 AUGUSTI 2017

"Hopplöst demokratiskt. FN måste få ökade
befogenheter
David Wallace-Wells artikel ”The uninhabitable earth” har delats flitigt
på sociala medier. Författaren konstaterar att delar av jorden kommer
att bli obeboeliga, andra fasansfullt ogästvänliga, redan i slutet av det
här århundradet. Ger detta grund för hopp eller förtvivlan? undrar
Sverker Sörlin (DN 7/8). Frågan är alltför oprecis. Läget påkallar både
hopp och förtvivlan, förtvivlan över det vi inte kan ändra, men hopp
inför det vi faktiskt kan göra något åt. Hoppet måste fästas vid radikala
institutionella förändringar, mer radikala än några som diskuteras av
Sörlin.
Den globala uppvärmningen reser frågan om kollektivt beslutsfattande, där överenskommelser mellan aktörer som drivs av individuella
intressen blir suboptimala. Det behövs beslut som tar hela klotets
intressen som utgångspunkt. Utan ett sådant grepp kan vi inte hindra
den globala uppvärmningen. Så har jag brukat tänka och skriva. Men
hinner vi få dessa institutioner på plats? Jag och många med mig har
tagit för lätt på den frågan. Vi vet nu att det är för sent!
Upprättandet av globala demokratiska institutioner tar lång tid. Den
globala uppvärmningen är redan ett faktum. Vi spär på halterna med
växthusgaser i en historiskt ojämförbart hög takt. Vi tvingas leva med
konsekvenserna av vad vi redan ställt till med. Det måste även vara
utgångspunkt för vårt handlande. Vi bör inte förtränga, utan på fullt
allvar ta till oss, Wallace-Wells budskap.
Ändå finns det utrymme för långsiktigt hopp. Mänskligheten har en
chans att överleva, civilisationen kan räddas, men vi måste i så fall gå
igenom en period av drastiska globala förändringar. Allteftersom
havsnivåerna stiger och hettan driver bort människor från nu beboeliga

områden kommer vi att få tid att tänka radikalt kring politikens former.
Vi måste finna sätt att hantera väldiga folkvandringar och drastiskt
förändrade villkor för produktionen av vår föda.
Då aktualiseras två motstridiga tendenser. Den ena är att sluta sig. Vi
som råkar bebo de områden som klarar sig hyggligt stänger och
bevakar och ängsligt våra gränser. Den andra är förnuftigt empatisk: vi
vidgar cirkeln för vår kollektiva omsorg, ”öppnar våra hjärtan” och
tänker globalt.
Inför denna konflikt är det rimligt att hysa en försiktig optimism. Men
en sådan optimism måste knytas till institutioner som hanterar problemen globalt.
Det finns bara en framkomlig väg i det här sammanhanget: FN. Problemet med FN är emellertid att det inte utgör någon världsregering,
än mindre en demokratisk sådan. Det är ett samarbete mellan individuella stater och saknar därför kapacitet att lösa globala problem. FN
måste reformeras.
Ett första steg är att inrätta en parlamentarisk församling inom FN,
som gradvis ges makt och myndighet att både utse världsregering och
lagstifta om lösningar på globala problem.
Utopiskt? Nej, här finns redan en viktig rörelse att bygga på, initiativet
för upprättandet av en parlamentarisk församling inom FN, UNPA.
Denna rörelse har samlat ett brett stöd från parlamentariker världen
över. Vad som behöver tillkomma de närmaste årtiondena är en global
massrörelse. Det är till den vi bör knyta vårt hopp.
Torbjörn Tännsjö
Torbjörn Tännsjö är filosof och författare till boken ”Global
democracy. The case for a world government” (Edinburgh University
Press, 2008/2014). "
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DN SÖNDAG 3 SEPTEMBER 2017
"Björn

Wiman: Bilderna från vår tids
syndaflod är bara en försmak av framtiden
Syndafloden är inget nytt fenomen i Texas. Den 16 september 1875
drabbades nybyggarstaden Indianola på den stora delstatens kust
av en svår storm och följande översvämningar. Den lilla men
snabbt växande hamnstaden utraderas bokstavligen av vind och
vatten. Lokaltidningen The Leavenworth Daily Times kunde några dagar senare rapportera om ”de allvarligaste översvämningarna sedan Noas dagar”.
Det är en gammaltestamentlig referens som i dag återigen gör sig
gällande. Medan USA:s president upphetsat låter sig hänföras av
stormen Harveys rekordstyrka och skroderar om storleken på sina egna
torgmöten så har många i Houston i stället talat om apokalyps och ett
bibliskt oväder. Och i den berättelsen ingår som bekant inte bara
människor. I Washington Post fanns häromdagen en bild av en skara
små ekorrar som hade räddats undan översvämningarna och nu kurade
i trygghet på en torr frottéhandduk på ett räddningscenter. Andra av
deras kolleger från djurriket – alligatorer, rödmyror, ormar och hjortar
– har inte varit lika lyckosamma och tvingas sätta sig i säkerhet utan
mänsklig assistans. ”Det kommer ingen ark för att hämta upp dem
denna gång”, anmärkte någon.
I likhet med många av mänsklighetens urberättelser rymmer också
historien om Noa, som ju räddade sin familj och världens djur undan
Guds straff, på en djup sanning. Stormen Harvey är inte den enda
moderna syndafloden; över 1000 människor har dött till följd av
kraftiga översvämningar i Asien under sommaren, senast efter våldsamma monsunregn i den indiska jättestaden Mumbai.

Vår belägenhet är alltså biblisk på mer än ett sätt. I likhet med Moseböckernas profet har vi fått information från en synnerligen tillförlitlig
källa (i Noas fall Gud, i vårt fall klimatforskarna) om en nära förestående förändring i klimatet (ösregn i 40 dagar och nätter respektive
global uppvärmning) som – bland annat – kommer att leda till att regnstormar och orkaner kommer att släppa lös allt värre vattenmassor,
vilka i sin tur kommer att leda till översvämningar, enorma skador och
stora förluster av människoliv.
På basis av den information som han fick drog Noa slutsatsen att han
borde rädda både sig själv och planetens ekologiska mångfald. Vilken
slutsats drar vi? Det är hittills rätt så oklart.
Ett sätt är att falla för den apokalyptiska lockelsen. ”Skapelsen måste
lämnas ensam, i säkerhet för människan”, mumlar Russell Crowe som
spelar Noa i Darren Aronofskys storfilm ”Noah” från 2014. Det han
ger uttryck för är människans tendens till självhat och undergångsromantik – det som står i kontrast till vår förtröstan till förmågan att
organisera om våra samhällen efter nya omständigheter.
En utmärkt genomgång på webbsajten Vox i veckan påminde om den
tankefigur som Barack Obamas klimatrådgivare John Holdren brukar
använda för att beskriva de utmaningar som klimatförändringarna
ställer mänskligheten inför. Enligt honom handlar det om en kombination av tre faktorer: utsläppsminskningar, klimatanpassning och lidande – och det är upp till oss själva att bestämma vilket det inbördes
förhållandet mellan dem ska bli.
Det är ett konstruktivt sätt att se på saken – som också gör det lättare
att motstå den apokalyptiska lockelsen och dess i grunden djupt
människofientliga undertoner. Vi måste förhindra det vi kan, anpassa
oss till det vi inte kan förhindra och får lida konsekvenserna av det vi
inte kan anpassa oss till. Den gammaltestamentligt klingande frågan
”Vad har vi gjort?” kan på så sätt förvandlas till en praktisk: ”Vad kan
vi göra?” Status quo kommer inte att vara ett alternativ.
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Men – som skribenten i Vox också underströk – de tre faktorerna är
långt ifrån utbytbara. Att minska koldioxidutsläppen är den absoluta
grundförutsättningen, eftersom det är den enda av de tre ”åtgärderna”
som är jämlik för alla människor över hela jorden. Utan minskningar
kommer alla försök till klimatanpassning att bli allt mer desperata.
Dessutom kommer de bara att gynna en del av mänskligheten. Rika
städer och områden i USA har långt bättre förutsättningar att skydda
sig mot framtida översvämningar än fattiga – för att inte tala om de
delar av Bangladesh och andra delar av Asien som redan i dag lider
värst av översvämningarnas konsekvenser. ”Klimatanpassning” är på
många sätt bara en förskönande omskrivning för att – precis som i
Bibeln – lämna miljontals människor åt sitt öde och låta dem gå under.

Dagens Nyheter 4 september 2017, 9.53:

Det sägs ofta att det är lättare att föreställa sig undergången i fantasin
än i verkligheten. Möjligen kan de omskakande bilderna från Houston
ändra på detta. Skyfallen i spåren av stormen Harvey kommer förvisso
inte att fortsätta i 40 dagar och 40 nätter, men dess efterverkningar
kommer att vara betydligt längre än så. Det vi har sett de senaste dagarna är bara en försmak av framtiden.

Provsprängningen från Nordkorea av vad som kan ha varit en
vätebomb har väckt starka reaktioner över hela världen och har fått
Sydkoreas president Moon Jae In att kräva ytterligare sanktioner via
FN:s säkerhetsråd. Jae In öppnade också för mer utplacering av
amerikansk stridskraft i Sydkorea.
Läs mer: Nordkoreas och USA:s hot oroar omvärlden.

Kanske var det också en modern motsvarighet till Noa som sågs
skymta förbi i en av SVT:s morgonsändningar i veckan: en stadig
Texasbo i keps, mustasch och en överkropp byggd av grillbiff och
barbecuesås. Allt han ägde hade han förlorat i vattenmassorna. I sin
förtvivlan gav han uttryck åt både en önskan och en insikt, i klimatförändringarnas tid: ”Jag vill bara att allt ska återgå till det normala. Men
så kommer det inte att bli.”

Som svar på den nordkoreanska provokationen skickade Sydkorea
upp missiler i en simulerad attack. Övningen som ägde rum i Japanska
havet öster om Sydkorea genomfördes tidigt på måndagsmorgonen,
svensk tid, och syftade till att testa möjligheten att nå Nordkoreas bas
för kärnvapen, Punggyeri, skriver CNN. Bland annat användes stridsplan av typen F-15K och målsökande missiler.

Björn Wiman
bjorn.wiman@dn.se"

Sydkorea meddelar också att de kommer genomföra nya militärövningar tillsammans med USA och stärka sitt robotförsvar.

Sydkorea simulerar attack på Nordkoreas
kärnvapenbas
Sydkorea har genomfört en simulerad attack mot Nordkoreas
kärnvapenbas. Militärövningen är ett svar på diktaturens sjätte
kärnvapentest. Samtidigt kommer uppgifter om att Nordkorea
förbereder en ny uppskjutning av ett robottest, enligt nyhetsbyrån
AP.

Pyongyang har upprepade gånger trotsat FN-sanktioner och internationellt tryck genom att utveckla kärnvapen och prova missiler. De senaste två månaderna har regimen ökat takten och genomfört flera test
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med långdistansrobotar varav den senaste sköts upp över Japan och
slog ner i Stilla havet. Pyongyang har också hotat att skicka missiler
mot den amerikanska miliätrbasen Guam i Stillahavsområdet.
Enligt nyhetsbyrån Yonhap uppger Seouls försvarsministerium att
Nordkoreas kärnvapentest av den troliga vätebomben var den starkaste
detonationen hittills och uppskattas till 50 kiloton, skriver AP.
På måndagen kom uppgifter om att Nordkorea förbereder nya misiluppskjutningar, enligt nyhetsbyrån AP. Det framkom vid ett möte i
Sydkoreas parlament . Enligt landets försvarsministerium inkluderar
det eventuellt även långdistansrobotar.
–Vi fortsätter att se tecken på nya robottester och förutspådde också att
Nordkorea skulle kunna avfyra en interkontinental missil, säger försvarsminister Chang Kyung-soo, enligt AP.
På söndagen hade USA:s president Donald Trump och förvarsminister James Mattis ett möte om kärnvapenhotet från Nordkorea. Efter
mötet sa Mattis att USA har många möjligheter att utplåna Nordkorea.
Trump har även flaggat för en eventuell handelsblockad mot Nordkorea.
Läs mer: USA: Vi vill inte utplåna Nordkorea.
FN:s säkerhetsråd har kallat till ett extrainsatt möte under måndagen
där man ska diskutera Nordkoreas senaste robottest.
Katarina Lagerwall "
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Mänskligheten har förändrats mycket sedan
tidernas begynnelse.
Historisk tid med skriftspråk är cirka 5000 år. Religionerna är cirka
2000 år. Demokratins formella genombrott skedde för cirka hundra år
sedan. Tekniken har utvecklats: transporttekniken, internet, TV och
mobiltelefoner o d gör att världen nu är ett stort gemensamt samhälle
för jordens alla folk.
I Svenska regeringen har biståndsministerns område omvandlats till ett
område för klimat och internationellt samarbete. Sverige är ett litet
land, men bör använda samarbetsministern för att förbättra världen
utanför Sverige. Men regeringens huvuduppgift är de inrikes förhållandena.
Förbättringar både utomlands och Sverige kräver i första hand förbättringar av människornss kunskaper och väderingar. Och de måste
gälla alla kunskapsområden.
Som hjälp har forskats fram ett allomfattande system för mänskliga
verksamheter som gäller både tänkande/kunskaper och handlingar.
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Människorna påverkar och påverkas genom verksamheter i fyra
olika roller i livet:

Människornas levnadsförhållanden och
utvecklingens krafter.
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika
psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska
miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska miljöerna
kan gälla:
* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
värden och funktioner.
* De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska
värden och teknologiska funktioner.
Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
psykiska samspel, de sociala miljöerna.
Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga
avseendena igång av människornas verksamheter :
Individernas viljor.
Kollektiva viljor. (Politik).
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ).
Handlingar för psyket (informationshandlingar- kulturella
handlingar).
Verksamheterna påverkar varandra i en påverkanskedja utan slut.

A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de
fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och
innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror av de fyra
ovan nämnda faktorerna.
B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssystemen
och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn
till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få
uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.
Individer och samhällen planerar framtiden.
Planeringar går ut på att finna vad man bör vilja och innehåller fyra
planeringsmoment som kan redovisas på många olika sätt alltefter
omständigheterna i varje planeringsfall :
Hur var det ?
Hur är det ?
Hur kan det bli ?
Hur bör det bli ?

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

Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på individernas levnadsvillkor, som ges av
psykiska och
kroppsliga förhållanden och av deras
fysiska och sociala miljöer.
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Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats måste man arbeta på alla de fyra områdena om psykiska och
kroppsliga förhållanden och fysiska och sociala miljöer. De fyra
områdena påverkar varandra och direkt eller indirekt slutmålet:
tillfredsställelse för individen.

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

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

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

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

Samhällsplaneringsprocessernas och beslutsprocessernas problem kan
ses som en mängd informationsproblem med ca 7 miljarder personers,
dvs världsbefolkningens, inre informationsproblem i psykiska processer och ett yttre informationsproblem med informationsutbyten
mellan alla dessa personer. Samhällsplanering innebär bl a konstruktion av förslag till framtider, då det konstruktiva arbetet utförs i de
psykiska processerna med hjälp av kunskapsmaterial som tillkommer
genom både inre och yttre informationsflöden.
Förändringsprocesserna hålls igång av informationsflöden i och mellan
människorna, och därför övergår förändringsproblemen och samhällsplaneringens problem i ett stort problem om produktion och spridning
av kunskaper och värderingar, som leder till handlingar som förändrar
världen.
Vill man förbättra världen bör man i första hand förbättra individernas
inre verkligheter och viljor och förbättra de politiska-demokratiska
styrningsprocesserna. Det kan man göra genom åtgärder på planerings-,
forsknings-, utrednings-, utbildnings- och informationsområdena.
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Arbetet om samhällsplaneringens problem vänder sig till dem som har
makten över förändrings- och fördelningsprocesserna på olika nivåer
och i synnerhet på de politiska nivåerna. Eftersom Sverige är en demokrati har i princip folket makten. Arbetet vänder sig därför till folket,
men då den s k representativa demokratin tillämpas har de förtroendevalda politikerna makten och arbetet vänder sig därför främst till dem.

I rollen B2 gäller det att göra jobbet bra, dvs man måste göra det på
bästa sätt och på rätt tid. Vill man använda Internet för den här rollen
får man söka på det yrke man valt och se om man kan få några tips om
hur man bör göra. Arbetsgivarna bör tala om hur arbetet ska skötas och
anställda och specialister och forskare kan komma med förslag till
förbättring av arbetsrutinerna.

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.

Rollen A2 är den verkligt svåra rollen : Att påverka de politiska
styrningarna som direkt eller indirekt styr individernas kroppsliga och
psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer. Klassifikationssystemet som redovisas här är uppbyggt i första hand med hänsyn
till rollen A2, men tillfredsställer automatiskt informationsbehoven i
de andra rollerna eftersom man i rollen A2 behöver veta bland annat
allt som man behöver veta i de andra rollerna. Det som man ytterligare
behöver veta i rollen A2 är hur alla verksamheter påverkar varandra
och behöver veta vad man ska sträva mot, dvs veta vilka verksamheter
som behövs och hur de bör vara fördelade.

I rollen A1 behöver man information så att man klarar det dagliga
livet. I den rollen kan man ställas inför problem var man ska köpa
varor bäst, hur man lagar bra mat, hur man kan resa bäst, hur man gör
för att bota krämpor, vart man vänder sig när man blir sjuk, hur man
knypplar, vad aktierna står i, vad de ger på bio och teater, vem som
vann fotbollsmatcherna etc etc. I den rollen vet man vad man vill
efterfråga och det kan då vara bra med en söktjänst där man bara
skriver in t ex ”fotbollsmatcher” eller ”magont”. I ett väl utvecklat nät
ska man då få ”träffar” som beskriver det man är ute efter.

Information för rollen A2 kan man inte få genom att söka på ett enda
ord utan man måste orientera sig i hela informationsutbudet. För att
inte drunkna i all information måste man ha hjälp att få ordning på
frågorna, och den hjälpen får man med det uppgjorda klassifikationssystemet för verksamheter.

I rollen B1 gäller det att hitta ett bra jobb man trivs med och man får
betalt för så mycket man vill ha. I den rollen måste man välja
utbildning om man inte har någon man tycker räcker och då får man
söka på utbildningar och lediga jobb.
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Följande sidor från omr36-39zzzn

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

Utvecklingens krafter.
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verksamheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser.
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och handlingar 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 beskriva sina tankar och handlingar, det behövs i stor utsträckning särskilda åtgärder för att få fram nödvändiga beskrivningar, det behövs bl a forskningar inom en lång rad vetenskaper och utredningssystem.
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 göra beskrivningar om naturen. På det hela taget är det då människornas verksamheter som avgör världens framtid.
För framtidsplaneringen har forskats fram en planeringsfilosofi
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som ska
ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och deras
samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam
värld.

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.
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Systemet för mänskliga verksamheter.

2. Religiösa verksamheter o d.
5 områden:

1. Psykologiska och filosofiska verksamheter
20 områden:

SW
SW
SW
SW
SW

Texten för områdena är länk till hemsidan.
SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
15 områden
SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

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

SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW

SW 69 Tillverkning/ byggande av byggnader o anläggningar.

SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
SW 40 Systemvetenskap.Infostruktur.
SW 41-49 Samband o samordning mellan olika verksamheter.
5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
11 områden
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
30 områden:

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

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW
SW
SW
SW
SW
SW

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

SW 796/799 Sport, idrott o d.

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.

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 individernas inre verkligheter och viljor och av de kollektiva/politiska viljorna. Det innebär idag fördelning av produktion och konsumtion av
varor och tjänster som är mer ojämlik än den behövde vara. Den
nuvarande fördelningen är resultat av de bilder av livsstilar som de
kulturella verksamheterna förmedlar.
Individernas inre verkligheter och deras viljor, politiken, de ekonomiska verksamheterna och de kulturella verksamheterna bildar alltså
fyra stora problemkomplex, som påverkar varandra i ständigt pågående påverkanskedjor.
Komplexen innehåller många skevheter som borde rättas till.
Vill man rätta till skevheterna i de fyra komplexen bör man ha
lämpliga värderingar som utgångspunkt. Eftersom hela jordklotet
bildar ett enda stort system bör man ha värderingar som gäller överallt.
Det som då finns att tillgå är bland annat FNs mänskliga rättigheter
och mål med komplement som bl a FNs Millenniedeklaration och
senare överenskommelser

Men utbildningssystemen är bara en liten del av alla kulturella
verksamheter. Verksamheter som påverkar individenas inre verkligheter och viljor finns också i alla andra kulturella verksamheter: i
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Sveriges regeringar under 100 år
Nedan finner du en förteckning över de ca 40 olika regeringar som har
styrt Sverige under de senaste 1900-talets början.

1917-10-19
1920-03-10 Nils Edén Koalition: Liberal, Socialdemokratisk
1920-03-10
1920-10-27 Hjalmar Branting Socialdemokratisk

Årtal Statsminister Typ av regering
1900-09-12
1902-07-0 Fredrik von Otter Borgerlig
1902-07-05
1905-04-13 Erik Gustaf Boström Borgerlig
1905-04-13
1905-08-02 Johan Ramstedt Expeditionsministär
1905-08-02
1905-11-07 Christian Lundeberg Borgerlig samlingsregering
1905-11-07
1906-05-29 Karl Staaff Liberal
1906-05-29
1911-10-07 Arvid Lindman Höger
1911-10-07
1914-02-17 Karl Staaff Liberal
1914-02-17
1917-03-30 Hjalmar Hammarskjöld Höger
1917-03-30
1917-10-19 Carl Swartz Höger

1920-10-27
1921-02-23 Louis De Geer (dy) Ämbetsmannaministär
1921-02-23
1921-10-13 Oscar von Sydow Ämbetsmannaministär
1921-10-13
1923-04-19 Hjalmar Branting Socialdemokratisk
1923-04-19
1924-10-18 Ernst Trygger Höger
1924-10-18
1925-01-24 Hjalmar Branting Socialdemokratisk
1925-01-24
1926-06-07 Rickard Sandler Socialdemokratisk
1926-06-07
1928-10-02 Carl Gustaf Ekman Koalition: Frisinnad, Liberal
1928-10-02
1930-06-07 Arvid Lindman Höger
1930-06-07
1932-08-06 Carl Gustaf Ekman Frisinnad
1932-08-06
1932-09-24 Felix Hamrin Frisinnad
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1932-09-24
1936-06-19 Per Albin Hansson Socialdemokratisk

1978-10-18
1979-10-12 Ola Ullsten Folkpartiet

1936-06-19
1936-09-28 Axel Pehrsson (i Bramstorp) Bondeförbundet

1979-10-12
1981-05-19 Thorbjörn Fälldin
Koalition: Centerpartiet, Moderata samlingspartiet och Folkpartiet

1936-09-28
1939-12-13 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk,
Bondeförbundet

1981-05-19
1982-10-08 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Folkpartiet

1939-12-13
1945-07-31 Per Albin Hansson Koalition: Socialdemokratisk,
Bondeförbundet, Folkpartiet och Högern

1982-10-08
1986-02-28 Olof Palme Socialdemokratisk
1986-03-01
1990-02-26 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk

1945-07-31
1946-10-06 Per Albin Hansson Socialdemokratisk

1990-02-26
1991-10-04 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk

1946-10-11
1951-10-01 Tage Erlander Socialdemokratisk

1991-10-04
1994-10-07 Carl Bildt Koalition: Moderata samlingspartiet,
Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokratiska samhällspartiet

1951-10-01
1957-10-31 Tage Erlander Koalition: Socialdemokratiskt,
Bondeförbundet

1994-10-07
1996-03-22 Ingvar Carlsson Socialdemokratisk

1957-10-31
1969-10-14 Tage Erlander Socialdemokratisk

1996-03-22
2006-10-06 Göran Persson Socialdemokratisk

1969-10-14
1976-10-08 Olof Palme Socialdemokratisk
1976-10-08
1978-10-18 Thorbjörn Fälldin Koalition: Centerpartiet, Moderata
samlingspartiet och Folkpartiet

2006-10-06 Fredrik Reinfeldt Koalition: Moderata samlingspartiet,
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet
I september 2014 förlorade de borgerliga valet och en regering Stefan
Löfven med socialdemokrater och miljöpartister trädde till.
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Makthavare i världen efter andra
världskriget.
(010604. Datum och stavning är troligen rätt, men det kan finnas fel i
stavningen av namnen.)
Sovjetunionen.
Upphörde 1991.Unionen ersattes av OSS, Oberoende Staters
Samvälde, men Ryssland framstår som främste makthavaren.
1917-24 Vladimir Iljitj Lenin. Död i ämbetet.
24-53 Josef Stalin .Död i ämbetet.
53-55 Georgij Malenkov (regeringschef) utmanövrerad 1955+Nikita
Chrustjev (förste sekr. i kommunistpartiet).
55-58 Chrusjtjev (k-partiet) + Nikolaj Bulganin (regeringsch, utstött
1958. Död 1975.
58-64 Chrusjtjev (k-sekr.+regch.) Avsatt. Död 1971.
64-77 Alexej Kosygin (reg-ch). Död1980+ Leonid Bresjnev
(sekr k-partiet)
77-82 Bresjnev (k-sekr+president).Död i ämbetet
82-84 Jurij Andropov (k-sekr+president) Död i ämbetet
84-85 Konstantin Tjernenko (k-sekr+ president . Död i ämbetet.
85-91 Mikhail Gorbatjov (president mm)
53-56 Utrikesminister V Molotov.
57-85 Utrikesminister Andrej Gromyko
85-91 Utrikesminister Edvard Sjevardnase
91-91 Utrikikesm. Alex Bessmertnych + Boris Pankin + Sjevardnase

Ryssland.
1992-99 Boris Jeltsin
2000-2008 Vladimir Putin
2008-2012 Dmitrij Medvedev
2012- Vladimir Putin
Amerikas förenta stater. USA.Presidenter.
1933-45 Franklin D Roosovelt (D=demokrat= amerikansk vänster).
Död i ämbetet.
45-53 Harry S Truman. (Demokrat)
53-61 Dwight D Eisenhower (R= republikan= amerikansk höger)
61-63 John F Kennedy ( Dem, mördad)
63-69 Lyndon B Johnson (Dem)
69-74 Richard M Nixon (Rep,Avsatt)
74-77 Gerald R Ford (Rep)
77-81 Jimmy Carter (Dem)
81-89 Ronald Reagan (Rep)
89-93 George Bush (Rep)
93-00 Bill Clinton (Dem)
2001-08 George W Bush (Rep)
2009- Barack Obama (Dem)
Storbritannien/England. Premiärministrar.
1940-45 Winston Churchill (konservativ med samlingsregering)
45-51 Clement Attlee (Labour =vänster)
51-55 Churchill (konservativ= höger)
55-57 Anthony Eden (k)
57-63 Harold Macmillan (k)
64-70 Harold Wilson (lab)
70-74 Edward Heath (k)
74-76 Wilson (lab)
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76-79 James Callaghan (lab)
79-90 Margaret Thatcher (k)
90-97John Major (k)
97- 07 Tony Blair (lab)
07-10 Gordon Brown (lab)
10-16 David Cameron (k)
16- Theresa May (k)

69-74 Willy Brandt (SPD= socialdem=v)
74-83 Helmut Schmidt (SPD)
83-98 Helmut Kohl (CDU)
98- 2005 Gerhard Schröder (SPD)
2005- Angela Merkel (CDU)

Frankrike. Makthavare och Presidenter.
1944-46 Provisoriska regeringar, chef till jan 1946 Charles de Gaulle,
motståndsledare under kriget, därefter Gouin, Bidault, Blum.
47-59 "Fjärde republiken”, relativt svag presidentmakt med många
regeringar med svårigheter. Presidenter: 1947-54 Vincent Auriol,
54-59 René Coty. De Gaulle regeringschef fr o m juli 1958.
59- "Femte republiken", med stark presidentmakt, skapad av de
Gaulle.
Härefter presidenter:
59-69 Charles de Gaulle (höger)
69-74 Georges Pompidou (höger)
74-81 Valery Giscard d 'Estaing (höger)
81-95 Francois Mitterand (socialist=v)
95-07 Jacques Chirac (höger)
07-12 Nicolas Sarkozy (höger UMP)
12- François Hollande (vänster)

Förbundsrepubliken Kina
1949-76 Mau Tse-tung (Zedong)
1977-97 Deng Xiaoping . Död 1997........
president Hu Jintao
2013 mars president Xi Jinping
premiärminister mars Li Keqiang
FNs generalsekreterare
1946-53 Trygve Lie
53-61 Dag Hammarskjöld
61-71 U Thant
71-81 Kurt Waldheim
82-92 Javier Péres de Cuellar
92-96 Boutros Boutros Ghali
97-2006 Kofi Annan
2007-2016 Ban Ki Moon
2017- António Manuel de Oliveira Guterres

Tyskland. Förbundskansler.
(tom hösten 1990 enbart Västtyskland)
1949-63 Konrad Adenauer (CDU= högerparti)
63-66 Ludwig Erhard (CDU)
66-69 Kurt Georg Kiesinger (samlingsreg)
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Sven Wimnells hemsida på Internet:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av människornas verksamheter. De har sedan 19 år tillbaka på hemsidan grupperats 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 huvudområden numrerade 1-9. I områdena finns verksamheter som tillsammans formar världens framtid: myndigheter och privata företag
och organisationer, arbetare, tjänstemän, filosofer, forskare, lärare, elever, författare, människor av alla slag med alla upptänkliga verksamheter, yrkesverksamheter, fritidsverksamheter, tankeverksamheter o s v
Hemsidan lades in på Internet våren 1998. Redovisningen omfattar sju
inledande dokument och 129 dokument med verksamhetsområden
som i första hand ska belysa hur verksamheterna fördelas på de olika
områdena. De första åren fylldes de 129 sidorna med sådant, men det
visade sig att allt inte kunde läggas in, det skulle bli för mycket.
Därför gjordes särskilda bilagor, vanligen i pdf-format, som fick länkar
på de 129 sidorna.
På område 40 förtecknas bilagor som har att göra med klassifikationssystemets utformning. Klassifikationssystemet innebär en samhällsbe-

skrivning som beskriver de olika verksamheterna, verksamhetsområdena och hur de beror av varandra.
Senare har arbetet mer växlats över till att påverka utvecklingen genom politiken och många bilagor om det har gjorts och finns förtecknade på område 36-39. Många bilagor handlar både om att visa systemets uppbyggnad och att påverka politiken och mycket gäller att bara
undersöka verksamheterna i de olika områdena.
Det är så mycket som händer att det är svårt att både sköta de 129 områdena på hemsidan och att göra bilagor. Arbetet gäller att hålla koll på
alla som med verksamheter påverkar utvecklingen. Det är så många att
enda möjligheten i det arbetet är att skaffa kunskaper från hemsidor på
Internet. Människor som väsentligt påverkar utvecklingen finns ofta i
företag och organisationer som numera måste ha hemsidor på Internet
för att kunna göra sig gällande. Hemsidesinnehavare som man har anledning besöka har vanligen sitt material svåröverskådligt och ändrar
ofta åsikter och adresser. Det är inte möjligt att ständigt kontrollera
dem och deras ändringar.
I mars 2011 gjordes en revidering av de 129 områdena, där mycket
plockades bort. I april 2014 påbörjas revideringar då ännu mer tas bort.
Det finns på de 129 områdena på hemsidan inte plats för några mer
omfattande beskrivningar eller beskrivningar som har kort giltighetstid. Områdena måste i stor utsträckning få innehålla länkar till bilagor
som innehåller beskrivningar av verksamheter och länkar till beskrivningar.
De särskilda utredningarna/bilagorna finns förtecknade i följande
pdf, som också innehåller innehållsförteckningar till de senaste
årens utredningar.
Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)
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I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och
med 8 april 2011 (sidan 164) förtecknas de i kronologisk ordning,
varvid den senaste läggs underst.
De senaste utredningarna, som var för sig ofta redovisar aktuella
saker i alla de 129 delområdena. De förtecknas i början av hemsidan 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, klassifikationssystemet för verksamheter m m.
Sven Wimnell 1 oktober 2015: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som hjälp vid planeringen av
framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf
Utredningen den 5 februari 2016 innehåller en sorts sammanfattning av arbetet med samhällsplaneringens problem t o m 4 februari 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 februari 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 prioriteringar och förslag om regionplaneringar i Sverige.
Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsförhållanden. 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. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
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 och vad regeringen gör och borde göra. Och tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf
Sven Wimnell 3 december 2016:
De nya regionerna. Läget i världen. Mänskliga verksamheter
som styr världen. Regeringens politik och brist på politik. Samhällsplaneringens problem. Planering av fysiska och sociala
miljöer. Tidningsartiklar. http://wimnell.com/omr36-39zzzz.pdf
Sven Wimnell 20 december 2016: Ett bättre nytt år önskas.
Kunskaper och etik. Statsministerns jultal. Tidningsartiklar
12-20 december 2016, Ett system för mänskliga verksamheter som
styr utvecklingen. Hur ska man kunna förbättra världen?
http://wimnell.com/omr36-39zzzza.pdf
Sven Wimnell 16 januari 2017: Att förbättra världen.
Att förbättra Sverige. Inkomstskattesystemet ger orimligt höga
skatter för de lägsta inkomsterna. De måste kompenseras för det.
Det behövs en politik för hushållens förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf

Till statsminister Stefan Löfven
den 10 september 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzv.pdf
Sven Wimnell 10 oktober 2016:
Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017.
Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i
världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf
Sven Wimnell 9 november 2016:
Verksamheter och kunskaper som alla i en demokrati bör känna

Sven Wimnell 5 februari 2017:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Vetande från SIDA och Nationalencyklopedin och tidningsartiklar om förhållandena i världen 18 december 2016 till
3 februari 2017. http://wimnell.com/omr36-39zzzzc.pdf
Sven Wimnell 15 februari 2017:
Socialdemokraterna och regeringen.
Regionplanering. Trygghet och myndigheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzd.pdf
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Sven Wimnell 5 mars 2017:Läget i världen. Artiklar om läget
5-26 februari 2017. Utrikesdeklarationen och riksdagsdebatten.
Utrikesdepartementets förbättringar av världen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzze.pdf
Sven Wimnell 19 mars 2017:
Påminnelser om inrikespolitiken. Introduktion med korta
kommentarer om inrikesproblem och läget i världen. Sedan
mänskliga verksamheter som styr världen och regeringens
verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzf.pdf

Sven Wimnell 23 maj 2017:
Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 2007.
Utbildning enligt SUN 2000, Forskningsämnen 2016.
SCBs statistik om allt.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzk.pdf
Sven Wimnell 4 juni 2017:
Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf

Sven Wimnell 5 april 2017:
Tidningsartiklar 27 februari - 2 April 2017 om utrikes förhållanden. Kommentarer och sammanfattning om samhällsplaneringens
problem. http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf
Sven Wimnell 25 april 2017: Tidningsartiklar 3-25 april 2017
om utrikes förhållanden och terrorism. Bland annat terrorn på
Drottninggatan, Erdogan kan bli diktator i Turkiet, Franska
presidentvalet, första omgången.

Sven Wimnell 23 juni 2017:
Tidningsartiklar 31 maj - 23 juni 2017 om utrikes förhållanden
och terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzm.pdf
Sven Wimnell 23 juni 1917:
Tidningsartiklar 15 -23 juni 2017 om inrikes förhållanden samt
protokoll till partiledardebatten i riksdagen 14 juni 2017.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzn.pdf

Sven Wimnell 9 maj 2017:
Tidningsartiklar 26 april till 9 maj 2017 om utrikes förhålanden
och terrorism. Presidentvalet i Frankrike andra omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf
Sven Wimnell 30 maj 2017 :
Tidningsartiklar 10-30 maj 2017 om utrikes förhållanden och
terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf
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Ämnet om samhällsplaneringens problem
Ämnet om samhällsplaneringens problem har utretts i samband
med forskarutbildningen i samhällsplanering vid Nordiska Institutet för Samhällsplanering, Nordplan. Intitutet bildades 1968 av
de nordiska länderna med plats i Stockholm. Av någon anledning
lades det ner efter ett par decennier.
Innan nedläggningen publicerade intitutet dock en rapport,
Nordplan meddelande 1986:5 “Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem: ett klassifikationssystem som hjälpmedel.”
Systemet ordnar samhällsplaneringens problem på ett systematiskt sätt. Enligt Libris finns rapporten på bibliotek :
Umeå universitetsbibliotek,
Kungl. biblioteket,
Nordregio, Biblioteket,
Riksdagsbiblioteket,
Stockholms universitetsbibliotek, Geobiblioteket,
Lunds universitets bibliotek, Universitetsbiblioteket,
Malmö stadsbibliotek, Informations- och lånecentralen och
Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek, Alnarpsbiblioteket.
Handelshögskolan i Stockholm
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Kapitel 2: Innehåll i tre dokument om samhällsplaneringens
problem.
Innehåll
35

Innehållet i Sven Wimnell 4 juni 2017:
Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf

41

Innehållet i Sven Wimnell 23 juni 2017:
Tidningsartiklar 31 maj - 23 juni 2017 om utrikes
förhållanden och terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzm.pdf

50

Innehållet i Sven Wimnell 23 juni 1917:
Tidningsartiklar 15 -23 juni 2017 om inrikes
förhållanden samt protokoll till partiledardebatten i
riksdagen 14 juni 2017.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzn.pdf
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Innehållet i Sven Wimnell 4 juni 2017:

59

Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf

63
64

Det finns många hänvisningar till dokument på internet. Var
uppkopplad och klicka fram dem.

69

Innehåll:

72

Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44
områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.
22 politikområden för politiken 26 maj 2016
Innehåll i Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22
politikområden och något om samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf
Regeringens verksamheter

8

Kapitel 1: Förstamajtal 2017

92
94

9
17

96

31

Stefan Löfven Tal på 1 maj 2017 i Malmö
LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i Sundbyberg,
Första maj 2017.
Politikens höger–vänster har börjat spela ut sin roll

33

Kapitel 2: Samhällsplaneringens problem

34

Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas
begynnelse.
Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
Utvecklingens krafter.
Systemet för mänskliga verksamheter
Den fundamentala påverkanskedjan

35
38
39
42
44

Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för mänskliga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.

55
57

Sveriges regeringar under 100 år
Makthavare i världen efter andra världskriget.

Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
Ämnet om samhällsplaneringens problem
Klassifikationssystemet för verksamheter.
Med några förtydligande kommentarer
Mer om verksamheterna

121
121

Brev om politik.
Skatter, bidrag, pensioner, bostadspolitik,ekonomisk politik
mm. 12 maj 1993

127

Kapitel 3: Inkomster, skatter och välfärdsfördelning

128

Inkomstskatterna

130
136
137
137
138
138
139

Konsumentverkets beräkningar 2017
Utrymmesstandard
Månadskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer
Årskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
Pensionärer 2017
Årskostnader år 2017, pensionärer.
Ekonomi för unga
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139

Flytta hemifrån140

140

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Inkomstskatt i % av inkomst
2006-2016 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Ensamma
och sambor. Skillnad i överskott
Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i
inkomstskattesystemet.

141
146
147
148

194
194

148

Mer om skatter och bidrag

153
154
156

Fyra förslag som förbättrar för de lägsta inkomsterna
1 Bostadsbidrag införs för barnlösa ickepensionärer
Kommentarer till försäkringskassans regler om bostadsbidrag
för unga 18-28 år.
2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg
Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs
Bostadstillägg för pensionärer.
I samband med småhus finns två sätt att bo
Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004).
Avtrappningsregler
3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll

159
160
161
161
162
181
186
186
188
191

Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre
ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
Staten måste ge möjlighet för fler att äga en bostad

193

Från SCB: Statistik för alla 2015 (pdf)

196
197
197
200

Konsumentprisidex
Statistikdatabasen. Officiell statistik från SCB och andra
myndigheter
I inkomststatistiken skiljs inte mellan ensamstående och
makar/ sambor
Andel hushåll efter hushållsstorlek
Inkomststruktur
Det går inte att med SCBs statistik få klarhet om dem som har
lägre inkomst än 200 000 kr per år och som därigenom inte har
till de lägsta rimliga levnadskostnaderna.

201
202

Regionplanering.
Regeringen bör ha en regionplanering för jämlikhet som visar
alla förhållanden och skillnader i landets olika delar: hur var
det, är det, kan det bli och bör det bli?

203
210

Hushållsverksamheterna
Sammanfattningsvis

211

”Rekordmånga unga tvingas bo kvar i föräldrahemmet

215

Kapitel 4: Svenska folket. Yrkesverksamheter,
näringsliv, forskning, utbildning och statistik om
allt.
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Klicka på följande och läs:
Sven Wimnell 23 maj 2017:
Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI
2007. Utbildning enligt SUN 2000, Forskningsämnen 2016.
SCBs statistik om allt. http://wimnell.com/omr36-39zzzzk.pdf

218

Kapitel 5 :Innehållet i sammanställningar från och
med 10 oktober 2016 med riksmötets öppnande
hösten 2016 till 5 april 2017 för inrikes förhållanden och till 30 maj 2017 för utrikes förhållanden

219

Sven Wimnell 10 oktober 2016:
Riksmötets öppnande 13 september 2016. Statsbudget 2017.
Budgetmotioner. Debatter. Kommentarer. Läget i Sverige och i
världen. De politiska partierna. Jämlikhet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzx.pdf

222

Sven Wimnell 9 november 2016:
Verksamheter och kunskaper som alla i en demokrati bör känna
till och vad regeringen gör och borde göra. Och tidningsartiklar
http://wimnell.com/omr36-39zzzy.pdf

229

233

Sven Wimnell 3 december 2016:
De nya regionerna. Läget i världen. Mänskliga verksamheter
som styr världen. Regeringens politik och brist på politik.
Samhällsplaneringens problem. Planering av fysiska och
sociala miljöer. Tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzz.pdf
Sven Wimnell 20 december 2016:
Ett bättre nytt år önskas. Kunskaper och etik. Statsministerns
jultal. Tidningsartiklar 12-20 december 2016, Ett system för
mänskliga verksamheter som styr utvecklingen. Hur ska man
kunna förbättra världen?
http://wimnell.com/omr36-39zzzza.pdf

238

Sven Wimnell 16 januari 2017:
Att förbättra världen. Att förbättra Sverige. Inkomstskattesystemet ger orimligt höga skatter för de lägsta inkomsterna.
De måste kompenseras för det. Det behövs en politik för
hushållens förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf

244

Sven Wimnell 5 februari 2017:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra
världen? Vetande från SIDA och Nationalencyklopedin
och tidningsartiklar om förhållandena i världen 18 december
2016 till 3 februari 2017.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzc.pdf

248

Sven Wimnell 15 februari 2017:
Socialdemokraterna och regeringen. Regionplanering. Trygghet
och mynddigheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzd.pdf

251

Sven Wimnell 5 mars 2017: Läget i världen. Artiklar om
läget 5-26 februari 2017. Utrikesdeklarationen och riksdagsdebatten. Utrikesdepartementets förbättringar av världen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzze.pdf

254

Sven Wimnell 19 mars 2017:
Påminnelser om inrikespolitiken. Introduktion med korta
kommentarer om inrikesproblem och läget i världen. Sedan
mänskliga verksamheter som styr världen och regeringens
verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzf.pdf
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257

258

259

265

Sven Wimnell 5 april 2017:
Tidningsartiklar 27 februari - 2 April 2017 om utrikes förhållanden. Kommentarer och sammanfattning om samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf
Sven Wimnell 25 april 2017:
Tidningsartiklar 3-25 april 2017 om utrikes förhållanden och
terrorism. Bland annat terrorn på Drottninggatan, Erdogan kan
bli diktator i Turkiet, Franska presidentvalet, första omgången.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf
Sven Wimnell 9 maj 2017:
Tidningsartiklar 26 april till 9 maj 2017 om utrikes förhållanden och terrorism. Presidentvalet i Frankrike andra omgången
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf
Sven Wimnell 30 maj 2017 :
Tidningsartiklar 10-30 maj 2017 om utrikes förhållanden och
terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf

298

Kapitel 8: Socialdemokraternas kongress 2017

299

Partisekreterare Lena Rådström Baastad, Socialdemokraternas
partikongress, Göteborg den 8 april 2017.
Nyvald partistyrelse
Nya verkställande utskottet

300
301
301
302
307
312
318
324

Stefan Löfven omvald
Statsminister Stefan Löfven Tal vid omval som partiordförande
den 9 april 2017
Anförande av finansminister Magdalena AnderssonSocialdemokraternas partikongress, Göteborg, måndag 10 april, 2017
Utrikesminister Margot Wallström, Socialdemokraternas
partikongress, Göteborg den 9 april 2017.
Partisekreterare Lena Rådström Baastad Tal vid val av
partisekreterare måndag 10 april 2017
Från LO.se Skördetid för vanligt folk Tisdagen den 11 april
talar LOs ordförande Karl-PetterThorwaldsson till Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Här kan du läsa hela talet.

333

Stefan Löfven avslutade kongressen

333

Kongresshandlingar

271

Kapitel 6 : Regeringen och SIDA om världens
förhållanden

272
282
283

Mänskliga rättigheter
Utrikesdepartementet och kulturdepartementet
SIDA

334

Politiska prioriteringar och riktlinjer

334
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295

Kapitel 7: SOM-INSITUTET

335
337
341

Trygghet i en ny tid Politiska riktlinjer – preliminär
version. Innehållsförteckning
Trygghet i en ny tid
1. Jobb och tillväxt för framtidstro
2. Sammanhållning för ökad trygghet

SOM-intitutet.SAMHÄLLE OPINION MEDIER
Läsarna misstror mediernas rapporteringom invandring
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346
350
355
358

3. Kunskap gör Sverige starkare
4. En välfärd som går att lita på
5. Världens första fossilfria välfärdsland
6. Samarbete för gemensam säkerhet

364
364
368
373
377
380
383

framtids KontraKtet Innehållsförteckning
Ekonomin växer när människor växer
Fler jobb är grunden för allt
Med kunskaper växer Sverige
En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler
Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag
En rättvis värld är möjlig

387
388

Kapitel 9: Vårbudgeten 2017

388
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449
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458

Vårbudgeten 2017: Samhällsbygget – för trygghet och en
hållbar framtid 18 april 2017
Vårbudgeten 2017 på fem minuter
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
Partimotioner. Vårbudgeten 2017

Kapitel 10: Partiledardebatten i TV 14 maj 2017
Partiledardebatten i TV 14 maj 2017
Analys: Löfvens balansgång – att slå och samtidigt smeka
Gemensamma utfall kan inte dölja spänningarna inom
Alliansen
Så var SVT:s partiledardebatt
Annie Lööf (C) ”Fler som varit i rymden än som har
traineejobb
Åkesson pressade Lööf om samarbete med SD
I partiledardebatten dränks ödesfrågor i ett öronbedövande
tjatter

460

Kapitel 11 : Miljöpartiet, klimat, miljö och
Trumps klimatpolitik

461
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463
465

Miljöpartiet utmanas från alla håll
Svårt läge kommer att bli värre
Moderaterna frånåkt av SD – och Centern närmar sig
MP-krisen är välgörande

468
470
472
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Vattenfall en kolsvart plump i protokollet
Ny mätning: Väljare positiva till flygskatt
Från visionärer i det blå till realister i det grå
Partiledningen vek sig för Grön ungdom
Plocka ner bilen från piedestalen
Kompromiss i Brasks anda
Regeringen riskerar KU-kritik om Vattenfall
Vassare grön profil ska vända MP:s kris

479
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491

KONGRESS 2017: LEDARSKAP FÖR KLIMATET
50 VIKTIGA KLIMATBESLUT
VÅR POLITIK
ISABELLA LÖVINS TAL PÅKONGRESSEN 2017 26 maj
Snabbt, snyggt och hållbart 2017 05 27

493
494
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Nu måste alla handlare informera om plastpåsar
Mer pengar till att rädda världshaven
Tomburkar kastade i naturen dödar tusentals kor – varje
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Källor: Trump tänker lämna klimatavtalet
Det här händer om USA lämnar Parisavtalet
Vad andra gör blir avgörande för våra barn
Jag kan inte godkänna ett avtal som straffar USA
Understryker USA:s tilltagande isolering i världen
Trumps beslut väcker starka protester i USA
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5 frågor. Vad händer med Parisavtalet och klimatarbetet i
världen nu?
EU och Kina överens om klimatarbetet
Dumheten blir officiell
I den akuta klimatkrisen väljer vi nu bort flyget
Peter Wolodarski: Det enda vi kan hoppas på är att Trump
tvingas gå
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L säger ja till förslaget om sociala rättigheter i EU
Toppmoderat: Kinberg Batra måste avgå
Moderaterna är på väg att råka i panik
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Ledarstriden i L kan öppna för ett kliv över mitten
Birgitta Ohlsson utmanar Jan Björklund som partiledare
Tunga röster ger fortsatt stöd för Anna Kinberg Batra som
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Detta är sista artikeln i en serie om islam i DN. Övriga artiklar
i serien finns i sin helhet på sidorna 140-152 (20 juni 2017) i
http://wimnell.com/omr36-39zzzzn.pdf
De som dör i hatets namn är inga krigare
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Kapitel 3: Regeringen
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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 skattsedeln Se sidan 352 i
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
Bostadstillägg för pensionärer.
I samband med småhus finns två sätt att bo. (8 april 2004)
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Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004).
I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
Andra påpekanden o förslag. (8 april 2004.)
Summa marginaleffekt 2004. (Från sid 3405)
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Brev om skatter
De borgerliga partierna är kvarlevor från gamla tider
innan demokratin kom på tal.
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Några kommentarer om vad regeringen bör göra för
utrikes- och inrikes förhållanden finns i
Sven Wimnell 4 juni 2017:
Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf
Men de behöver kompletteras.
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Brev om fastighetsskatt mm.
Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i
inkomstskattesystemet.
Mer om skatter och bidrag

70

Fyra förslag som förbättrar för de lägsta inkomsterna.

70

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.
Kommentarer till försäkringskassans regler om bostadsbidrag
för unga 18-28 år

72
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Ingen i regeringen eller riksdagen har visat tillräckligt intresse för
de lägsta inkomsterna.

87

Januari 2013: Förslagen för bostadstilläggen på sid 95 i
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf bör bli att man helt slopar
reglerna som föreskriver att kapital/förmögenheter och
fastigheter ska påverka bostadstilläggen.

90

Så beräknar vi dina inkomster
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013

92

Så beräknar vi din bostadskostnad (6 feb 2013)
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Så mycket kan du få i bostadstillägg
Så beräknar vi ditt bostadstillägg

Motsvarande belopp betalas som en kollektivavgift av
riksdagen till public-serviceföretagen. För riksdagens
finansieringen avskaf-fas 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.

Avtrappningsregler
98

Många anser att pensionärerna halkar efter i
välfärden. Att öka bostadstilläggen något och
sänka skatten något för dem är gott och väl, men det är
dags ta bort den grovt snedvridande effekten av regeln att
15% av kapital ska ses som inkomst. Regeln bör snarast tas
bort.

98

Bostadsbidrag för barnfamiljer och till hushåll utan barn.
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Här utdrag ur Socialförsäkringsbalken (2010:110) som
visar något om bostadsbidrag för barnfamiljer och de s k
ungdomsbostadsbidragen till hushåll 18-28.
Bestämmelserna om att 15 % av förmögenhet ska tas upp
som inkomst bör avskaffas.
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4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf (sid 73-75)
Problem med bostadslån. Varken amorte-ringskrav eller sämre
ränteavdrag i huvud-regeln bör föreslås av regeringen.

106

Halvtid i kvinnokampen

108

Demokratin behöver förbättras
I grundskolan och på gymnasiet behöver skolämnenas innehåll
förbättras med hänsyn till demokratins krav.

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.

Religionsämnet bör göras om till "Religion och
levnadskunskap".
Ämnet samhällskunskap måste bli mycket bättre.
Hemkunskapen i grundskolan måste bli bättre och på
gymnasiet bör ämnena kompletteras så att de rymmer
hemkunskapsproblem.
Ämnena vid universitet, högskolor och forskningsråd bör
ordnas så att sammanhangen blir begripliga, helst efter
systemet för mänskliga verksamheter.
Statistiken bör ordnas efter politikens behov.
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Regeringen bör lägga upp en svensk världsplanering från
svensk horisont
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Regeringen bör ha en plan för sin politik
Sammanfattningsvis
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Regionplanering
Regeringen bör ha en regionplanering för jämlikhet som
visar alla förhållanden och skillnader i landets olika delar:
hur var det, är det, kan det bli och bör det bli?

113
114

Flera miljarder kvar att lägga på nya reformer
Landsbygdssatsning ska få fart på Sverige
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Tiden efter 23 juni 2017.
Forskningsprojektet om samhällsplaneringens problem har pågått
sedan mitten av 1960-talet. Till en början skedde det med hjälp av
brev med tusentals sidor. Den 29 april 1998 öppnades på internet
en hemsida för projektet, som sedan dess behandlar det enligt
kapitel 1.
I kapitel 2 finns innehållsförteckningar till tre dokument som ger en
kort beskrivning av det senaste inom projektet och ett antal tidningsartiklar som belyser det senaste till och med den 23 juni 2017 för
utrikes och inrikes förhållanden.
Utrikes:
De handlar mycket om USA och litet om övriga Amerika.
Mycket om Europa. EU, Brexit, Ryssland
Litet om Centralasien.
Mycket om Mellanöstern och Nordafrika.
Liet om övriga Afrika.
Något om Kina, Indien, Pakistan, Japan och Korea.
Litet om övriga Asien.
Litet om Australien, Oceanien, Polarområdena, Världshaven och
Rymden.

Hur ska Sverige kunna regeras efter valet? Det viktigaste för oppositionsparterna tycks vara att fälla socialdemokraterna.
Sverigedemokraternas filosofi grundar sig på Adolf Hitler och är inte
lämplig för Sverige.
De fyra borgerliga partierna är inte överens om vilken politik de ska
föra. Centerledaren säger att det är viktigt med en skattereform men
säger inte klart vad den ska syfta till. Men alliansen har sagt att de vill
fortsätta med att höja jobbskatteavdragen vid höga inkomster. Det är
tydligt att de borgerliga vill förbättra för de välbeställda och gör allt
för att nedvärdera socialdemokraternas politik. Liberalernas ledare
tycker det är viktigt att sänka inkomstkatten för de högsta inkomsterna
och lägger ingen energi på förbättringar för dem med låga inkomster
som inte räcker till rimliga levnadsförhållanden.

Ett dokument om utrikes förhållanden efter den 23 juni är på gång men
är inte färdigredigerat. Där ökar problemen kring Nordkorea.
De inrikes förhållandena efter den 23 juni domineras av frågor kring
valet 2018, statsbudgeten för 2018. Transportsyrelsens och regeringens hantering av it-problem och valet av ny moderatledare.
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2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Brev om skatter:

Bostadshyran antages vara 5200 kr per mån = 62 400 kr per år för
ensam och 6400 kr per mån för makar/sambor= 76 800 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 155 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 239 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

" Från: Sven Wimnell <sven.wimnell@telia.com>
Ämne: Inkomstskatt i procent av inkomst
Datum: 21 mars 2017 11:32:39 CET
Till: statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
Till statsminister Stefan Löfven
Ensam förvärvsarbetande icke-pensionär utan barn.
De som tjänar 6000-7000 kr i månaden har 2017 underskott i
hushållsbudgeten på 80-90 tusen kr per år och betalar 10-12 % av
inkomsten i skatt.
De som tjänar 16-17 tusen kr per månad 2017 har efter skatt så att de
nätt och jämt klarar hushållsbudgeten och betalar 20-21 % av
inkomsten i skatt.
De som tjänar 55-60 tusen kr per månad 2017 har efter skatt överskott
på 270-300 tusen kr per år och betalar 35-37 % av inkomsten i skatt.
Dagens Nyheter har som oberoende liberal den 21mars 2017
huvudledare där det nämns att två nationalekonomer i tankesmedjan
Timbro nämnt 75% marginalskatt på de högsta inkomsterna.
"Skatterna är en fråga om såväl rättvisa som ekonomiska realiteter"
skriver ledaren. Men ledaren beskriver inte viktiga realiteter.
Socialdemokraterna bör observera realiteterna i följande tabell och
anpassa sin politik efter dem.
Se http://wimnell.com/omr36-39zzzzf.pdf Tabell sidan 150.
Hälsningar
Sven Wimnell.
Kopia går till finansministern "

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år
6001 622 7464
7001 844 10128
8001 1066 12792
9001 1288 15456
10001 1510 18120
11001 1743 20916
12001 2038 24456
13001 2334 27888
14001 2630 31560
15001 2926 35112
16001 3222 38664
17001 3518 42216
18001 3814 45768
19001 4110 49320
20001 4435 53220
21001 4731 56772
22001 5027 60324
23001 5323 63876
24001 5619 67428
25001 5915 70980
26001 6211 74532
27001 6507 78084
29001 7096 85152
30001 7394 88728
35001 9044 108528
40001 11199 134388
45001 13849 166188
50001 16499 197988
55001 19333 231996
60001 22383 268596
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Efter skatt Över/mån /år
skott/år
5379 64548
6157 73884
6435 83220
7713 92556
8491 101892
9258 111096
9963 119556
10667 128004
11371 136452
12075 144900
12779 153348
13483 161796
14187 170244
14891 178692
15566 186792
16270 195240
16974 203688
17678 213136
18382 220584
19086 229032
19790 237480
20477 245928
21905 262860
22607 271284
25957 311484
28802 345624
31152 373824
33502 402024
35668 428016
37618 451416

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996
-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
15244
23692
31792
40240
48688
57136
65584
74032
82480
90928
107860
116284
156484
190624
218824
247024
273016
296416

Inkomstskatt
i % av inkomst
10,4
12,1
13,3
14,3
15,1
15,8
17,0
18,0
18,8
19.5
20,1
20.7
21,2
21,6
22,2
22.5
22,8
23,1
23,4
23,7
23,9
24,1
24,5
24.6
25,8
28,0
30.8
33,0
35,2
37,3

De borgerliga partierna är kvarlevor från
gamla tider innan demokratin kom på tal.
I DN den 4 september 2017 referar Barbro Hedvall Gunnar Wetterbergs böcker om Skånes historia 1720-2017. Där får man en kort
inblick i hur de inrikes förhållandena förändrats och såsmåningom lett
till det demokratiskta samhälle vi har. Det finns nu brister i samhället
men det är socialdemokraterna som under motstånd från de borgerliga
försöker förbättra välfärdsfördelningen.
DN MÅNDAG 4 SEPTEMBER 2017

" Skarpt storverk om Skåne
Gunnar Wetterberg har skrivit Skånes långa och dramatiska
historia i tre tjocka band. Barbro Hedvall läser ett entusiastiskt
och ohyggligt kunnigt verk som lär stå sig länge.
"För ”Skånes historia” är inte anekdotisk, inte tendentiös, inte lokalpatriotisk – den har fokus på ren och skär kunskap.
Så varför just Skåne? Därför att detta landskap har ett geografiskt läge
som gör att det går att berätta en god del av Nordens historia utifrån
det. Läget är allt – som det heter på mäklarsvenska.
Och just landskapet – jorden, skogen, änglamarken om ni vill, är den
röda tråden i Gunnar Wetterbergs framställning. Och landskapet är
ingalunda detsamma. Slätt, sandmark, betesfält, åker, skog, kust, åsar,
åar, vattensamlingar – allt är föränderligt. Och mycket kan människan
påverka.
Det har hon också gjort. I den just utkomna tredje delen åren 1720–
2017 händer mycket med den skånska jorden: enskiftet och nya bruk-

ningsmetoder ökar produktionen. Detta blir grunden till nya näringar
och en större befolkning som så småningom lever allt bättre liv.
Men lugn – Skånes historia är inte någon marxistisk grundkurs om
produktionsmedlen, den berättar om makt och strider, om mäktigt folk
och stundom upproriska undersåtar, om kyrkan som tappar makten till
staten, först den danska, sedan den svenska.
Den första människa som träder oss till mötes i den tredje delen är
Christina Piper, mäktig godsfru och driftig industrialist. Alunbruket i
Andrarum, som hon startade, är numera ett av Österlens turistmål. Det
var under 1700-talet en mycket viktig industri – ”en av landskapets
främsta härligheter”, hade 250 arbetare och utgjorde ett samhälle med
1 000 invånare.
Christina Piper var född med pengar från den stockholmska köpmannaadeln, familjen Törne hade blivit rik under stormaktskrigen och
adlats Törnflycht. Christina och hennes syskon hörde till den absoluta
eliten i landet, hon gifte sig med Carl Piper, Karl XII:s kanslichef. Han
dog i rysk fångenskap, hon fortsatte sin ekonomiska expansion och
köpte gods i den rätt nyerövrade provinsen Skåne.
Så gjorde också andra högadliga familjer, ofta nog företrädda av
kraftfulla änkor.
Under 1700-talet blir Skåne definitivt en del av den svenska staten.
Präster, militärer och civila tjänstemän ser till att svensk lag och
skatteuppbörd gäller.
Det är slut med de förödande krigen och de hårda utskrivningarna.
Efter Karl XII:s krig och freden 1720 blir Skåne inte mer krigsskådeplats. Kampen mellan Danmark och Sverige är avgjord, det är den
stora omvälvningen efter århundraden av väpnade konflikter till lands
och sjöss. Konflikter där Skåne var huvudarenan som gång på gång
fick känna av svenska soldaters inmarscher.
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I den tredje delen har Skåne alltså blivit en del av Sverige. Skildringen av Skåne under 1700-, 1800- och 1900-talen blir en del av
berättelsen om Sverige, den forna stormakten som till sist anpassar sig,
anammar neutraliteten och så småningom blir ett demokratiskt
välfärdssamhälle.
I åtskilliga avseenden går Skåne före – här finns handelsstäderna, här
finns en godsdrift som ligger i framkant och här samlas kapital till nya
företag.
Gunnar Wetterberg följer den här huvudlinjen, ger tillbörligt utrymme
åt arbetarrörelse och universitet, åt ”patroner” som Petter Olsson i
Helsingborg och Ernst Wehtje i Malmö. Där finns inflytelserika politiker som Arvid Posse, statsminister 1880–1883, och under 1900-talet
har socialdemokratins ledare skånska rötter: Per Albin Hansson, statsminister 1932–1946, var från Malmö, och Tage Erlander, statsminister
1946–1969, var värmländsk student i Lund.
Han spårar också rötterna hos dagens nationalistiska Sverigedemokrater i skånsk regionalism och lundastudentkretsar med arv från 30talets bruna Lund.
Verket är alltså fört till nutid. Dags för frågan: vilken tid var intressantast, vilken bamsing ska läsaren först lägga i knäet?
Del II om åren 1376–1720.
Här finns gott om källor, här har åtskilliga historiker arbetat och här får
författaren användning för sin skarpsyn och förmåga att urskilja sammanhanget bland alla turer.

bakgrunden finns handelsorganisationen Hansan, järnhanteringens
män i Bergslagen, sillfiskarna i södra Skåne med flera. Där finns
kyrkan med dess transnationella finansiella resurser.
Under 1500-talet blir unionstanken inaktuell, kungamakten övertar
kyrkan i samband med reformationen och motsättningen klarnar: det är
Danmark mot Sverige.
Nu vet vi hur det gick. Sverige vann Skåne och var under närmare ett
århundrade Östersjöns ledande makt. Det såg självklart ut när
skolfröken hängde upp kartan. Vatten och berg är ju naturliga gränser.
Men när Gunnar Wetterberg berättar historien fram till den där
kartbilden ter den sig långt ifrån naturgiven. Med så många spelare på
planen var det mesta möjligt.
Med den insikten kan vi se också på dagens värld – i Mellanöstern, i
östra Europa råder ännu nordisk senmedeltid, maktkampen är lika rå
och förvirrad. Och de vanliga människorna lika utlämnade.
Barbro Hedvall "
"Gunnar Wetterberg: Skånes historia 1720–2017. Albert Bonniers
förlag, 695 sidor Tre stadiga volymer, 2 000 sidor, 14 000 år – alla
utgivna under ett år. Bara Gunnar Wetterberg har en sådan
arbetskapacitet, entusiasm – och omdöme. ”

Maktkampen är konstant dessa århundraden. Bara under några årtionden på 1300-talet lyckas drottning Margareta balansera olika grupper
av adelsmän, tronpretendenter, och ekonomiska konstellationer. Sedan
bryter det loss under 1400-talet då unionskungen (dansk) utmanas av
svenska adelsmän – bland dem Karl Knutsson Bonde och Sten Sture; i
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Några kommentarer om vad regeringen bör
göra för utrikes- och inrikes förhållanden
finns i
Sven Wimnell 4 juni 2017:
Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
Men de behöver kompletteras.
Det är människorna som styr världen. Under största delen av den
historiska tiden har styrningen skett på diktatoriska sätt av kungar,
kejsare, adel, präster, borgare och bönder och dylikt. En väsentlig
föränding skedde med demokratin, som fick ett stort genombrott för
cirka hudra år sedan. I Sverige kan demokratin anses införd när kvinnorna fick allmän rösträtt och fick rösta första gången 1924.
Om demokratin ska fungera väl måste de som röstar ha goda kunskaper om allting. Det har de inte. Med den sk representativa demokratin
bör de folkvalda ha goda kunskaper. Det har de inte. De politiska partierna i Sverige och världen har inte tillräckligt med kunskaper.
Ett exempel är den nye presidenten i USA. Han förstår inte klimatproblemen trots de tydliga problemen med översvämningar där som gör
miljontals människor hemlösa sedan det regnat en meter vatten på
några dagar.
De ofta mycket svåra utrikes förhållandena följer av de styrandes
brister ifråga om åsikter och kunskaper.
Vill man föra en fullständig, allsidig politik måste man undersöka
alla de 129 områdena för mänskliga verksamheter och för varje
fråga: hur var det, är det, kan det bli och bör det bli samt undersöka alla samband mellan alla områden och och ställa samma
frågor.

Brev om fastighetsskatt mm.
"Från: Sven Wimnell <sven.wimnell@telia.com>
Ämne: Fastighetsskatt
Datum: 16 juli 2017 19:09:37 CEST
Till: statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
Till statsminister Stefan Löfven.
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
Den 16 juli 2017
LO-ekonomer har i DN 14 juli 2017 en debattartikel "Nu krävs rejäla
och modiga ekonomiska reformer".
Där föreslås bl a en ny fastighetsskatt, vilket är olämpligt.
Fastighetsskatten, förmögenhetsskatten, arvs- och gåvoskatterna bör ej återinföras. Statliga inkomstskatten bör ej tas bort.
Fastighetsskatterna och förmögenhetsskatterna är ett elände
därför att fastigheter och förmögenheter för många inte alltid
inbringar pengar som räcker till skatterna. Arvs- och gåvoskatter ger upphov till onödigt manipulerande.
Den mest rättvisa skatten är skatten på förvärvsinkomster som
handlar om pengar man disponerar och är mer kontrollerbara
än de andra skatterna
Om förmögenheter: det finns olika slags förmögenheter, man
kan ha ett hus eller pengar på banken, men en viktig typ av
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förmögenhet är den förmåga man har genom kunskaper och
erfarenheter. Denna förmögenhet beskattas inte, man beskattar
avkastningen av kunnandet, dvs inkomster man har av kunnandet, avkastningen av kunnandet. Samma bör gälla för de materiella förmögenheterna, man beskattar avkastningen.

arbetsinkomstens storlek. Man bör observera, att skuldräntor (negativ
kapitalinkomst) bör medge avdrag 30%.

Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30%.

LO-ekonomerna i debattartikeln menar att en fastighetsskatt blir rättvis
men den blir orättvis.

I skattereformen 1990 fick kapitalinkomstskatten nuvarande form
med statlig skatt 30% oavsett inkomstens storlek. Den sattes till 30%
för att ungefär motsvara kommunalskatterna som ligger ungefär där.
De flesta betalar ingen statlig inkomstskatt, bara kommunal inkomstskatt. Kapitalinkomstskatten på 30 % är för de flesta ungefär som
kommunalskatten.
Progessiviteten i inkomstskattesystemet ombesörjs av den statliga
inkomstskatten som 2017 börjar vid inkomst cirka 38000 kr per
månad.
I sista minuten 1990 gjordes i skattereformen på förslag av LO en ändring av reglerna för kommunalskatten. För att lindra skatten för
de lägsta inkomsterna bestämes att grundavdraget vid låga inkomster skulle ökas ett antal procent upp till inkomt litet över 100 000 kr
per år, istället skulle sedan grundavdaget minska en viss procent vid
inkomst däröver.

Kapitalet i fastigheter är uppbyggt av inkomster man betalat skatt på.
Fastighetsskatt innebär en olämplig dubbelbeskattning.

Med brevet nu bifogas kopia av sidorna 128-190 i
Kapitel 3: Inkomster, skatter och välfärdsfördelning i
Sven Wimnell 4 juni 2017:
Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf
Likalydande brev skickas till
Till statsminister Stefan Löfven.
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
Finansminister Magdalena Andersson
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
och
Karl-Petter Thorwaldsson. Ordförande i LO
karl-petter.thorwaldsson@lo.se
Hälsningar

Inkomtsskattesystemet består enligt detta av en kommunalskatt som
med nyss nämnda undantag är lika med den skatt kommunerna bestämmer samt en statlig skatt vid inkomst över en viss nivå som riksdagen avgör. Till det en kapitalinkomstskatt på 30% oavsett

Sven Wimnell
sven.wimnell@telia.com "
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http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf sid 34:

2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

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

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

Ensam 2006 2014 Skillnad
Mån. Överlön skott/år
6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001
20001
21001
22001
23001
24001
25001
26001
27001
29001
30001
35001
40001
45001
50001
55001
60001

-64356
-55524
-46692
-37920
-29880
-22176
-14532
-6888
756
8400
16044
23688
31332
38976
46200
53844
61488
69132
76776
84420
92124
98424
109704
115344
143544
171240
196440
221640
246840
272040
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-80536
-71200
-61864
-52528
-43192
-34072
-25612
-17524
-8716
-268
8180
16280
25076
33524
41624
50072
58520
66968
75416
83864
92324
100772
117668
126008
166208
196712
224912
253112
278972
304172

-16180
-15676
-15172
-14608
-13312
-11896
-11080
-10636
-9472
-8668
-7864
-7408
-6256
-5452
-4576
-3772
-2968
-2164
-1360
-556
200
2348
7964
10664
22664
25472
28472
31472
32132
32132

Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Underskottet har ökat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har minskat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat
Överskottet har ökat

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Ensam
Mån. Prelskatt
lön /mån /år

Ensam
Mån. Överlön skott/år

Bostadshyran antages vara 5200 kr per mån = 62 400 kr per år för
ensam och 6400 kr per mån för makar/sambor= 76 800 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 155 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 239 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)

6001 622 7464
7001 844 10128
8001 1066 12792
9001 1288 15456
10001 1510 18120
11001 1743 20916
12001 2038 24456
13001 2334 27888
14001 2630 31560
15001 2926 35112
16001 3222 38664
17001 3518 42216
18001 3814 45768
19001 4110 49320
20001 4435 53220
21001 4731 56772
22001 5027 60324
23001 5323 63876
24001 5619 67428
25001 5915 70980
26001 6211 74532
27001 6507 78084
29001 7096 85152
30001 7394 88728
35001 9044 108528
40001 11199 134388
45001 13849 166188
50001 16499 197988
55001 19333 231996
60001 22383 268596

Efter skatt Över/mån /år
skott/år
5379 64548
6157 73884
6435 83220
7713 92556
8491 101892
9258 111096
9963 119556
10667 128004
11371 136452
12075 144900
12779 153348
13483 161796
14187 170244
14891 178692
15566 186792
16270 195240
16974 203688
17678 213136
18382 220584
19086 229032
19790 237480
20477 245928
21905 262860
22607 271284
25957 311484
28802 345624
31152 373824
33502 402024
35668 428016
37618 451416

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996
-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
15244
23692
31792
40240
48688
57136
65584
74032
82480
90928
107860
116284
156484
190624
218824
247024
273016
296416

Makar lika inkomst
Överskott
/år
- 109904
- 91232
- 72560
- 53888
- 35216
-16808 kris112 gräns
17008
33904
50800
67696
84592
101488
118384
134584
151480
168376
187272
202168
219064
235960
252856
286720
303568
383968
452248
518648
565048
617032
663832

Bostadshyran antages vara 5200 kr per mån = 62 400 kr per år för
ensam och 6400 kr per mån för makar/sambor= 76 800 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 155 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 239 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.

6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001
16001
17001
18001
19001
20001
21001
22001
23001
24001
25001
26001
27001
29001
30001
35001
40001
45001
50001
55001
60001
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Makar lika inkomst
Överskott
skillnad
/år
per person ensam- en make

-90452
-81116
-71780
-62444
-53108
-43904
-35444
-26996
-18548
-10100 kris-1652 gräns
6796
15244
23692
31792
40240
48688
58136
65584
74032
82480
90928
107860
116284
156484
190624
218824
247024
273016
296416

- 109904
- 91232
- 72560
- 53888
- 35216
-16808 kris112 gräns
17008
33904
50800
67696
84592
101488
118384
134584
151480
168376
187272
202168
219064
235960
252856
286720
303568
383968
452248
508648
565048
617032
663832

-54952
-45616
-36280
-26944
-17608
-8404
56
8504
16952
25400
33848
42296
50744
59192
67292
78740
84188
93636
101084
109532
117980
126428
143360
151784
191984
226124
254324
282524
308516
331916

35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500
35500

Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i inkomstskattesystemet.
För förvärvsarbetande icke-pensionärer 2017 gäller att makar/
sambor med lika höga inkomster tillsammans per år får 71 000 kr
större överskott sedan inkomstskatt och lägsta rimliga levnadskostnader betalats, jämfört med ensamstående. Per person blir det
35 500 kr, vilket är mycket pengar.
Det nuvarande inkomstskattesystemet är enkelt och bra om man
bortser från jobbskatteavdraget och brister i kompensationerna
för de höga orimliga skatterna vid de lägsta inkomsterna.
Man måste ha klart för sig att systemet är en kompromiss som
kräver kompensationer vid de lägsta inkomsterna. och de kompensationera bör inte ses som bidrag. Systemet gynnar makar/
sambor. Kompensationerna måste ta hänsyn till att ensamstående
är missgynnade. Det gäller både pensionärer och icke-pensionärer.
Ungdomsbostadsbidragen utgår från en låg levnadsstandard.
Pensionsmyndigheten gör kompensationerna för pensionärer med
de lägsta inkomsterna på ett sätt som deras tjänstemän inte kan
klargöra. Socialförsäkringsministern borde förklara hur det går
till och vilken levnadstandard de utgår från. Och ändra de
orimliga reglerna för pensionärernas bostadstillägg.
Jag har noga följt riksdagens fördelningspolitik sedan 1964 och nästan
varje år lämnat kommentarer och förslag. I det följande delar av
http://wimnell.com/omr36-39zzzzb.pdf
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Mer om skatter och bidrag.
Politikerna har under årens lopp då och då talat om att skatt ska utgå
efter bärkraft och skattekraft och bidrag ska utgå efter behov. Men
varken regeringen, riksdagen eller partierna har någonsin under de
senaste femtio åren visat upp hushållsbudgetar som visar behov eller
visat hur bärkraft hänger ihop med hushållsbudgetar.
Jag har nästan varje år under denna tid redovisat hushållsbudgetar och
påpekat att inkomsterna vid låga inkomster inte räcker till hushållsbudgetarna och att skatter och bidrag bör bestämmas med hänsyn till det.
Tyvärr har politikerna inte rättat sig efter det, och fortfarande måste
många med låga inkomster betala skatter trots att inkomsterna inte
räcker till rimliga levnadskostnader.
Skattefördelningen bör ske efter bärkraft. Den bör ske med hänsyn till
inkomst och med hänsyn till hushållsutgifter för rimliga behov.
Skattefördelningen har två dimensioner: Vertikal och horisontell
fördelning.
Den vertikla fördelningen gäller fördelningen på personer med samma
rimliga utgifter men med olika höga inkomster. Den horisontella fördelningen gäller fördelning på personer med olika rimliga utgifter
men samma inkomster.
I den allmänna skattedebatten talas nästan bara om den vertikala fördelningen av skatterna - med hänsyn till inkomstens storlek.

Sida 65 av 170

Den vanligaste komplikationen i den horisontella fördelningen är
förekomsten av barn. Oberoende av inkomstens storlek medför barn
kostnader som det finns skäl att ta hänsyn till vid fördelningen av
skatter och bidrag.
Eftersom vi har ett progressivt skattesystem som innebär att man
procentuellt tar ut mer skatt vid högre inkomster än vid låga är det
olämpligt att utforma hänsynen till barnkostnader som ett avdrag på
inkomsten, det innebär att skattelättnad för barn blir större vid höga
inkomster än vid låga. Därför sker hänsynen till barn genom barnbidrag som är lika stora oberoende av inkomstens storlek. Barnbidragen
kan ses som en negativ skatt.
Före skattereformen 1970 sambeskattades makar. Det ville man komma ifrån och i reformen infördes särbeskattning, dvs makara beskattades var för sig efter sina inkomster. På den tiden var det vanligt att
makar fördelade sina insatser så att mannen hade heltidsarbete med
penninginkomster medan frun var hemma med barnen och stod vid
spisen och tvättbaljan, utan penninginkomster, var hemmafru.
Vid övergång till särbeskattning uppstod problem för hemmafruarna.
Mannen behövde kompensation för att han försörjde en hemmafru.
Hemmafrun kunde inte spara in på hushållsutgifterna till de kostnader
hon förorsakade mannen. Man införde då ett hemmamakeavdrag som
var en horisontell fördelningsfaktor och lika stor vid alla inkomster.
Hade man utformat det som ett avdrag på skatten skulle män med höga
inkomster och större marginalskatter få större skattelättnader än de
med låga inkomster.
När åren gick blev det färre hemmafruar och hemmamakeavdraget
smälte i någon takt med det bort med inflationen. Till slut togs hemmamakeavdraget bort när hemmamakarna (hemmafruarna) var nära
utrotade.

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

Sida 66 av 170

En högerfilosofi är att de som har höga arbetsinkomster inte arbetar om de inte får lägre skatter och högre bidrag och att de med
låga inkomster inte arbetar om de får lägre skatter och högre
bidrag.
Den borgerliga alliansen hatar bidrag och har satt ett annat namn
på jobbskatteavdragen, nämligen avdrag, som är detsamma som
bidrag. Jobbskatteavdragsbidragen är vid höga inkomster mycket
stora.
Folkpartiet framför krav om att den s k värnskatten ska tas bort, annars
vill ingen utbilda sig, och utbildat folk är nödvändigt i den globala
konkurrensen. Kravet är nonsens. De som inte vill utbilda sig på grund
av värnskatten har fel inställning till utbildning och om de avstår
utbildning är det bara bra. Samhället bör undvika att släppa fram giriga
personer till välbetalda platser där de bara tänker på att skaffa sig
själva förmåner.
De som nu ihärdigt propagerar för lägre skatter för höginkomster
borde istället intressera sig för dem med låga och de lägsta inkomsterna och kräva förbättringar för dem. Skattesänkningarna bör bedömas
med hänsyn till levnadskostnaderna..........
Skattereformen 1970 föregicks av många skatteutredningar. I en
utredning stod att det inte gick att hitta ett belopp för levnadskostnader
som kunde ligga till grund för skattefördeningar. Det var mycket dumt
skrivet. Redan då fanns socialbidragsbelopp att utgå från. Nu är dessa
belopp tydligare och grundar sig på bantade belopp i konsumentverkets budgetar.

Bostadskostnader är inte med i de beloppen utan bedöms från fall till
fall. Emellertid finns statistik om svenska folkets bostadsstandard och
statistik om bostadskostnader. En lägsta rimlig levnadskostnad kan
beräknas från konsumentverkets budgetar och från statistik om hyror i
hyreslägenheter i riket eftersom sådana lägenheter är de enda som är
aktuella vid de lägsta inkomsterna. Det är tillräckligt många hyresboende för att det ska duga som grund. Statistiken för andra boendeformer ger skäl för att det är lämpligt. När det gäller bostadsstandard ger
statistik och utrymmesnormer från Boverket skäl räkna med 2rok för
ensam och 3rok för makar/sambor......
Ett problem när man ska avväga inkomstskatterna vid de lägsta inkomsterna är att det per person är dyrare levnadskostnader för en ensam än för makar/sambor. Sambeskattningen togs bort i skattereformen 1970 och man kan inte få en lämplig skattefördelning genom att
höja grundavdraget, eftersom det bör vara lika per person. Om man
sätter grundavdraget så att ensamma får lämplig skatt får makar för låg
skatt och sätter man grundavdraget så att makar får lämplig skatt får
ensamma för hög skatt. Det är därför lämpligt att lösa det problemet
med bostadsbidrag som kan formas så att man får en bättre fördelning
vid låga inkomster. Det är här fråga om horisontell fördelning där
rimliga hushållskostnader är olika för ensamma och makar.
Som komplement till inkomstskattesystemet finns nu barnbidrag,
flerbarnstillägg och bostadsbidrag för barnfamiljer som avses korrigera
skattesystemets skevheter. För barnlösa ungdomar finns också bostadsbidrag och för barnlösa äldre låginkomster har funnits bostadbidrag,
som dock tagits bort. Det är skäl att återinföra bostadsbidrag för barnlösa äldre icke-pensionärer.
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Det är möjligt beräkna levnadskostnader för barnfamiljer, men det är
mer komplicerat än för kategorierna vuxna ensamma och vuxna makar och man måste då också ta med barntillsynskostnader. Det är regeringens och riksdagens uppgift att följa barnkostnaderna och vartefter
justera belopp för barnbidrag o d.
Tillsynskostnaderna är relativt stora för småbarn, men kostnaderna för
mat och kläder mm är då relativt låga. För mellanbarn är tillsynskostnaderna lägre och för de största barnen inga alls, men ju äldre
barnen blir desto högre blir kostnadena för mat och kläder etc.

Pensionärer med låga inkomster: Det nya systemt med garantipensioner gör det omöjligt att kontrollera om pensionerna som utbetalas är
riktiga. Reglerna för bostadstilläggen är orimliga och bör ändras på
flera punkter. Det gäller bland annat reglerna för hur kapitalförekomst
ska påverka.
De svenska politiska partierna har aldrig förstått sig på problemen med fördelningen av inkomstskatterna, isynnerhet för de
lägsta inkomsterna där de olika hushållkostnaderna, mest på grund av
bostadskostnaderna, för ensamma och makar/sambor spelar stor roll.

Beräkningar av barnkostnader har gjorts i
Sven Wimnell 10+12 maj 2011+ 7 feb 2013: Barnfattigdom och annan
fattigdom. http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf
Det är tidsödande att göra sådana beräkningar, de måste göras för
olika barnatal, olika åldrar på barnen, olika inkomstnivåer och för
ensamma och makar. Genomsnittskostnaden var 2011 inklusive bostadskostnader omkring 38 000 kr per barn och år, Partierna borde
redovisa sådant men tycks sakna både förmåga och intresse för det.
I detta sammanhang är det lämpligt påpeka TV-avgiftens inverkan.
Den är orättvis och missgynnar ensamma. Den bör avskaffas för hushållen och ersättas med en kollektivavgift för hushållen som betalas av
riksdagen och som kan bindas till folkmängdens utveckling om riksdagen inte förmår fortsätta att avgöra hur mycket som ska läggas på
TV. Avgiften är nu drygt 2000 kr per år och är en stor belastning vid
låga inkomster. TV har haft en löjlig patrull som åkt omkring och
sjungit för sådana som betalar avgiften samtidigt som man påstår att
SVT är fri television. Avskaffa snarast TV-avgiften som är att se som
en skatt. De pengar som behövs för det kan tas från Jobbskatteavdragen enligt förslag.

För pensionärerer och barnfamiljer görs en sorts anpassning genom
bostadstillägg vid låga inkomster. Samma sorts anpassning borde ske
för icke-pensionärer utan barn, för dem borde införas lämpliga bostadstillägg. Sådana tillägg har funnits en tid men tagits bort.
Genom jobbskatteavdragen har skattefördelningen ytterligare försämrats.
Man bör observera, att makar/sambor (utan barn) vanligen klarar sig
bra om båda har inkomster. Ensamstående är missgynnade i skattesystemet eftersom de ensamma ska betala hela levnadsstandarden. Om
man sänker skatterna så att ensamma klarar sig vid låga inkomster
kommer makar/sambor att bli överkompenserade. Man kan klara detta
problem bara med hjälp av lämpligt utformade bostadsbidrag.
Under de senaste 40 åren har man i riksdagen inte kunnat få syn på
någon vettig sammanhängande framställning om skatte- och bidragsfördelningsproblem. Varken de rödgröna eller de borgerliga partierna
har gjort någon redovisning om levnadskostnaderna och satt skatter
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och bidrag i relation till det. Skattelättnaderna: bör bedömas med
hänsyn till levnadskostnaderna.......
I det man bör göra ingår intresse och förbättringar för de lägsta
inkomsterna och minskning av gapet mellan fövärvsarbetande och
andra.
Vi har offentliga verksamheter och privata verksamheter för hushållen och för näringsverksamheter.
Socialdemokraternas fiender är inte näringsverksamheterna utan
de andra partierna. Därför bör socialdemokraterna inte beskatta
näringslivets kapital utan beskatta näringslivets kapitalinkomster.
Till kapialinkomster hör vinster.
Alla verksamheter bör omges av lämpliga restriktioner som hindrar skador och leverans av onyttigheter. Näringslivet ska hålla god
arbetsmiljö, goda löner och trygghet i anställning. Vinster bör
beskattas, men att beskatta kapitalet lär inte ha mycket gott med
sig, bara leda till onödigt krångel. När kapital säljs kan finns skäl
att ta ut skatt, men då är ju kapitalet en vara. .....

http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
Observera sidan 349:
“Pensionärerna med låga pensioner. Göran Persson genomförde
svåra försämringar för pensionärer. Han gjorde inget för att ta
bort försämringarna. Mona Sahlin gjorde heller ingenting i
förbättrande syfte. De förlorade också valen.
Om dessa pensionärer finns mycket skrivet och ett sammandrag
finns på sidorna 95-105 i Sven Wimnell 16 maj 2012: Politik i maj
2012 och socialdemokraternas möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf “ Sid 105: “ Ingen i regeringen
eller riksdagen har visat tillräckligt intresse för de lägsta inkomsterna. “

........
Det behövs förbättringar på många områden, men en viktig del
gäller att man har pengar till sina levnadskostnader.

Förbättringar för låginkomster har föreslagits genom införande av
bostadsbidrag för barnlösa i förvärvsarbetande åldrar och genom
att slopa den nuvarande TV-avgiften och istället minska jobbskatteavdragen med 100 kr per månad utom för låga inkomster
och pensionärer.
Se mer om detta på sidorna 312-369 i
Sven Wimnell 1 mars 2013: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikationssystem för verksamheter som förändrar världen.
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Fyra förslag som förbättrar för de lägsta
inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf 76-78)

1 Bostadsbidrag införs för barnlösa ickepensionärer

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 åtgärder måste upprepas eftersom ingen tycks reagera på dem.

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.

Några förslag har upprepats många gånger. det gäller förslag om förbättringar för de lägsta inkomsterna. De borgerliga partierna gynnade
överklassen. Nu behövs förbättringar för underklasserna. Här är förslag om det. Förslagen anges här i korthet, men de finns behandlade
mer urförligt i de nämnda sammanställningarna. Bl a i

Du som är ung och har låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur
mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boendekostnader
och bostadens storlek. Du söker bidrag utifrån vilka inkomster du
tror att du kommer att få under hela kalenderåret. Får du högre
inkomster än du beräknat kan du få betala tillbaka pengar, får du
lägre inkomster kan du få mer bidrag i efterskott.

Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd.
Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag.
Vårbudgeten. http://Wimnell.com/omr36-39zzz.pdf

Från försäkringskassan:

Bostadsbidrag till unga utan barn 2015

I det här faktabladet beskrivs först reglerna för bostadsbidrag. Sedan
följer tabeller för att hjälpa dig att räkna ut om du har rätt till bostadsbidrag, och i så fall hur mycket. Du kan gå direkt till tabellerna för
preliminärt bostadsbidrag för att få veta ungefär hur stort bidrag du
kan få. Men tänk på att den bostadskostnad som du får räkna med när
du söker bidrag, inte alltid är densamma som din verkliga bostadskostnad. Du kan läsa mer om det i faktabladet Information om bostadskostnad och inkomst.
Vilka ungdomar utan barn kan få bostadsbidrag?
Du som har fyllt 18 men inte 29 år kan få bostadsbidrag. Makar eller
sambor ska båda vara under 29 år. Du måste bo i egen bostad (ett
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godkänt andrahandskontrakt går bra) och vara folkbokförd i Sverige på
den adress som du söker bidrag för. I vissa fall kan man dock göra
undantag från folkbokföringskravet.
Du som kommer till Sverige för att studera kan normalt inte få
bostadsbidrag. Du kan inte få bostadsbidrag om du eller din maka,
make eller sambo får bostadstillägg, eller har ansökt om bostadstillägg
men inte får det på grund av för hög inkomst.
Hur mycket bidrag du får beror på:
hur många personer som bor i hushållet
bostadskostnad och bostadsyta , inkomst och förmögenhet.
Hur mycket kan jag få i bidrag?
Du kan som mest få 1 300 kronor per månad i bostadsbidrag.
Du kan få bidrag till de bostadskostnader som överstiger 1 800 kronor
per månad.
Du kan inte få bidrag för bostadskostnader över 3 600 kronor per
månad.
Du får inte bidrag för mer än 60 kvadratmeter.
Du kan inte få bidrag om dina inkomster är högre än 86 720 kronor per
år. Makar och sambor kan inte få bidrag om de tillsammans har
inkomster som är högre än 103 720 kronor per år.
I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden som du kan få
bidrag för. Bostadskostnaden anges i kronor per månad.
Andel av bostadskostnader som du får bidrag för
Du får bidrag för 90 % av bostadskostnader mellan
1 800 och 2 600 kronor
Du får bidrag för 65 % av bostadskostnader mellan
2 600 och 3 600 kronor

Har du höga inkomster minskas bostadsbidraget
Den inkomst Försäkringskassan använder för att räkna ut vad du får i
bostadsbidrag kallas bidragsgrundande inkomst. Du som får studiemedel ska ange hela studiebidraget som bidragsgrundande inkomst.
(Vid beräkning av bostadsbidrag räknar Försäkringskassan 80% av den
summa du har skrivit). Andra bidragsgrundande inkomster är till
exempel lön, skattepliktiga förmåner, arbetslöshetsersättning och
kapitalinkomster. Du kan läsa mer om hur olika typer av inkomster
räknas i faktabladet Information om bostadskostnad och inkomst.
Om du bor ensam minskas bidraget med en tredjedel av den del av din
bidragsgrundande inkomst som överstiger 41 000 kronor. För makar
eller sambor minskas bidraget med en tredjedel av den del av
hushållets sammanlagda bidragsgrundande inkomst som överstiger 58
000 kronor. Det beräknade bidraget per månad avrundas till närmast
lägre hundratal kronor.
Exempel
Du bor ensam och din bostadskostnad är 4 000 kronor per månad.
Maximalt bidrag är 1 300 kronor per månad.
Du har uppskattat din bidragsgrundande inkomst till 50 000 kronor,
alltså 9 000 kronor mer än 41 000 kronor.
En tredjedel av 9 000 kronor är 3 000 kronor. 3 000 delat i 12 blir 250
kronor per månad. Bostadsbidraget per månad beräknas då så här:
90 procent av bostadskostnad mellan 1 800 och 2 600 kronor + 720
65 procent av bostadskostnader mellan 2 600 och 3 600 kronor + 650
Summa maximalt bidrag, kronor = 1 370
Inkomstavdrag (9 000/3) /12 – 250
Summa bidrag = 1 120
Bidrag som betalas ut = 1 100
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Alla dina inkomster under året räknas
Alla inkomster som du får från den 1 januari till den 31 december
räknas med. Det betyder att inkomster som du får under den tid som
du inte får bidrag också räknas med. Inkomsten anses nämligen lika
fördelad under årets månader. Du ska alltid beräkna skattepliktiga
inkomster före avdrag för skatt.
Exempel
Du ska studera hela året och räknar med att arbeta på sommaren och
under vissa helger. Studiebidraget är 12 000 kronor per termin och du
beräknar arbetsinkomsten till sammanlagt 34 000 kronor. Du tänker
också sälja några aktier och räknar med 2 000 kronor i kapitalvinst.
Den bidragsgrundande inkomsten beräknas till 55 200 kronor.
Studiebidrag 19 200 kr (80 % x 24 000 kr)
Lön 34 000 kr
Kapitalvinst 2 000 kr = 55 200 kr för hela året
55 200 delat i 12 är 4 600, vilket blir den inkomst vi räknar med att du
har per månad.

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

Norm 3 1974

Ingen ska behöva sova i kök
eller vardagsrum.
Eget sovrum till varje
hushållsmedlem med
undantag av
gifta/samboende par.

trångboddhet

Definition av
Fler än en boende per rum
kök och ett rum oräknade samt
enpersonshushåll i ett rum
och kök eller mindre.
Finns samboende i hushållet
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
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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

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.

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

Hans årskostnad för hushållet blir 145000-33600= 111400 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)

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 inkomsten är 68205 kr högre per år. 84000+68205 = 152205 per år =
12684 kr/månad.
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Vid ca inkomst 12000 kr per månad kan han klara sin hushållsbudget 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.
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
inkomstdeklarationen, 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.
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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 avtrappningssträckan 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 10000 kr 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.

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 skattsedeln Se sidan 352 i
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
Statsministern vill förbättra för pensionärer, men har inte ändrat de
orimliga förhållandena för pensionärer med fritidshus. Det är svårt att
rösta för ett socialdemokratiskt parti som misshandlar pensiärer på
detta sätt år ut och år in.
I det följande:
Från http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf sid 95- 105
och
från
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf sid 347-365 :

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 avtrappningsfaktorn till 20%.
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* Förbättringar för pensionärer med låga
inkomster införs.
Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggssystemet som medför att taxeringsvärden för fritidshus påverkar bostadstilläggen. Det lär kunna ordnas mycket lätt genom följande
strykningar i Lag (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.:
“16 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten skall göras för
förmögenhet beräknad per den 31 december året före det år då ansökan
om bostadstillägg görs enligt vad som anges i denna paragraf och 17 §.
Som förmögenhet räknas den skattepliktiga förmögenheten enligt
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bortseende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen
(1999:1229) (strykes: och som utgör den sökandes permanentbostad)
samt skulder med säkerhet i denna egendom. För sökande som har sin
bostad i särskild boendeform skall detsamma gälla i fråga om värdet
av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt (strykes: som utgör
permanentbostad )för den sökandes make”.
Att fritidshusens taxeringsvärden ska påverka bostadstilläggen
infördes under krisåren på 1990-talet. Någon återställning har inte
skett. Pensionärer med låga inkomster tillhör enligt makthavarna en
underklass som man inte behöver bry sig om.
I systemet för bostadstilläggen bör förmögenhetstillägget på 15% (den
s k skärpningsregeln) tas bort eller minskas till högst 10%. Om ett
förmögenhetstillägg ska vara kvar bör beloppsgränserna åtminstone
motsvara den nivå som gällde 1975 och som efter uppräkning efter
prisutvecklingen sedan dess år 2005 blir 370 000 kr per pensionär
(2009 cirka 400 000 kr). I Sveriges behandlas nu lågpensionärerna
sämre än 1975.

Kommentarer 2012: Förmögenhetsgränsen var 1975 75 000 kr då
KPI var 887 (1914 =100). KPI var 2011 4550 och 2012 cirka 4641=
5,23x 887. 75 000 krx 5,23= 392 250 kr. Förmögenhetsgränsen borde
2012 vara minst 400 000 kr.
Sedan förmögenhetsskatten och fastighetsskatten tagits bort, med
skattelättnader för icke-pensionärer som kan uppgå till hundratusentals
kronor, är det orimligt att för låginkomstpensionärer i bostadstilläggssystemet behålla regler om att förmögenheter ska påverka tilläggen.
I lagen om bostadstillägg innebär 16§ och17§ att pensionärerna får
bostadstilläggen reducerade på grund av förmögenhet. När förmögenhetsskatten tas bort kan mycket rika icke-pensionärer få stora skattelättnader. Det är då olämpligt att de sämst ställda pensionärerna har
kvar förmögenhetsreglerna i 16§ och 17§, de bör tas bort så att
förmögenhet i alla former på inget sätt minskar bostadstilläggen. 16§
och 17§ bör upphöra att gälla.
* I systemet för bostadstilläggen bör man mildra minskningen av
tilläggen som är en följd av kapitalinkomster. Med de låga räntorna på
sparmedel, vanligen lägre än inflationen, medför skatten 30% att kapitalets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har marginaleffekt ensam 2009 88-95% på pensionsinkomster, dvs får behålla
mycket litet av ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen
62% av kapitalinkomsterna verkar förföljelse, det borde bort.
2009: Ensam pension 92 876-135 676: marginaleffekt skatt 33% +
avtrappning bostadstillägg 62%, summa 95%.
Ensam pension över 135 676: 36,3+50= 86,3%
Make pension 82 818-125 618 :95%
Make pension över 125 618: 86,3%
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Bostadstillägg för pensionärer.

I samband med småhus finns två sätt att bo.
(8 april 2004).

Från http://wimnell.com/omr36-39k.pdf. 060316
Sid
59 Pensionärer med låga inkomster.
61 I samband med småhus finns två sätt att bo.
62 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia.
62 I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
62 1995 föreslog regeringen att skärpningsregeln skulle tas bort.
63 Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,
mot pensionärer med fritidshus.
63 I intervju av Thomas Hempel i P1:statsminister Göran Persson
sa, att han var beredd dra tillbaka förslagen
63 I prop 2000/01:140 har det istället blivit ytterligare
försämringar.
64 Kommentar 051122:
65 Avskrift av brev Till statsminister Göran Persson.
66 Skattereduktion för fastighetsskatt.
67 Andra påpekanden o förslag.
68 Summa marginaleffekt 2004.
70 Ett alternativ med bara en faktor 57%_för avtrappning av
bostadstillägg.
73 Innehållet i sidorna 3380-3459: Sven Wimnell 20040208:
Pensionärer födda 1937 eller tidigare.
75 Påminnelser om pensionärsproblemen. Har gått till statsråd
och partiledare.Flera gånger efter 8 april 2004.
I det följande kopia av sidorna 59-69

Det ena sättet är att man bor i en villa, och vanligen är en sådan
tämligen rymlig och större än det minsta rimliga. Reglerna för bostadsbidrag till villaboende är generösa. Garage, bilplats stor källarevåning od räknas inte som förmån.
Det andra sättet är att man bor i en liten hyreslägenhet och har ett
fritidshus vid sidan om för kontakt med naturen. Den som bor i villa
får bostadsbidrag för den stora bostaden, den som har fritidshus får
inget bostadsbidrag för fritidshuset.
Pensionärer med låga inkomster, med fritidshus kan räknas ha haft
dem under en stor del av livet, troligen ofta byggt dem själva långt
tillbaka i tiden och huset ingår i levnadsättet. De har ådragit sig stora
taxeringsvärden på grund av att andra sålt hus dyrt. Budgeten tillåter
bara en liten billig permanentbostad-hyreslägenhet. Det är inte troligt,
att nyblivna pensionärer med BTP skaffar fritidshus.
Taxeringsvärdena har höjts så att fastighetsskatterna stigit. Pensionärerna med inkomster i skikt som ger bostadstillägg har svårt betala
dessa höjningar, än mindre betala minskningar av bostadstilläggen.
Fritidshusen är vanligen sådana att de bebos bara en del av året.
Tillsammans med andra pålagor på fritidshusen blir det en dryg kostnad räknat per boendemånad, och man kan räkna med att fritidshusägare i inkomstskikt med bostadsbidrag måste sänka sina hushållskostnader mer än rimligt för att kunna ha råd ha husen om det överhuvudtaget är möjligt att ha dem kvar.
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Taxeringsvärdena i fritidshusen är fiktiva värden, som inte motsvaras av några verkliga inkomster. Enda sättet att få ut några pengar från
fritidshusen är att sälja dem. (En pensionär med låg inkomst får
vanligen inte låna på husen). Men det är olämpligt att genom minskning av bostadsbidragen för fritidshusägare tvinga dem att sälja husen.
De bör få ha den stimulans som fritidshusen ger. Det finns i så fall lika
goda skäl att på samma sätt sänka bostadstilläggen för dem som bor i
villor.
Jämför två fall för ensam pensionärer med låga inkomster:
1) pensionär som bor i en liten hyreslägenhet och har ett genomsnittligt fritidshus med taxeringsvärde 460 000. Inget på banken. På
grund av fritidshuset minskas bostadstillägget: Fritidshuset anses ge en
inkomst på 15% av 360 000= 54 000. Bostadstillägget minskas med
62% av 39300 = 24366 plus 50% av 14700=7350, Summa
bidragsminskning. 31 716 kr.Ingen reduktion av fastighetsskatten.
2) pensionär som permanentbor i en villa med samma eller högre
taxeringsvärde. Ingen minskning av bostadstilläget. Men reduktion av
fastighetsskatten med uppemot 3000 kr om taxeringsvärdet är 762000
kr = genomsnitt för permanentboendehus.
Skillnaden till fritidshusägarens nackdel är i runda tal 35 000 kr per
år. För pensionären med fritidshus innebär det katastrof, pensionären
kan inte öka sina disponibla inkomster genom förvärvsarbete eftersom
det intjänade till nära 100 %försvinner i skatt och minskning av
bostadstillägg.
I det närmast följande beskrivs några händelser i bostadstilläggens historia från 1990 års skattereform till den katastrofala
propositionen 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg
till pensionärer m fl.

Viktiga händelser i bostadstilläggens
historia. (8 april 2004).
I 1990 års skattereform ändrades
kapitalinkomstbeskattningen.
Bl a infördes regler om kapital som ska påverka pensionärernas
bostadstillägg, BTP. Från min sida 2275: Efter den 1 januari 1990
gällde att förmögenhet i form av privatbostadsfastighet eller privatbostad inte skulle påverka inkomstberäkningen för bostadstillägg om
bostaden beboddes av pensionären:
“Ett småhus eller en bostadsrätt pensionären bor permanent i och
som pensionären söker bostadstillägg för skall således inte påverka
årsinkomsten och därmed inte heller minska bostadstilläggets storlek.
Inte heller skuld på sådan bostad påverkar inkomstberäkni(ngen.
När det gäller privatbostadsfastighet eller privatbostad som pensionären inte bebor men har för privat bruk (fritidsfastighet)
gäller samma regler, dvs. inte heller sådan bostad påverkar
inkomstberäkningen”
En orsak till att fritidsfastigheter var undantagna från inkomstprövningen var att en sådan fastighet inte inbringar någon verklig inkomst. Det ansågs rimligt att utforma inkomstprövningen i större
utsträckning med hänsyn till faktisk inkomst än med hänsyn till möjlig inkomst, det var önskvärt att göra inkomstprövningen efter faktisk
inkomst.
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1995 föreslog regeringen att skärpningsregeln skulle tas
bort. Från mina sidor 2914-2915:
I mitt brev till bl a statsministern den 10 mars 1995, med sidorna
1926-1952 behandlade jag pensionärsproblem. Regeringen föreslog
vid den tiden v/issa försämringar för pensionärerna, men föreslog också, att den s k skärpningsregeln i botilläggssystemet skulle tas bort.
Som kapitalinkomster räknades 5% av kapitalen plus (skärpningsregeln) 10% av kapital över 75000 för ensam. Dessa 10% skulle alltså
avskaffas,vilket var ett bra förslag.På mina sidor 1934-1936 skrev jag:
“Sverker Olofsson på TV och Pia Nilsson på posten och skärpningsregeln.
Sverker Olofsson sköter TV2-programmet ”Plus” som nu går på
måndagar. Han granskar konsumentproblem och avslöjar många
dumheter, men i programmet den 27 februari och den 6 mars 1995 har
han gett sig in på problem om pensionärernas kapitalinkomster han
uppenbarligen inte behärskar. Och han har gjort det med hjälp av
postens familjeekonom Pia Nilsson. Pia Nilsson har sagt att regeringens förslag är orättvi4st därför att pensionärer med förmögenheter
på 1,5 miljoner kr kan få bostadsbidrag om skärpningsregeln tas bort.
Sverker Olofsson har okritiskt anammat Pia Nilssons åsikt i detta.
Pia Nilsson blandar ihop olika saker:
* Ett problem är om marginaleffekter ska tillåtas gå över 100%,
* ett annat är belastningen i allmänhet på pensionärerna. Pia Nilsson
menar att regeringens förslag ger en omvänd Robin Hood-effekt som
tar från de fattiga och ger åt de rika. Pia Nilsson ogillar att man sänker
marginaleffekterna till under 100% från procenttal som kan gå upp
över 300 % och därmed ‘ger till de rika’.
Men borttagandet av skärpningsregeln innebär inte att man ’tar från

de fattiga och ger åt de rika‘. Skärpningsregeln är ett gammalt
problem, som inte har med dagens åtstramningar att göra. Skärpningsregeln 6bör tas bort så fort som möjligt från den 1 juli 1995 så att
marginaleffekterna i möjligaste mån kommer ner under 100%.
Talet om att bostadsbidrag kan gå till dem som har förmögenheter
på 1, 5 miljoner kr om man tar bort skärpningsregeln är illa genomtänkt. Antalet personer med förmögenheter på 1,5 miljoner kr och mer
är litet, antalet pensionärer med detta är ännu mindre och antalet pensionärer med denna förmögenhet och inkomster som är så låga att de
kan få BTP är försvinnande litet, nära noll. Längre bort i det följande
redovisar jag förmögenhets-och inkomststrukturer.
De nu gällande förmögenhetsgränserna för skärpningsregeln sattes
1975 då penningvärdet var drygt fyra gånger större än nu. KPI 1975
var 347 (1949=100%), i november 1994 1432 och kan 1996 antas bli
1496, dvs 4,3 gånger större än 19754. En uppräkning av förmögenhetsgränsen efter KPI skulle ge ca 325 000 för ensam och ca
520 000 för två makar. En sådan uppräkning skulle dock innebära att
nästan inga skulle utsättas för skärpningsregeln och då är det bättre att
slopa den helt, så som regeringen föreslår..........
Skärpningsregeln har betydelse mest i fall med lägre förmögenheter. Pia Nilsson vill förhindra förbättringar för dem och gör det
genom att utmåla ett exempel med en pensionär som har en förmögenhet på 1,5 miljoner kr och inte har några andra inkomster och
som knappast existerar.....”
Resultatet av Sverker Olofssons och Pia Nilssons ingripande blev,
att centerpartiet förhindrade borttagandet av skärpningsregeln.
Vid denna tid gällde fortfarande reglerna om att taxeringsvärden på privatbostäder, inklusive fritidshus, inte4 skulle påverka bostadstillägget.
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Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,
mot pensionärer med fritidshus.
Regeringens föreslog att i inkomstunderlaget för pensionärernas
bostadstillägg skulle läggas in taxeringsvärdena för pensionärernas fritidshus .
I mitt brev till socialförsäkringsutskottet den 21 maj 1996, med
sidorna 2241-2270, lämnade jag förslag med anledning av regeringens förslag för pensionärer i prop 1995/96:150.
Jag skrev i början :
” Regeringens förslag om att i inkomstunderlaget för pensionärernas
bostadstillägg lägga in taxeringsvärdena för pensionärernas fritids-hus
är milt sagt synnerligen olämpligt och bör ej genomföras.
... I brevet nu belyser jag pensionärernas förhållanden och ger många
förslag om hur regeringens förslag till besparingar på pensionärerna
ka6n ersättas av andra besparingar.”
I budgetpropositionen 1996/97:1 återkom regeringen med samma
förslag om fritidshus........
Regeringen anger i sin proposition att förslaget om fritidshusen
ska inbringa staten 200 miljoner kr, men inga redovisningar finns
om hur det beräknats och det finns inget om konsekvenser i
individuella fall.”

I intervju av Thomas Hempel i P1:
statsminister Göran Persson sa, att han var beredd dra
tillbaka förslagen
Intervjun sändes i P1 den 17 april 1996 kl 6.15, kl 6.40, kl 7.20, kl
8.03, 9.04 och förmodligen fler gånger än så.
Beträffande förslagen om pensionärernas bostadsbidrag sa
statsministern Göran Persson bl a : ”Jag önskar att vi kunde ha
detta ogjort....Skulle man hitta en annan metod att ta ut detta i
form av besparingar är jag övertygad om att vi är öppna för det.”
Men det blev inga förbättringar av regeringens förslag.
(Statsminister Göran Persson menade i TV-programmet “Värsta
språket” den 18 mars 03 att han kan eller känner till hundratals sätt att
svara intervjuare med svar som inte förpliktigar till något, men så att
det kan verka som ett rejält svar. Man får hoppas, att hans svar i det
här fallet var allvarligt menat och inte bara en undanflykt. )

I prop 2000/01:140 har det istället blivit ytterligare
försämringar. Propositionens titel: Reformerade regler
för bostadstillägg till pensionärer m fl.
Se brevet till statsminister Göran Persson den 2 mars 2002 med
sidorna 3123-3161.
I propositionen 2000/01:140 : Skärpningsregeln för kapital höjs
från 10% till 15%, dvs en ökning till 150% av nuvarande,
avtrappningsfaktorn för botilläggen från 40% till 62%, dvs en
ökning till 155% av nuvarande. Avtrappningsfaktorn för kapital
stiger i propositionen till 155% av 150% av nuvarande till 232,5%
av nuvarande, dvs avtrappningsfaktorn ökar till mer än det
dubbla.

Sida 80 av 170

Kapital i pensionärernas privatbostäder (villor för permanentboende och fritidshus) bör ej påverka bostadstillägget. Skärpningsregeln
kommer då att ha betydelse för kapital på bank o d.
Förmögenhetsgränsen 75000 för ensam för skärpningsregeln sattes
1975 då penningvärdet var större än nu. KPI 1975 var 347
(1949=100%), i april 2002 272,9 (1980=100) = 272,9x5,71= 1558
(1949=100), dvs 4,49 gånger större än 1975. En uppräkning av
förmögenhetsgränsen efter KPI skulle i april 2002 ge ca 337 000 för
ensam och ca 539 000 för två makar.
Förmögenhetsgränsen för skärpningsregeln bör för ensam vara
minst 337 000, säg minst 350 000. Bättre är att slopa skärpningsregeln helt, så som regeringen var inne på 1995.
Man bör komma ihåg att pensionärer med BTP har enormt höga
marginaleffekter för pensioner, ca 93%, och för arbetsinkomster kan
de gå upp över 100%.
Icke-pensionärer och pensionärer med höga inkomster (utan BTP)
betalar 30% kapitalinkomstskatt medan pensionärer med låga inkomster nödgas betala många hundratals procent av en kapitalinkomst
i skatt och minskning av BTP.

delar av det nyligen antagna socialdemokratiska partiprogrammet, där
det talas om solidaritet o d, som borde omsättas i praktisk handling när
det gäller låginkomstpensionärerna:
“Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins
ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett
solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål....
Detta gemensamma bästa förutsätter solidaritet. Solidaritet är den
sammanhållning som kommer ur insikten att vi alla är ömsesidigt
beroende av varandra, och att det samhälle är bäst, som byggs i samverkan i ömsesidig hänsyn och respekt.” Och så vidare.....
Avtrappningen för fritidshus kan ses som en extra fastighetsskatt.
Skärpningsregeln innebär att 15% av taxeringsvärdena ska t=as upp
och botillägget minskas med 62% av det, dvs botillägget minskas med
9,3% av taxeringsvärdet. Om den vanliga fastighetsskatten är 1,2 %
blir summa fastighetsskatt i förekommande fall för pensionär med
fritidshus 1,2+9,3= 10,5%, dvs 9 gånger så mycket som den vanliga
fastighetsskatten.
(2002 var fastighetsskatten 1,0% . Summa fastighetsskatt i förekommande fall för pensionär med fritidshus 1,0+9,3= 10,3%, dvs 10
gånger så mycket som den vanliga fastighetsskatten.)

Kommentar 051122:

I regeringens proposition 2001/02:140 ökas låginkomstpensionärernas kapitalinkomstbeskattning (skatt och bidragsminskning) till
mer än det dubbla.

Vid fastighetstaxeringarna av småhus som påbörjats hösten 2005, då
husägarna fatt taxeringsförslag, har det visat sig att höjningarna i
många fall är mycket stora, inte ovanligt med ökning uppemot
200%.

På sid 3147-3148 tog jag in statminister Göran Perssons beskrivning av hur goda de svenska statsfinanserna är, så att förbättringar för
låginkomstpensionä7rerna borde ske, och på sid 3148-3149 tog jag in

Med genomsnittligt fritidshus med taxeringsvärde 460 000 (2004):
En ökning 200% innebär en ökning av fastighetsskatten: med 9200 kr.
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Avskrift av brev “ Till statsminister Göran Persson.
Jag ber här med e-post till Statsrådsberedningen
<registrator@primeminister.ministry.se>
få lämna några sidor om vad som just nu bör göras för pensionärer
födda 1937 eller tidigare.
Det mest angelägna nu är att ändra reglerna för pensionärer med
låga inkomster och fritidshus:
* Det första som behöver göras är att ta bort regeln i bostadstilläggssystemet som medför att taxeringsvärden för fritidshus
påverkar bostadstilläggen. Det lär kunna ordnas mycket lätt
genom följande strykningar i Lag (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.:
“16 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten skall göras för
förmögenhet beräknad per den 31 december året före det år då ansökan
om bostadstillägg görs enligt vad som anges i denna paragraf och 17 §.
Som förmögenhet räknas den skattepliktiga förmögenheten enligt
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bortseende från värdet av sådan privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt som avses i 2 kap. 13 respektive 18 § inkomstskattelagen
(1999:1229) (strykes: och som utgör den sökandes permanentbostad) samt skulder med säkerhet i denna egendom. För sökande
som har sin bostad i särskild boendeform skall detsamma gälla i fråga
om värdet av privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt (strykes:
som utgör permanentbostad )för den sökandes make”.
Strykningarna bör gälla åtminstone pensionärer födda 1937 eller
tidigare och gälla snarst möjligt, förslagsvis från 1 juli 2004.

* I systemet för fastighetsskatter bör reduktion av fastighetsskatt
gälla också åtminstone för fritidshus som pensionärer födda 1937
eller tidigare har, och som permanentbor i bostad med hyresrätt
od. Detta bör kunna träda i kraft 1 juli 2004.
Reglerna för skattereduktion för fastighetsskatt kan i lagen
(2001:906) i princip få följande lydelse: “Reglerna för skattereduktion gäller permanentbostaden och de gäller småhus som
inte upplåtits med hyres- eller bostadsrätt samt gäller för fritidsfastighet som ägs av pensionär vilken inte har sin permanentbostad i fastighet som ger pensionären rätt till skattereduktion.” (Eventuellt bara “pensionärer födda 1937 eller tidigare.)
* Dessutom bör genomföras andra ändringar enligt förslag på
sidorna i det följande.
Sid
3550-3556
Skattereduktion för fastighetsskatt.
3557
Uppgörelse mellan s, v och mp.
3377-3379
Behövliga å tgärder
3380-3459
Sven Wimnell 20040208: Pensionärer födda 1937 eller
tidigare.
sid 3548
Kopia av detta brev går till:
Finansminister Bosse Ringholm. Finansdepartementet
<registrator@finance.ministry.se>
Samordningsminister Pär Nuder. Statsrådsberedningen
<registrator@primeminister.ministry.se>
Socialminister Lars Engqvist. Socialdepartementet
<registrator@social.ministry.se>
Barn- och familjeminister Berit Andnor. Socialdepartementet
<registrator@social.ministry.se>
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Folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson.
Socialdepartementet <registrator@social.ministry.se>
Jämställdhets- och demokratiminister Mona Sahlin.
Justitiedepartementet<registrator@justice.ministry.se>
Kulturminister Marita Ulvskog. Kulturdepartementet
<registrator@culture.ministry.se>
Socialdemokraternas partisekreterare. "Socialdemokr.Partistyrelsen"
<info@sap.se>
Vänsterpartiledare Lars Ohly. Vänsterpartiet
<vansterpartiet@riksdagen.se>
Miljöpartiets språkrör. Miljöpartiet <info@mp.se>
Moderatledare Fredrik Reinfeldt. moderaterna i riksdagen
<info@moderat.se>
Fp-ledare Lars Leijonborg. "folkpartiet@riksdagen.se"
<folkpartiet@riksdagen.se>
Kd-ledare Göran Hägglund. kristdemokraterna
<info@kristdemokraterna.se>
Centerledare Maud Olofsson. centerpartiet i riksdagen
<centerpartiet@riksdagen.se>
(Sidorna 3377-3459 gick den 8 februari 2004 till samma personer som
detta brev, men beträffande v och kd till dåvarande partiledarna.
Stockholm den 8 april 2004
Sven Wimnell
Fyrverkarbacken 40.
112 60 stockholm. “
Sid 3549

Från statsrådsberedningen har jag fått följande meddelande:
"Subject: SB2002/10933
Date: Thu, 21 Nov 2002 10:59:27 +0100
From: anders.ekman@primeminister.ministry.se
To: sven.wimnell@telia.com
Hej Sven, Tack för ditt e-brev, som statsminister Göran Persson har
bett mig besvara.
Jag har läst igenom ditt e-brev och vill kommentera frågan rörande
begränsningsregeln. Du för fram att begränsningsregeln även ska gälla
för pensionärers fritidshus. I dagarna har finansminister Bosse
Ringholm ställt sig positiv till en ett sådant förslag. Den närmare
utformningen av förslaget kommer dock presenteras då Egendomsskattekommittén är klar med sitt arbete.
Med vänlig hälsning
Anders Ekman
Politiskt sakkunnig Statsrådsberedningen"
I Egendomsskattekommitténs betänkande SOU 2004.36 står på sid
135 om skattereduktion för fastighetsskatt:
“Reglerna gäller endast permanentbostaden och de gäller småhus
som inte upplåtits med hyres- eller bostadsrätt. Fritidsfastigheter
omfattas inte. Reglerna är tillämpliga för permanentbostäder med
taxeringsvärden mellan 280 000 kronor och tre miljoner kronor. Om
värdet på bostaden är högre än tre miljoner kronor kan man få del av
begränsningsregeln för den fastighetsskatt som betalas för taxeringsvärdet upp till tre miljoner kronor. För taxeringsvärden över tre
miljoner kronor betalas vanlig fastighetsskatt på 1 procent.”
Del av sid 3550.
Fortsättning t o m sid 3556 lagtexter o d om fastighetsskatter, ej med.
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Underskottet blir 112674-95321=17353 kr och samtidigt betalas
40408 kr i skatter.

Andra påpekanden o förslag. (8 april 2004.)
Del av sid 3557 :
Statens kostnader för behövliga åtgärder för pensionärer födda
1937 eller tidigare är av marginell karaktär och bör ses i
sammanhang med andra kostnader, t ex:
Ensam icke-pensionär med årsinkomst på 600 000 kr och med
överskott i hushållsbudgeten på mer än 200 000 kr kan nu få
skatterabatt för fastighetsskatt medan en ensam pensionär med
låg inkomst och med genomsnittligt fritidshus nu går med stort
underskott i hushållsbudgeten.
Pensionärerna med de lägsta inkomsterna 2004 och med ett
fritidshus med genomsnittligt taxeringsvärde för fritidshus.
Sammanställning av resultatet. Ensam med lägsta pension
85 729 kr och med fritidshus.
Fastighetsskatt
4 600 kr
Minskning bostadstillägg
31 716
Summa
36 316
Utan fritidshus överskott
6 191
Med fritidshus underskott
30 125 kr
Drift och underhåll säg
5 400
Underskott ____________
35 125 (Betalar inkomstskatt
20544+fast.sk=25144 kr )
Utan minskning av bostadstillägget skulle överskottet 6191 kr räcka
till fastighetsskatten och till 1591 kr för drift och underhåll.
Fall med ensam pensionär med fritidshus och inkomst 50 000 kr
högre än lägsta pension

Del av sid 3377:
* I systemet för bostadstilläggen bör förmögenhetstillägget på 15%
(den s k skärpningsregeln) tas bort eller minskas till högst 10%. Om
ett förmögenhetstillägg ska vara kvar bör beloppsgränserna åtminstone
motsvara den nivå som gällde 1975 och som efter uppräkning efter
prisutvecklingen sedan dess år 2005 blir 370 000 kr per pensionär.
10% och 370 000 kr kan gälla som ett första steg och borde kunna
träda i kraft 1 januari 2005 åtminstone för pensionärer födda 1937 eller
tidigare.
* I systemet för bostadstilläggen bör man mildra minskningen av
tilläggen som är en följd av kapitalinkomster. Med de låga räntorna på
sparmedel, vanligen lägre än inflationen, medför skatten 30% att kapitalets realvärde minskar, med minskning av bostadstilläggen minskar
det ännu mer. Pensionärer i det nedre avtrappningsskiktet har marginaleffekt 87-97% på pensionsinkomster, dvs får behålla mycket litet av
ATP-pensionen. Att då dessutom minska tilläggen 62% av kapitalinkomsterna verkar förföljelse, det borde bort. För pensionärer födda
1937 eller tidigare bör fr o m 1 jan 2005 som ett steg till förbättringar
införas ett fribelopp för kapitalinkomster på 10000 kr.
* Marginalefekterna av pensionsinkomster är i många fall mycket höga, isynnerhet vid låga pensioner. Systemet med två avtrappningsfaktorer 62% och 50% medför högre marginaleffekter, upp till 97,2%,
vid lägre än vid högre pensioner, vilket inte är bra. Det medför också
att marginaleffekten för kapitalinkomster blir högre vid lägre inkomster, vilket inte heller är bra.
De som har bostadstillägg bör helst ha samma marginaleffekt och
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ska det vara någon skillnad bör det vara lägre marginaleffekt vid lägre
pensioner, inte lägre vid högre pensioner. Jag har gjort ett förslag med
bara en faktor på 57%, som finns redovisad i mina utredningar nu.
Maximalt bostadstillägg för ensam avtrappas då mellan inkomster
85281 och 171492 och för make mellan 76046 och 119162. Maken
ligger längre ner i skatteskalan och får lägre skatter och marginaleffekter än ensam.
Bör kunna gälla åtminstone för pensionärer födda 1937 eller
tidigare från 1 jan 2005.

Summa marginaleffekt 2004. (Från sid 3405)
Här gäller beloppsgränserna för bostadstillägg fall med maximalt
tillägg.
Tabellen avser kommunalskatt, statlig skatt 200 kr tillkommer för alla.
Ensam.
Inkomst kr per år
Marginalskatt
16I700- 58577
32%
58577-106896
25,6%
106896-121830
32%
121830-269991
35,2%
26999132%
Minskning botillägg
- 85281 kr
0%
85281-124581
62%
124581-174129
50%
1741290%
Summa marginaleffekt
Kvar efter skatt och
bidragsminskning
16700- 58577
32%
58577-85281
25,6%
85281 ger kvar =
folkpension+ptillskott
85281-106896
25,6+62=87,6%
21615 x 0,124 = 2680 kr
För ATP-del
106896-121830
32+62 = 94%
14934 x 0,06 = 896kr
För ATP-del
121830-124581
35,2+62=97,2%
2751 x 0,028 = 77kr
För ATP-del
124581-174129
35,2+50=85,2%
49548 x 0,148 = 7333 kr
För ATP-del
174129-269991
35,2%
269991-291800
32%
291800-441300
32%+ statlig 20%
44130032%+ statlig 25%
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Make.
Inkomst kr per år
16700- 58577
58577-106896
106896-121830Y
121830-269991
269991- 76046 kr
76046-115346
115346-115766
115766-

Marginalskatt
32%
25,6%
32%
35,2%
32%
Minskning botillägg
0%
62%
50%
0%

Summa marginaleffekt
16700- 58577
58577-76046
76046-106896
106896-115346
115346-115766
115766-121830
121830-269991
269991-291800
291800-441300
441300-

Det är anmärkningsvärt att de som har låg ATP har marginaleffekt
ensam 87,6-94,2-97,2% medan de som har högre ATP har 85,2%.
Makar: 87,6-94% respektive 82%. Om man sänkte marginaleffekten
för bostadstilläggen till d57% i första skiktet skulle det bli ensam
82,6-89,2-92,2 för lägre ATP och 85,2 för högre, samt makar:
82,6-89% för lägre ATP och 82% för högre.

32%
25,6%

Ett alternativ med bara en faktor 57%_för avtrappning av
bostadstillägg. (Från sid 3406)
Utelämnas här. Se omr36-39k.pdf

Ingen i regeringen eller riksdagen har visat
tillräckligt intresse för de lägsta inkomsterna.

Kvar efter skatt och
bidragsminskning

2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

76046 ger kvar =
folkpension+ptillskott
25,6+62=87,6%
30850 x 0,124 = 3825 kr
För ATP-del
32+62 = 94%
8450 x 0,06 =
507kr
För ATP-del
32+50 =82%
420 x 0,18 =
76kr
För ATP-del
32%
35,2%
32%
32%+statlig 20%
32%+ statlig 25%

Bostadshyran antages vara 4900 kr per mån = 58 800 kr per år för
ensam och 6000 kr per mån för makar/sambor= 72000 kr/år.
Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 142 000 kr
betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 216 000 för makar/
sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej semesterkostnader
och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 33, kolumn1.)
Ensam
Makar lika inkomst
Mån. Prelskatt
Efter skatt ÖverÖverskott
lön /mån /år /mån /år
skott/år
/år
6001
7001
8001
9001
10001
11001
12001
13001
14001
15001

660
891
1122
1353
1591
1891
2192
2493
2794
3095
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7920
5341 64092
10692 6110 73320
13464 6879 82548
16236 7648 91776
19092 8410 100920
22692 9110 109320
26304 9809 117708
29916 10508 126096
33528 11207 134484
37140 11906 142872

-77908
-73178
-59452
-50224
-41080
-32680
-24492
-15904
-7516 kris872 gräns

- 87816
- 69360
- 50904
- 32448
- 14160 kris2640 gräns
19416
36192
52968
69744

Januari 2013: Förslagen för bostadstilläggen på sid 95 i
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf bör bli att man helt
slopar reglerna som föreskriver att kapital/förmögenheter och fastigheter ska påverka bostadstilläggen.
Tidigare sköttes pensioner och bostadstillägg för pensionärer o d av
Försäkringskassan, nu har det flyttats över till Pensionsmyndigheten,
www.pensionsmyndigheten.se
106 44 Stockholm. Kundservice 0771 776 776.
För några år sedan gällde för pensionärer sedan många år tillbaka särskilda högre grundavdrag i inkomstskattesystemet. Det gjordes om så
att pensionärers inkomstskatter nu följer icke-pensionärernas system.
För att det skulle fungera infördes något som kallas garantipensioner
och ett nytt system för bostadstilläggen.
Hur garantipensionerna beräknas är så komplicerat att inte ens personal på Försäkringskassan förstod det. Garantipensionerna räknas ut av
en robot som är konstruerad med många faktorer och procentsatser o d
så att uträkningarna för de flesta nog blir obegripliga. Handläggarna på
Försäkringskassan använde robotens uträkningar utan att ifrågasätta
dem. Man kan säga att pensionärerna är i robotens våld, de kan bara
hoppas att det blir rättvist.
För bostadstillägget gäller nu lagtexten i Socialförsäkringsbalken som
i översättning till vanlig svenska blir såhär:
* Pensionsmyndigheten levererar med hjälp av sina robotar en pensionsinkomst som ska betalas ut, och den beskattas enligt en kolumn i
skattereglerna.

* Om pensionären har tur kan han få bostadstillägg. De beror av
inkomst och bostadskostnad.
Inkomst är något mycket mer än pensionen. Se avsnittet i det
följande om det.
Bostadskostnad är inte heller helt enkelt, se avsnittet i det följande
om bostadskostnad.
I enklaste fall är inkomsten lika med pensionen och
bostdaskostnaden lika med bostadshyran.
* Bostadstillägget kan uppgå till ett visst maximalt belopp vid en viss
låg inkomst, men trappas av med stigande inkomst så att det är helt
borta vid någon högre inkomst.
Se avsnittet om bostadstillägg i det följande.
* Maximalt bostadstillägg:
Om du är ensamstående
Du kan som mest få 4 990 kronor per månad i bostadstillägg. Det är 93
procent av en bostadskostnad på 5 000 kronor plus ett tillägg på 340
kronor. Om du har en bostadskostnad som är högre än 5 000 kronor
kan du ändå inte få mer än 4 990 kronor i bostadstillägg, men om du
har låga inkomster kan du ha rätt till ytterligare ersättning i form av
särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.
Om du är gift, sambo eller registrerad partner
Eftersom du delar bostadskostnad med någon kan du som mest få
2 495 kronor i bostadstillägg. Det är 93 procent av en bostadskostnad
på 2 500 kronor plus ett tillägg på 170 kronor. Om bostadskostnaden
är högre än 2 500 kronor kan du ändå inte få mer än 2 495 kronor i
bostadstillägg, men om du har låga inkomster kan du ha rätt till
ytterligare ersättning i form av särskilt bostadstillägg eller
äldreförsörjningsstöd.
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Avtrappning av det maximala bostadstillägget.

I den inkomst som reducerar bostadstillägget ingår alla skattepliktiga inkomster plus ett fantasibelopp på 15 % av delar av kapitaltillgångar/ förmögenhetstillgångar som är över 100 000 kr.

Så här påverkar dina inkomster bostadstillägget
Om dina totala inkomster före skatt är lägre än ett så kallat fribelopp så
kan du ha rätt till bostadstillägg med 93 procent av bostadskostnaden,
enligt ovan.
Fribeloppet för år 2013:
•
96 565 kronor för dig som är ensamstående
•
86 108 kronor för dig som är gift
Fribeloppet är i det närmaste lika stort som beloppet för
garantipension. Fribeloppet räknas om varje år genom att årets
prisbasbelopp multipliceras med talet 2,17 om du är ensamstående och
talet 1,935 om du är gift. Prisbasbeloppet är 44 500 kronor för år 2013.
Om dina inkomster är högre än ett fribelopp så påverkar det
bostadstillägget. Vi räknar först ut hur mycket bostadstillägg dina
bostadskostnader maximalt kan ge dig rätt till. Från den summan drar
vi av en viss del av din inkomst.
Den del av inkomsten som är högre än fribeloppet: av den delen drar
man bort 62% av det som är under ett prisbasbelopp och 50% av det
som är över ett prisbasbelopp. Ensampensionären förlorar med det
62% av inkomsten i ett skikt som 2013 ligger mellan fribeloppet
96560 kr och 96560+44500=141060 kr inkomst, och förlorar 50% av
inkomsten som ligger över 141060 kr. Marginaleffekten är 62%
respektive 50% för minskningen av bostadstillägget. Om marginalskatten är t ex 30 % blir marginaleffekten av skatt och bostadstillägg
tillsammans 92% respektive 80%
Marginalskatten i skiktet 96560-141060 är 2013 (per månad 804711755) ca 20,3-26,5%. I skiktet närmast över 141060: ca 26,5%.

Där ingår som förmögenhet pengar i plånboken, på banken, värden på
aktier m m och taxeringsvärden på fastigheter.
Förmögenheterna är inga inkomster. Inkomster av förmögenhetera är
avkastningar, t ex räntor på bankmedel, aktieutdelningar o d och de
inkomsterna beskattas i vanlig ordning och medför avtrappningar av
bostadstilläggen.
Förmögenhetstillägget 15% av förmögenheterna är en extra förmögenhetsskatt. För avkastningen betalar man ju både skatt och minskning
av bostadstillägg.
Enligt DN 3 feb 2013 var sparräntorna då:
Nordea kapital 0-100 000 kr ränta 0,5%. från 100 000 1,1 %
Handelsbanken min 50 000 0,65%
SEB 0,55%
Swedbank minst 50 000 0,6%
Riksgäldsspar minst 5000 0,75%
Om pensionären har 200 000 på banken är räntan säg 1% = 2000 kr.
Skatten på räntan är 30%= 600 kr.
Bostadstillägget minskar i första skiktet med 62% av räntan 2000 kr=
1240 kr
Förmögenhetstillägget är 15 % av 100 000= 15000 och det minskar
bostadstillägget med 62% av det= 9300 kr.
Skatt och bidragsminskning blir : 600+1240+9300= 11 140 kr.
Den verkliga inkomsten av 200 000 kr på banken är 2000 kr och det
ger en förlust (säg=skatt) på 11 140 kr= 557% av räntan 2000 kr.
En förståndig pensionär bör ta ut pengarna från banken och lägga dem
i madrassen och tjäna 11 140-2000=9 140 kr per år, på 10 år 91 400 kr.
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Om pensionären har ett fritidshus som han byggde med egna händer i
sin ungdom för 25 000 inklusive tomt, kan taxeringsvärdet nu ligga på
600 000 kr.
Förmögenhetstillägget 15% blir 15% av 500 000 kr = 75 000 kr.
Bostadstillägget minskar med 62% av det = 46 500 kr.
Dessa 46 500 kr är en sorts förmögenhetsskatt som är 7,75% av
taxeringsvärdet 600 000 kr, en förmögenhetsskatt utöver den skatt/
avgift på ca 5000 kr som betalas på skattsedeln.
Fastighetsavgift, drift och underhåll, vägavgifter o d samt bidragsminskning kan tillsamman bli 60 000 kr per år, 5000 kr per månad och
10 000 kr per månad för den tid på året som fritidshuset kan användas.
Det är ett orimligt högt pris.
Pensionären har ingen möjlighet lägga fritidshuset i madrassen och
kan inte komma undan den orimliga minskningen av bostadstillägget.
Pensionärer som permanentbor i egna hus slipper förmögenhetstillägget för taxeringsvärdet och får 46 500 kr högre bostadstillägg om
taxeringsvärdet är samma som för fritdshuset i exemplet.
Mer om pensionärers bostadstillägg finns i sammandraget om pensionärer i
Sven Wimnell 16 maj 2012:
Politik i maj 2012 och socialdemokraternas
möjligheter att vinna valet 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf
Där finns bl a följande beräkningar av marginaleffekter 2004 då
prisbasbeloppet var 39 300 kr.

Summa marginaleffekt 2004. (Från sid 3405) Pensionärer
Här gäller beloppsgränserna för bostadstillägg fall med maximalt
tillägg.
Tabellen avser kommunalskatt, statlig skatt 200 kr tillkommer för alla.
Ensam.
Inkomst kr per år
Marginalskatt
16I700- 58577
32%
58577-106896
25,6%
106896-121830
32%
121830-269991
35,2%
26999132%
Minskning botillägg
- 85281 kr
0%
85281-124581
62%
124581-174129
50%
1741290%
Summa marginaleffekt
Kvar efter skatt och
bidragsminskning
16700- 58577
32%
58577-85281
25,6%
85281 ger kvar =
folkpension+ptillskott
85281-106896
25,6+62=87,6%
21615 x 0,124 = 2680 kr
För ATP-del
106896-121830
32+62 = 94%
14934 x 0,06 = 896kr
För ATP-del
121830-124581
35,2+62=97,2%
2751 x 0,028 = 77kr
För ATP-del
124581-174129
35,2+50=85,2%
49548 x 0,148 = 7333 kr
För ATP-del
174129-269991
35,2%
269991-291800
32%
291800-441300
32%+ statlig 20%
44130032%+ statlig 25%
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Make.
Inkomst kr per år
16700- 58577
58577-106896
106896-121830Y
121830-269991
269991- 76046 kr
76046-115346
115346-115766
115766-

Summa marginaleffekt
16700- 58577
58577-76046
76046-106896
106896-115346
115346-115766
115766-121830
121830-269991
269991-291800
291800-441300
441300-

Så beräknar vi dina inkomster

Marginalskatt
32%
25,6%
32%
35,2%
32%
Minskning botillägg
0%
62%
50%
0%

32%
25,6%

Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013
När vi beräknar din inkomst för bostadstillägg ser vi på din nuvarande årsinkomst. Om du har tillgångar kan även det påverka
bostadstillägget. Vi räknar också med inkomst av kapital, som
exempelvis ränteinkomster.

Kvar efter skatt och
bidragsminskning

76046 ger kvar =
folkpension+ptillskott
25,6+62=87,6%
30850 x 0,124 = 3825 kr
För ATP-del
32+62 = 94%
8450 x 0,06 =
507kr
För ATP-del
32+50 =82%
420 x 0,18 =
76kr
För ATP-del
32%
35,2%
32%
32%+statlig 20%
32%+ statlig 25%

Vi beräknar din inkomst per år
Det är dina inkomster med belopp före skatt, som ligger till grund för
beräkningen av bostadstillägg. Dina inkomster beräknas till en årsinkomst. Om du har en inkomst som upphör inom ett år, räknas den ändå
med som en årsinkomst. När inkomsten upphör kan bostadstillägget
räknas om på nytt. Om du har varierande eller tillfälliga inkomster
räknas de inkomster med som du uppskattar att ha under det närmaste
året. Om du har inkomst av näringsverksamhet är det också din uppskattade inkomst det närmaste året som räknas med. Läs mer om
inkomst av näringsverksamhet längre ned på sidan.
Meddela alltid oss när dina inkomster förändras. Läs mer under Anmäl
alltid förändringar.
Det här räknas med i din årsinkomst
Vi räknar med alla skattepliktiga inkomster. Om du har utländska
inkomster, som pensioner, livräntor och arbetsinkomster, räknas de
också med även om de inte är skattepliktiga i Sverige.
Som inkomst räknar vi till exempel:
•
ålderspension, premiepension och efterlevandepension
•
tjänstepension och avtalspension
•
privat pension
•
livränta
•
arbetsinkomst
•
inkomst av näringsverksamhet
•
inkomst av kapital
•
förmögenhetstillägg.
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Förmögenhetstillägg och inkomst av kapital
Vi räknar med de tillgångar, skulder och kapitalinkomster som du hade
den 31 december året innan du lämnar din ansökan om bostadstillägg
till oss.
Utifrån dina tillgångar beräknar vi ett förmögenhetstillägg som läggs
till din årsinkomst. Förmögenhetstillägget blir 15 procent av de tillgångar som överstiger 100 000 kronor. Om du är gift räknar vi tillägget utifrån de tillgångar som överstiger 200 000 kronor. Om du har
skulder räknar vi av dessa från dina tillgångar. Det gäller dock inte
skulder för permanentbostad. Vi avrundar dina tillgångar nedåt till helt
tusental kronor innan förmögenhetstillägget beräknas.
Det här räknas som tillgångar:
•
behållning på konto samt kontanter, den del som sammanlagt
överstiger 25 000 kronor
•
aktier, fondandelar och övriga värdepapper
•
kapitalförsäkringar
•
återköpbara livförsäkringar
•
privata bostadsfastigheter och bostadsrätter som inte är din
permanentbostad
•
fordran i pengar.
Så här värderas dina tillgångar
Marknadsnoterade delägarrätter (aktier, fondandelar och övriga värdepapper) tas upp till 80 procent av marknadsvärdet.
Kapitalförsäkringar, livförsäkringar samt fordran tas upp till 100
procent.
Den del av det sammanlagda värdet av kontanter och bankmedel som
överstiger 25 000 kronor tas upp till 100 procent.
Fastigheter tas upp till taxeringsvärdet. Fastigheter utomlands tas upp
till 75 procent av marknadsvärdet. Bostadsrätter tas upp till sitt
förmögenhetsvärde.

Det här räknas som inkomst av kapital:
•
ränteinkomster
•
utdelningar
•
kapitalvinster vid försäljning av tillgångar
•
inkomster vid uthyrning av privatbostad.
Du kan göra vissa avdrag från din inkomst av kapital
Skatteverket har regler för vilka avdrag du kan göra från din
kapitalinkomst när du deklarerar. När vi beräknar för bostadstillägg tar
vi endast med en del av dessa avdrag.
Vi räknar inte med avdrag för:
•
räntekostnader, tomträttsavgäld eller förvaltningskostnader.
Vi räknar med avdrag för:
•
kapitalförluster till den del du har kapitalvinster
•
uppskovsbelopp och negativ räntefördelning.
Om du har inkomst av näringsverksamhet
När du beräknar din inkomst av näringsverksamhet får du göra samma
avdrag från inkomsten som du gör i din självdeklaration, förutom
avdrag för outnyttjat underskott från tidigare år. Avdrag för egen
pensionsförsäkring är delvis begränsat — du får endast göra avdrag för
den del som överstiger ett halvt prisbasbelopp.
Om du har svårt att uppskatta din inkomst av näringsverksamhet, kan
du utgå från det senast deklarerade överskottet.
Till vanliga frågor och svar om bostadstillägg
Läs även
Så beräknar vi din bostadskostnad
Sidan uppdaterades 2012-10-10
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Så beräknar vi din bostadskostnad
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013
Vi kan bevilja bostadstillägg för olika slags boendeformer.
Bostadskostnaden beräknas på olika sätt beroende på vilket slags
boende du har.
Om du bor i lägenhet
Om du bor i en hyreslägenhet räknas bostadskostnaden utifrån hyran
för bostaden. Om du bor i andra hand räknas det på samma sätt.
Om du bor i en egen bostadsrätt räknas avgiften för bostaden samt 70
procent av räntekostnaderna för lån som är tagna för bostaden och med
bostaden som säkerhet.
Om du bor hos någon nära anhörig räknar vi utifrån att ni delar på
bostadskostnaden. För dig som är inneboende hos någon annan än nära
anhörig gäller din avtalade hyra.
Vad räknas med som bostadskostnad?
Andra kostnader kan vara medräknade i den totala hyran eller avgiften.
Som bostadskostnad räknas till exempel även detta:
•
Avgift för TV- och Internetabonnemang, om det är hyresvärden
som har tecknat avtalet och avgiften därför ingår i din hyra.
•
Övriga kostnader för utrustning av bostaden, som exempelvis
avgift för inglasad balkong eller reparationsfond.
Om det i hyran inte ingår värme, vatten eller sophämtning, lägger vi
till kostnaden för detta enligt ett schablonbelopp.
Vad räknas inte med som bostadskostnad?
Som bostadskostnad räknas inte avgift för parkeringsplats, avgift till
hyresgästförening, avgift för hushållsel eller hyra av möbler. Om
hushållsel eller möbler ingår utan angivna kostnader så gör vi avdrag

med schablonbelopp. Egna kostnader för TV- och Internetabonnemang
räknas inte med som bostadskostnad.
Om du har hyresrabatt eller av annan anledning har en reducerad hyra,
räknar vi bara med den hyra som faktiskt betalas.
Om du bor på äldreboende
Om du bor på ett serviceboende eller ett äldreboende är
bostadskostnaden den avgift du betalar för boendet. Övriga avgifter för
till exempel mat eller omvårdnad räknas inte som bostadskostnad.
Reglerna för vad som räknas med som bostadskostnad är i övrigt
desamma som för lägenhet.
Om du bor i eget hus
Om du bor i ett eget hus räknas detta som bostadskostnad:
•
fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift
•
70 procent av räntekostnader för lån som är tagna för huset och
med huset som säkerhet
•
70 procent av tomträttsavgäld
•
schablonbelopp för övriga driftskostnader såsom uppvärmning,
vatten, avlopp, sophämtning, underhåll och försäkring.
Vi beräknar alltid dina driftskostnader enligt schablonbelopp.
Schablonbeloppen bestäms varje år utifrån aktuella priser på till
exempel el och olja.
Om du bor i ett eget hus på en lantbruksenhet räknas endast de
kostnader som rör bostadsbyggnaden och tomtmarken med. Om du har
lån som är tagna för lantbruksenheten i sin helhet, räknas bara en viss
del av räntekostnaden med. Vi beräknar räntekostnaden utifrån
bostadens taxeringsvärde i förhållande till hela lantbruksenhetens
taxeringsvärde.
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Om du bor i ett hus som du inte äger
Bostadskostnaden för dig som bor i ett hus som du inte äger själv
beräknas utifrån din situation:
•
Om du hyr huset av någon gäller reglerna som för
hyreslägenhet.
•
Om du bor i huset utan att betala någon hyra, men står för
löpande driftskostnader, gäller också reglerna för
hyreslägenhet. Detta gäller till exempel för dig som har
överlåtit huset till ditt barn. Du får då bostadstillägg utifrån
schablonbelopp för värme, vattenförbrukning, varmvatten och
sophämtning.
•
Om du bor tillsammans med någon nära anhörig som äger
huset, räknas bostadskostnaden utifrån att ni delar
bostadskostnaderna för huset.
•
Om du delar boendet med någon annan än en nära anhörig,
alltså när du bor som inneboende, blir bostadskostnaden din
avtalade hyra.
Övriga boendeformer
Om du bor i ett arrenderat hus på en lantbruksenhet räknas bostadens
arrendeavgift samt schablonbelopp för övriga kostnader som total
bostadskostnad.
Om du bor i ett andelshus eller i en egen flerfamiljsfastighet bestäms
bostadskostnaden till ett belopp som Pensionsmyndigheten fastställer
utifrån de genomsnittliga bostadskostnaderna i Sverige.

Det här minskar bostadskostnaden
Din bostadskostnad kan i vissa fall minskas, till exempel om:
•
du har någon inneboende
•
du delar bostad med någon nära anhörig
•
du bedriver näringsverksamhet hemma
•
du har bostadsbidrag till barnfamilj.
Vanliga frågor och svar om bostadstillägg
Bo med nära anhörig
Om du bor tillsammans med någon nära anhörig räknar vi med att ni
delar på bostadskostnaden. Som nära anhörig räknas barn, barnbarn,
föräldrar, syskon samt mor- och farföräldrar.
Schablonbelopp
Här finns de belopp som används vid beräkning av sådan
bostadskostnad som bestäms av schablonbelopp:
Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2012:5)
Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg
Sidan uppdaterades 2013-01-14

Om du bor i husvagn eller husbåt räknas den hyra eller avgift som
betalas för uppställningen. Bor du på annat sätt beräknas
bostadskostnaden enligt de belopp för fri bostad som fastställs i
föreskrift från Skatteverket. Föreskriften finns på Skatteverkets
webbplats.
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Så mycket kan du få i bostadstillägg
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013
Din bostadskostnad ligger till grund för vad du kan få i bostadstillägg. Bostadstillägget är inkomstprövat och påverkas därför
också av dina inkomster och eventuella tillgångar.
Om du är ensamstående
Du kan som mest få 4 990 kronor per månad i bostadstillägg. Det är 93
procent av en bostadskostnad på 5 000 kronor plus ett tillägg på 340
kronor. Om du har en bostadskostnad som är högre än 5 000 kronor
kan du ändå inte få mer än 4 990 kronor i bostadstillägg, men om du
har låga inkomster kan du ha rätt till ytterligare ersättning i form av
särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.
Om du bor i ett tvåbäddsrum, på till exempel ett sjukhem eller ett
äldreboende, kan du få högst 2 093 kronor per månad i bostadstillägg.
Det är 93 procent av en bostadskostnad på 2 250 kronor plus ett tillägg
på 170 kronor.
Om du är gift, sambo eller registrerad partner
Eftersom du delar bostadskostnad med någon kan du som mest få
2 495 kronor i bostadstillägg. Det är 93 procent av en bostadskostnad
på 2 500 kronor plus ett tillägg på 170 kronor. Om bostadskostnaden
är högre än 2 500 kronor kan du ändå inte få mer än 2 495 kronor i
bostadstillägg, men om du har låga inkomster kan du ha rätt till
ytterligare ersättning i form av särskilt bostadstillägg eller
äldreförsörjningsstöd.
Om du och din partner lever åtskilda
Om du och din make, maka eller registrerad partner lever åtskilda kan
ni i vissa fall få bostadstillägg som för ensamstående. Så kan det till
exempel vara om en av er flyttar till ett äldreboende.

Så här påverkar dina inkomster bostadstillägget
Om dina totala inkomster före skatt är lägre än ett så kallat fribelopp så
kan du ha rätt till bostadstillägg med 93 procent av bostadskostnaden,
enligt ovan.
Om dina inkomster är högre än ett fribelopp så påverkar det
bostadstillägget. Vi räknar först ut hur mycket bostadstillägg dina
bostadskostnader maximalt kan ge dig rätt till. Från den summan drar
vi av en viss del av din inkomst. Läs mer under Så beräknar vi ditt
bostadstillägg.
Alla skattepliktiga inkomster, till exempel allmän pension,
tjänstepension och privat pension räknas med när vi beräknar ditt
bostadstillägg. Även vissa skattefria inkomster räknas med. Tillgångar
över 100 000 kronor räknas också med i form av ett
förmögenhetstillägg. Läs mer under Så beräknar vi dina inkomster.
Ansök om bostadstillägg på webben
Till vanliga frågor och svar om bostadstillägg
Aktuella belopp
Fribeloppet för år 2013:
•
96 565 kronor för dig som är ensamstående
•
86 108 kronor för dig som är gift
Fribeloppet är i det närmaste lika stort som beloppet för
garantipension. Fribeloppet räknas om varje år genom att årets
prisbasbelopp multipliceras med talet 2,17 om du är ensamstående och
talet 1,935 om du är gift.
Vad betyder orden?
Prisbasbelopp
Ett belopp som bestäms av regeringen varje år och som används främst
för värdesäkring av olika förmåner.
Aktuella belopp
I Pensionsordlistan hittar du fler svåra ord förklarade.
Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg
Sidan uppdaterades 2013-01-01
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Så beräknar vi ditt bostadstillägg
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013
Vi beräknar bostadstillägget utifrån din bostadskostnad per år
och din årsinkomst.
Vi räknar först ut vad 93 procent av din bostadskostnad blir och gör
sedan ett tillägg med 170 eller 340 kronor. Sedan drar vi en viss del av
din årsinkomst. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg, som
delas med tolv och betalas ut varje månad.
Vi beräknar först din bostadskostnad
Vi utgår från vad din bostadskostnad är per år. Vi har en övre gräns för
bostadskostnaden på 5 000 kronor per månad, vilket du kan läsa mer
om under Så mycket kan du få i bostadstillägg.
Vi beräknar sedan det högsta möjliga bostadstillägg som kan betalas
ut, vilket är 93 procent av din bostadskostnad plus ett tillägg på 170
kronor per person för gifta, sambos eller registrerade partners och 340
kronor för ensamstående. Högsta möjliga bostadstillägg kan du få om
du har inkomster som är lägre än ett fribelopp.
Exempel:
Bostadskostnaden är 4 500 kronor per månad.
Högsta möjliga bostadstillägg per år
(4 500 kronor x 93% + 170 kronor) x 12 månader = 52 260 kronor
Vi gör avdrag för en viss del av din inkomst
Om du har inkomster som är högre än ett fribelopp, så gör vi avdrag
med en viss del av inkomsten, ett så kallat inkomstavdrag. För att
räkna ut avdraget beräknar vi årsinkomsten i två steg.

Exempel:
Ensamstående pensionär som för år 2013 har pension från
Pensionsmyndigheten med 100 400 kronor per år före skatt, och
tjänstepension med 12 500 kronor per år före skatt.
Steg 1
100 400 kronor x 100 %
100 400
12 500 kronor x 80 %
10 000
Avdrag för fribelopp
- 96 565
Summa (reduceringsinkomst)
13 835
Steg 2
13 835 kronor x 62 %
8 578
Inkomstavdrag
8 578
Steg 1:
Här räknas varje inkomst med till 100%, 80% eller 50%, beroende på
vilken slags inkomst det är. Läs mer nedan om till vilken del dina
inkomster ska tas upp. Vi gör sedan avdrag för ett fribelopp. Den
summa som återstår kallas för reduceringsinkomst.
Steg 2:
Här minskar vi inkomsten ytterligare, genom att räkna med två
procentsatser:
•
62 procent av reduceringsinkomsten upp till ett prisbasbelopp
•
50 procent av reduceringsinkomsten som överstiger ett
prisbasbelopp.
Prisbasbeloppet är 44 500 kronor för år 2013.
Det här blir ditt belopp för bostadstillägg
Vi minskar beloppet för högsta möjliga bostadstillägg med
inkomstavdraget. Summan som återstår blir ditt bostadstillägg.
Exempel:
Högsta möjliga bostadstillägg är beräknat till 52 260 kronor per år.
Inkomstavdraget är beräknat till 9 250 kronor.
Högsta möjliga bostadstillägg
52 260 kronor
Beräknat inkomstavdrag
-8 578 kronor
Bostadstillägg per år
43 682 kronor
Bostadstillägg per månad
3 640 kronor
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Inkomsterna räknas med till 100, 80 eller 50 procent
När vi beräknar inkomstavdraget räknas dina inkomster med till olika
stor del beroende på vilken slags inkomst det är.
Följande inkomster räknas med till 100 procent:
•
ålderspension, premiepension, efterlevandepension
•
inkomst av kapital
•
förmögenhetstillägg.
Följande inkomster räknas med till 80 procent:
•
tjänstepension och avtalspension
•
privat pension
•
livränta
•
skattepliktig del av vårdbidrag.
Följande inkomster räknas med till 50 procent:
•
arbetsinkomster
•
inkomster av näringsverksamhet.
Till vanliga frågor och svar om bostadstillägg

Avtrappningsregler.
Här föreslås att förmögenhetstillägget 15% avskaffas både i systemet
för bostadstillägg för pensionärer och i systemen för bostadsbidrag till
barnfamiljer och ungdomar.I systemet för pensionärerna är det synnerligen angeläget bl a därför att avtrappningarna där blir 62% av tillägget
I de andra systemen är det inte lika angeläget. Avtrappningarna för
barnfamiljerna blir bara 20% och för ungdomarna 33%. Pensionärer
som kan få bostadstillägg är hårt drabbade av marginaleffekter som
kan bli 97% för pensionsinkomster och 49% för arbetsinkomster.

Pensionärernas bostadstillägg
Om dina totala inkomster före skatt är lägre än ett så kallat fribelopp så
kan du ha rätt till fullt bostadstillägg

Läs även
Så beräknar vi dina inkomster
Så beräknar vi din bostadskostnad
Aktuella belopp
Fribeloppet för år 2013:
•
96 565 kronor för dig som är ensamstående
•
86 108 kronor för dig som är gift
Fribeloppet är i det närmaste lika stort som beloppet för
garantipension. Fribeloppet räknas om varje år genom att årets
prisbasbelopp multipliceras med talet 2,17 om du är ensamstående och
talet 1,935 om du är gift.
Aktuella belopp som används för att beräkna din pension
Beräkningsexempel
Fler exempel på hur vi beräknar bostadstilläggRäkna ut om du har
rätt till bostadstillägg-Sidan uppdaterades 2013-01-01

Fribeloppet för år 2013:
•
96 565 kronor för dig som är ensamstående
•
86 108 kronor för dig som är gift
Fribeloppet är i det närmaste lika stort som beloppet för
garantipension. Fribeloppet räknas om varje år genom att årets
prisbasbelopp multipliceras med talet 2,17 om du är ensamstående och
talet 1,935 om du är gift. Prisbasbeloppet är 44 500 kronor för år 2013.
Om dina inkomster är högre än ett fribelopp
Den del av inkomsten som är högre än fribeloppet: av den delen drar
man bort 62% av det som är under ett prisbasbelopp och 50% av det
som är över ett prisbasbelopp. Ensampensionären förlorar med det
62% av inkomsten i ett skikt som 2013 ligger mellan fribeloppet
96560 kr och 96560+44500=141060 kr inkomst, och förlorar 50% av
inkomsten som ligger över 141060 kr. Marginaleffekten är 62%
respektive 50% för minskningen av bostadstillägget. Om marginalskatten är t ex 30 % blir marginaleffekten av skatt och bostadstillägg
tillsammans 92% respektive 80%
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Inkomster som används när bostadstillägget reduceras
innehåller de vanliga inkomsterna samt ett fantasibelopp på 15% av
delar av kapitatillgångar/ förmögenhetstillgångar som är över 100 000
kr.
Förmögenhetstillägget 15% av förmögenheterna är en extra förmögenhetsskatt som 2013 för pengar på banken (inklusive skatt på
räntan) rör sig kring 557 % (över femhundra procent) av avkastningen/räntan. För fastigheter blir det en extra förmöghetsskatt
på 7,75% av taxeringsvärdet.
Dessa 15% bör avskaffas
Förslag till ändringar i Socialförsäkringsbalken (2010:110)
102 kap. Beräkning av bostadstillägg
Beräkning av bidragsgrundande inkomst
Grundläggande bestämmelse
7 § Den bidragsgrundande inkomsten är summan av
1. ett uppskattat överskott i inkomstslaget tjänst enligt 10 kap. 16 §
inkomstskattelagen (1999:1229),
2. ett uppskattat överskott i inkomstslaget näringsverksamhet beräknat
enligt 8 §,
3. överskott i inkomstslaget kapital beräknat enligt 9 § för året före det
år då ansökan om bostadstillägg görs eller, vid omprövning av
bidragsgrundande inkomst av annan anledning än som anges i 103
kap. 3 §, året före det år bostadstillägget avser,
Punkt 4 stryks.
4. del av förmögenhet enligt 1013 §§, och
5. vissa andra inkomster enligt 15 §. Lag (2012:599).

Inkomstslaget näringsverksamhet
8 § Överskott av en näringsverksamhet beräknat enligt 14 kap. 21 §
inkomstskattelagen (1999:1229) ska ökas i enlighet med vad som
anges i 97 kap. 4 § första stycket 1 och 4. Underskott av
näringsverksamheten ska minskas med avdrag som avses i 97 kap. 4 §
första stycket 1 och 4. Lag (2011:1075).
Inkomstslaget kapital
9 § Överskott i inkomstslaget kapital ska beräknas enligt
bestämmelserna i 97 kap. 5 §.
10-13 § stryks
Förmögenhet
10 § Förmögenhet enligt 7 § 4 beräknas per den 31 december året före
det år då ansökan om bostadstillägg görs eller, vid omprövning av
bidragsgrundande inkomst av annan anledning än som anges i 103
kap. 3 §, per den 31 december året före det år bostadstillägget avser.
Lag (2012:599).
11 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med 15
procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000
kronor för den som är ogift och 200 000 kronor för makar. Det
framräknade förmögenhetsbeloppet avrundas nedåt till helt tusental
kronor.
12 § I fråga om makar ska värdet av förmögenhet för var och en av
dem beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda förmögenhet efter
avdrag enligt 11 §.
13 § Förmögenheten beräknas enligt lagen (2009:1053) om
förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner.
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Vissa andra inkomster
15 § Med vissa andra inkomster enligt 7 § 5 avses detsamma som i 97
kap. 13 § första stycket 13, 5 och 6 samt ersättning från
avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukdomsfall som inträffat före år
1991. Lag (2010:352).
Beräkning av reduceringsinkomst
Grundläggande bestämmelser
16 § Reduceringsinkomsten är summan av
1. sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension och
änkepension,
2. pension och invaliditetsförmån som lämnas enligt utländsk
lagstiftning,
3. inkomst av kapital enligt 7 § 3,

Bostadsbidrag för barnfamiljer och till hushåll utan
barn.
Här utdrag ur Socialförsäkringsbalken (2010:110) som
visar något om bostadsbidrag för barnfamiljer och de s k
ungdomsbostadsbidragen till hushåll 18-28.
Bestämmelserna om att 15 % av förmögenhet ska tas
upp som inkomst bör avskaffas.
96 kap. Rätten till bostadsbidrag

Punkt 4 stryks
4. del av förmögenhet enligt 7 § 4,
5. 50 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som
består av arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket
inkomstskattelagen (1999:1229),
6. 50 procent av de delar av inkomsten enligt 15 § som, bortsett från
att skatteplikt inte föreligger, är av motsvarande slag som
arbetsinkomst enligt 67 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen, och
7. 80 procent av övriga delar av den bidragsgrundande inkomsten,
minskad med ett fribelopp enligt 17-19 §§.

Många anser att pensionärerna halkar efter i välfärden.
Att öka bostadstilläggen något och sänka skatten något
för dem är gott och väl, men det är dags ta bort den
grovt snedvridande effekten av regeln att 15% av kapital
ska ses som inkomst. Regeln bör snarast tas bort.

1 § I detta kapitel finns allmänna bestämmelser i 2 och 3 §§.
Vidare finns bestämmelser om
- barnfamiljer i 4-9 §§,
- hushåll utan barn i 10 och 11 §§, och
- förmånstiden i 12-15 §§.
Allmänna bestämmelser
Bidrag till kostnader för bostad
2 § Bostadsbidrag i form av bidrag till kostnader för bostad kan
lämnas till
- barnfamiljer, och
- hushåll utan barn.
Sådant bidrag lämnas endast till kostnader för en bostad där den
försäkrade är bosatt och folkbokförd. Vidare krävs att han eller hon
äger eller innehar bostaden med hyres- eller bostadsrätt. Om det finns
särskilda skäl, får bidrag dock lämnas till kostnaderna för en bostad
där den försäkrade inte är folkbokförd.
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97 kap. Beräkning av bostadsbidrag
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om
bidragsgrundande inkomst i 213 §§,
kostnader för bostad i 14 §,
beräkning av bostadsbidrag till barnfamiljer i 1518 och 2023 §§,
beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn i 2428 §§, och
undantag när bidragsbehov saknas i 29 §. Lag (2011:1520).

Vissa undantag för barns förmögenhet
9 § Vid beräkning av ett barns förmögenhet ska undantas ett belopp
som motsvarar ersättning som barnet
1. har fått med anledning av personskada eller kränkning, om
ersättningen inte avser ersättning för kostnader, eller
2. har fått från en försäkring med anledning av att barnet ådragit sig
skada genom olycksfall eller sjukdom, om ersättningen inte avser
ersättning för sakskada.

Förmögenhet
6 § Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med 15
procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kr,
avrundad nedåt till helt tiotusental kronor.

Första stycket gäller även en fordran som avser sådana ersättningar.
Om ersättningen till någon del är skattepliktig enligt
inkomstskattelagen (1999:1229) gäller undantaget beloppet före
beskattning.

I den sammanlagda förmögenheten ingår förmögenhet för varje
försäkrad samt för varje barn som avses i 96 kap. 4 och 9 §§.

10 § Vid beräkningen av ett barns förmögenhet ska sådana tillgångar
undantas som barnet har förvärvat genom
1. gåva eller testamente,
2. förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande
enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och
3. avkastning av och sådant som trätt i stället för sådan egendom som
avses i 1 eller 2.

7 § Tillägg för makars förmögenhet ska fördelas på makarna i
förhållande till deras respektive andel av den sammanlagda
förmögenheten.
Tillägg för barns förmögenhet ska fördelas lika mellan makar.
8 § Förmögenheten beräknas enligt lagen (2009:1053) om
förmögenhet vid beräkning av vissa förmåner, om inte annat följer av
9 och 10 §§.
Förmögenheten beräknas per den 31 december det år som
bostadsbidraget avser.

Ett undantag enligt första stycket förutsätter dock att förvärvet har
skett från någon annan än barnets förmyndare och att det är förenat
med villkor
- som innebär att egendomen ska stå under förvaltning av någon annan
än förmyndaren, utan bestämmanderätt för denne, och
- som anger vem som i stället ska utöva förvaltningen.
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Bostadsbidrag till barnfamiljer
Grundläggande bestämmelser
15 § Bostadsbidrag till barnfamiljer beräknas enligt 18-23 §§.
Om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 117 000 kronor för en
försäkrad, eller för makar 58 500 kronor för var och en av dem, ska
bidraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.
16 § Bidrag som beräknas till mindre belopp än 1 200 kronor för helt
år betalas inte ut.
17 § Bostadsbidrag får inte lämnas för fler än tre barn.
Bidrag till kostnader för bostad
18 § Bostadsbidrag lämnas månadsvis som bidrag till kostnader för
bostad med 50 procent av den del av bostadskostnaden per månad som
för familjer med
ett barn överstiger 1 400 kronor men inte 5 300 kronor,
två barn överstiger 1 400 kronor men inte 5 900 kronor, och
tre eller flera barn överstiger 1 400 kronor men inte 6 600 kronor.
Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om
någon medlem av familjen är funktionshindrad. Lag (2011:1520).
19 § Har upphävts genom lag (2011:1520).

20 § Vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader i 18 §
ska Försäkringskassan bortse från bostadskostnader som avser
bostadsytor som överstiger
- 80 kvadratmeter för hushåll med ett barn,
- 100 kvadratmeter för hushåll med två barn,
- 120 kvadratmeter för hushåll med tre barn,
- 140 kvadratmeter för hushåll med fyra barn, och
- 160 kvadratmeter för hushåll med fem eller flera barn.
Större bostadsytor än som anges i första stycket får beaktas, om någon
medlem av familjen är funktionshindrad.
21 § Försäkringskassan ska beakta bostadskostnader upp till följande
belopp per månad, utan hinder av bestämmelserna i 20 § första
stycket:
- 3 000 kronor för hushåll med ett barn,
- 3 300 kronor för hushåll med två barn,
- 3 600 kronor för hushåll med tre barn,
- 3 900 kronor för hushåll med fyra barn, och
- 4 200 kronor för hushåll med fem eller flera barn.
Särskilt bidrag
22 § Bostadsbidrag lämnas månadsvis som särskilt bidrag med
1 300 kronor till familjer med ett barn,
1 750 kronor till familjer med två barn, och
2 350 kronor till familjer med tre eller flera barn. Lag (2012:599).
Umgängesbidrag
23 § Bostadsbidrag lämnas månadsvis som umgängesbidrag med
- 300 kronor för ett barn,
- 375 kronor för två barn, och
- 450 kronor för tre eller flera barn.
Om det i hushållet finns såväl hemmavarande barn som sådana barn
som avses i 95 kap. 2 § 3 lämnas umgängesbidrag med 75 kronor per
månad för varje barn som berättigar till umgängesbidrag.
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Beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn
Grundläggande bestämmelser

3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.

24 § Bostadsbidrag till hushåll utan barn beräknas enligt 26- 28 §§.
Om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 41 000 kronor för en
försäkrad, eller 58 000 kronor för makar, ska bidraget minskas med en
tredjedel av den överskjutande inkomsten.
25 § Bidrag som beräknas till mindre belopp än 1 200 kronor för helt
år betalas inte ut.
Bidrag till kostnader för bostad
26 § Bostadsbidrag i form av bidrag till kostnaderna för bostaden
lämnas med 90 procent av den del av bostadskostnaden per månad
som överstiger 1 800 kronor men inte 2 600 kronor. Lag (2011:1520).
27 § Om bostadskostnaden överstiger 2 600 kronor lämnas
bostadsbidrag med 65 procent av den överskjutande bostadskostnaden
per månad upp till 3 600 kronor.
Högre bostadskostnad än som anges i första stycket får beaktas, om
den försäkrade eller hans eller hennes make är funktionshindrad. Lag
(2011:1520).
28 § Vid tillämpning av bestämmelserna om bostadskostnader i 26 och
27 §§ ska Försäkringskassan bortse från bostadskostnader som avser
bostadsytor som överstiger 60 kvadratmeter.
Större bostadsyta än som anges i första stycket får beaktas, om den
försäkrade eller hans eller hennes make är funktionshindrad.

Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst
vid beräkning av bostadsbidragen avskaffas.
Det är dock inte lika angeläget som för pensionärerna. Marginaleffekterna av regeln är för barnfamiljerna bara en tredjedel av
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 barnfamiljer som är beroende av bidrag ha kvar den förmöghetsskatt som
15%-regeln innebär: på marginalen 20% av 15%= 3% där pensionären
har 9, 3% (62% av 15%=9,3%) och icke-pensionärerna 0%.
Hur noga var man med att beräkna statens kostnader när förmögenhetsskatten togs bort? När det gjordes borde man på samma gång ha
tagit bort regeln 15% i bostadsbidragssystemen.
Enligt DN 3 feb 2013 var sparräntorna då cirka 1% (se sida 352):
Om banfamiljen har 200 000 på banken är räntan säg 1% = 2000 kr.
Skatten på räntan är 30%= 600 kr.
Bostadsbidraget minskar med 20% av räntan 2000 kr= 400 kr
Förmögenhetstillägget är 15 % av 100 000= 15000 och det minskar
bostadsbidraget med med 20% av det= 3000 kr.
Skatt och bidragsminskning blir : 600+400+3000= 4000 kr.
Den verkliga inkomsten av 200 000 kr på banken är räntan 2000 kr
och det ger en förlust på 4000-2000=2000 kr=100% av räntan 2000 kr
En förståndig barnfamilj bör ta ut pengarna från banken och lägga dem
i madrassen och tjäna 2000 kr per år, på 10 år 20 000 kr.
Om riksdagen anser att de nuvarande regeln om 15% är lämplig och
förenlig med de jämlikhetsideal man förespråkar, kan regeln behållas,
men om så inte är fallet bör regeln om att 15 % av förmögenheter ska
tas upp som inkomst vid beräkning av bostadsbidragen avskaffas.
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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 penningvärde motsvarar det ungefär vad en stor TV-apparat nu kostar.
Det blev vanlig att lyssna på utländsk radio, man kunde ta in hundratals namngivna stationer som man ställde in med rattar.
För att få lyssna krävdes att man till Radiotjänst hade betalat radiolicens 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 underhållningsprogram 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 Nyheter 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 ordnades till en början med grammofonskivor som filmskötaren skulle
passa in till bilderna, sedan fördes koder för ljudet in i kanten av filmremsan 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 TVapparater.
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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-program 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 verksamheterna 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 välfärdsfördelning blir bättre, mer pengar till låga inkomster som måste tas
från de högre inkomsterna. Den föreslagna omläggningen av TVavgifterna är ett led i detta. Andra led är att förbätttra sjuk- och arbetslöshetsersättningar 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 jobbskatteavdragen. 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 prisbasbelopp har avdraget minskat 100 kr per månad så när som på
4 kr. Brypunkten bör därför sättas vid 3,04%.
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Från http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf (sid 73-75)

Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
I 1990 års skattereform infördes en ny typ av kapitalinkomstbeskattning: Kapitalinkomster beskattas med 30% och kapitalutgifter ger
avdragsrätt 30%, en procentsats som skruvas ner vid vissa höga
kapitalutgifter. Systemet bör behållas och procentsatsen 30% behållas
för både kapitalinkomster och kapitalutgifter. Vad man kan gör är att
studera minskningen av avdragsrätten vid höga kapitalutgifter, procentsatser och storleksgränser, och eventuellt minska avdragsrätten
genom att ändra procentsatser och storleksgränser vid höga inkomster.
Inflationen är nu låg och riksbanken vill att den ska öka till 2%. Riksbanken har rätt att självständigt styra den s k reporäntan. Riksbanken
gjorde den negativ i början av 2015, Löntagarnas organisationer vill ha
2% inflation så att de kan kräva höjda löner.
Riksbankschefen menar att hushållen lånar för mycket pengar, men har
inga förslag om hur man ska få hushållen att låna mindre, det är inte
hans bord.
I det läget har det från olika håll kommit förslag om att minska hushållens ränteavdrag och att införa amorteringskrav för dem. Finansinspektionen har haft förslag till krav om amorteringar på nya lån från
och med 1 augusti 2015, men har den 23 april 2015 dragit tillbaka
förslagen då finansinspektionen troligen inte har rätt att utfärda sådana
krav. Då menar somliga att det är nödvändigt att försämra ränteavdragen. Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena

Andersson är med rätta emot detta då det på olämpligt sätt rubbar
hushållens hushållsbudgetar, hushållen måste ha en rimligt bra stabilitet i reglerna som styr hushållens budgetar.
Amorteringskrav och minskade ränteavdrag minskar hushållens möjligheter att köpa saker och ting, det minskar konsumtionen, och bidrar
till att inflationen inte ökar så som riksbankschefen vill. företagen kan
inte höja priserna och inte investera så att arbetslösheten sjunker. Både
amorteringskrav och försämrade ränteavdrag motverkar riksbankschefen önskemål om högre inflation.
Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln
bör föreslås av regeringen.
Finansmarknadsministern (MP) tycks nu vilja införa amorteringskrav för bostadslån.
Det är en olämplig högerpolitik som gynnar dem med höga inkomster. Statsministern och finansministern bör som socialdemokrater övertyga finansmarknadsministern om att förslaget inte
bör genomföras.
Amorteringskraven är en mycket svår belastning för dem med
låga inkomster, de kan inte ha råd att köpa lägenheter. De lägen-heter de inte köper blir tillgängliga för dem med högre inkomster,
som har stora överskott i sina hushållsbudgetar och väl tål amorteringskraven. Kraven gynnar alltså de högre inkomsterna, vilket
knappast kan vara en politik som passar socialdemokraternas
ambitioner.
Tanken med statligt styrda amorteringskrav är felaktig, amorteringskraven är i första hand en fråga mellan banker och låntagare, inte något för staten att lägga sig i.
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Varken amorteringskrav eller sämre ränteavdrag i huvudregeln
bör föreslås av regeringen.
Somliga menar att hushåll som lånar pengar till bostäder riskerar
att gå i konkurs och tvingas sälja sina hus. För att förhindra det
vill de försämra för låntagarna så att de går omkull och tvingas
sälja sina hus. Förstå logiken i det den som kan.
Amorteringskrav och försämring av ränteavdragets 30% drabbar
alla med hus, bl a alla de som varit tvungna köpa bostad för att få
någonstans att bo. isynnerhet yngre personer. De yngre nu kan
ofta låna till bostad med hjälp av föräldrarnas medverkan och
med hjälp av annat som gör att deras hushållsbudgetar är mycket
känsliga för amorteringskrav och försämringar av ränteavdrag.
De förslag om försämringar som förekommer drabbar bl a dem
med låga inkomster.

Om man sänker underskottsgränsen 100 000 kr till 50 000 kr:
skatterduktionen vid underskott 100 000 kr blir 15 000 kr för delen
under 50 000 kr och 21 % för delen däröver, 10 500 kr, tillsammans
reduktion 25 500 kr, dvs reduktionen minskar med 4 500 kr. Relativt
litet. Skattereduktionen för underskott 100 000 kr blir 25, 5% av
underskottet.
Om man dessutom sänker procentsatsen 21% till 11 % blir skattereduktionen för delen mellan 50 000 och 100 000 11% av 50 000=
5500 kr och skatterduktionerna tillsammans 15 000 + 5500= 20 500
kr. Skatterduktionen för underskott 100 000 blir 20,5% av underskottet. Kännbart.
Vid underskott över 100 000 kr blir skattereduktionen för delen
över 100 00 kr: 11%.

Det finns en annan logik ifråga om försämringar.

Riksbankschefen menar att småhusägarna har för stora lån och
vill att de ska minska lånen. Men det finns ingen bra förklaring till
varför det är bra med låga lån.

Istället för att försämra för alla husägare kan man försämra för
dem som har hus med ovanligt högt värde och ovanligt höga
ränteavdrag, vanligen ägare med höga inkomster.

Tvärtom: det är bra med höga lån så att folk kan skaffa sig bostad. Den nuvarande regeln om att lånen bör vara högst 85% av
husvärden bör behållas.

Enligt “Dags att deklarera” får man för underskott av kapital skatterduktion med 30% om underskottet är högst 100 000 kr. Om underskottet är större än 100 000 kr är skattereduktionen 30% av 100 000
plus 21% av den del av underskott som överstiger 100 000 kr (gäller
inte ivesteringsavdrag).

Förslagen om amorteringar visar att bostadskostnaderna med amorteringsförslagen stiger med 51 000 kr per år för ett hus värt 3 miljoner kr
(kan vara 2rok) och med lån 85% av värdet. Om årslönen är 300 000
kr= 25 000 kr per månad (ungefär mittlönen i Sverige) innebär ökningen 17 % av lönen.
Är lönen 20 000 kr per månad = 240 000 kr per år blir ökningen 21%
av lönen. Vid löner under 22 000 kr per månad för ensam blir det
underkott i hushållsbudgetarna.
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Om amorteringsreglerna ska gälla bara nya lån kan det alltså bli 51
000 kr i skillnad per år mellan nya och gamla låntagare, vilket är en
mycket besvärande (och oacceptabel) skillnad med hänsyn till levnadskostnader. och besvärande med hänsyn till rörligheten på bostadsmarknaden,
När hushållen med de nya lånen förlorar 51 000 kr på amorteringar
måste de minska konsumtionen för att leva och staten förlorar säg 15%
därav på momsinkomster = cirka 8000 kr per hushåll. De som lånar ut
får cirka 2000 kr lägre räntor. Låntagarna får det bättre med att betala
räntor på lånedelar som inte amorteras än att betala amorteringar.
Utan amorteringar får låntagarna möjlighet att fördela sina
kostnader på ett sätt över tiden som de kan leva med.
Att införa de föreslagna amortringskraven är ett sätt att öka
klassklyftorna och är därför inget som socialdemokraterna bör
göra.

DN MÅNDAG 4 SEPTEMBER 2017

"Halvtid i kvinnokampen
Flickor identifierar sig som feminister och antirasister, pojkar som
gamers och sportfantaster. Det visar Ungdomsbarometerns undersökning, där unga har fått svara på vilka ord som de identifierar
sig med.
I veckan var det 36 år sedan FN:s konvention för avskaffande av
diskriminering av kvinnor (CEDAW) trädde i kraft i Sverige. Kvinnokonventionen antogs av FN:s generalförsamling redan 1979, men
började alltså gälla två år senare. Sverige var ett av de första länderna
att ratificera den.
I dag har majoriteten av FN:s medlemsstater skrivit under konventionen och därmed erkänt sig ”skyldiga att säkerställa lika rätt för män
och kvinnor att åtnjuta alla ekonomiska, sociala, kulturella, medborgerliga och politiska rättigheter”.
Men det räcker inte med att vifta med ett signerat papper för att
diskrimineringen mot kvinnor ska upphöra. Det har gått 36 år, hur
långt har vi egentligen kommit?
I förra årets globala jämförelse placerade sig Sverige på fjärdeplats
bland världens länder. De som anses mer jämställda är våra skandinaviska grannländer Island, Finland och Norge. En fjärdeplats är inte fy
skam.
Det är mycket tack vare kvinnokampen som kvinnors positioner har
flyttats fram i Sverige under de senaste trettio åren. Vi har fått ett
jämställdhetsavtal inom den statliga sektorn, en sambolag samt lagar
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mot våld mot kvinnor och könsstympning. Jämställdhetslagen har
skärpts i omgångar, bland annat i fråga om löner och sexuella trakasserier. År 1999 antogs en sexköpslag som gjorde det förbjudet att köpa
sex. 2005 följdes det upp med en ny sexualbrottslagstiftning.
Lägg därtill att föräldraförsäkringen stegvis har utvidgats. Äktenskapet
är i dag könsneutralt, värnplikten likaså. Under 2000-talet har särskilt
fokus riktats mot mäns våld mot kvinnor, både vad gäller lagstiftning,
handlingsplaner och medel till organisationer som hjälper våldsutsatta
kvinnor och barn.
Det kan vara bra att ha med sig det, när vi talar om hur det står till med
jämställdheten i dag. Sverige har kommit långt, men det betyder inte
att vi är i mål än.
I världens fjärde mest jämställde land tjänar en kvinna fortfarande 12
procent mindre än en man som utför samma jobb. Det kan till viss del
förklaras med att kvinnor tar ut 78 procent av alla föräldradagar, vilket
påverkar löneutvecklingen och i långa loppet även pensionen. Var
femte ledare i börsbolag är en kvinna. En tredjedel av alla ledningsgrupper har inga kvinnor alls.
Kvinnor spenderar visserligen mer tid på jobbet än tidigare. Men de
fortsätter att lägga en timme mer än sin man – varje dag – på oavlönat
arbete. Kanske är det också därför som de sjukskriver sig i högre
utsträckning än män.
Med FN:s kvinnokonvention kommer vissa förpliktelser. Var fjärde år
måste regeringen lämna över en rapport till FN:s kvinnokommitté,
som har i uppgift att övervaka jämställdhetsarbetet. Därefter svarar

kommittén med ett utlåtande om vad Sverige måste bli bättre på.
Senaste rapporten kom 2016.
Kommittén erkänner visserligen ”Sveriges ledande roll” och
”välkomnar de framsteg som gjorts”, men lyfter också fram en lång
lista av jämställdhetsproblem (många av dem som nämns ovan).
I rapporten önskar kommittén ett bättre mottagande och bemötande av
asylsökande kvinnor. Den förespråkar lagstadgad kvotering på arbetsmarknaden och hårdare tag för att ”förändra eller eliminera patriarkala
synsätt och stereotyper”. Därtill kräver kommittén att mäns våld mot
kvinnor måste få ett slut.
Oavsett vad man tycker om förslagen som presenteras så är kritiken
tydlig. Sverige gör bra ifrån sig, men måste bli bättre. I den här takten
kommer vi inte att vara helt jämställda förrän om 30–40 år.
Det svåra med jämställdhetsarbetet är att det inte finns ett arbete att
tala om. Jämförelsen med ett krig som förs på flera fronter samtidigt är
inte helt fel: arbetet mot diskriminering, pågår överallt hela tiden. Från
nationella satsningar på regeringsnivå till handmålade värdeord på en
mellanstadieskola i Sveg.
Det kan kännas hopplöst. Men att säga att ingenting görs, är en lögn.
Se bara på var vi befinner oss nu – och var vi stod och stampade för 30
år sedan.
Problemet är, precis som med disken och tvätten hemma, vem som gör
jobbet. Det bådar gott för framtiden att så många unga flickor har ett
engagemang för jämställdhet. Frågan är hur vi ska engagera de
datorspelande pojkarna. DN 4/9 2017 "
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Demokratin behöver förbättras
I grundskolan och på gymnasiet behöver skolämnenas innehåll
förbättras med hänsyn till demokratins krav.
Religionsämnet bör göras om till "Religion och levnadskunskap".
Ämnet samhällskunskap måste bli mycket bättre.
Hemkunskapen i grundskolan måste bli bättre och på gymnasiet
bör ämnena kompletteras så att de rymmer hemkunskapsproblem.
Ämnena vid universitet, högskolor och forskningsråd bör ordnas
så att sammanhangen blir begripliga, helst efter systemet för
mänskliga verksamheter.
Statistiken bör ordnas efter politikens behov.

Regeringen bör lägga upp en svensk
världsplanering från svensk horisont.
Utvecklingen i världen i framtiden beror av människornas verksamheter och av naturens verksamheter, dess krafter och resurser.
Människornas verksamheter gäller tankeverksamheter och handlingar hos individer, grupper, organisationer och institutioner o d.
Naturen och människorna påverkar och påverkas.
SW . 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Dessa ämnen ger en övblick över vetandets och tänkandets
utveckling.NE: filosofi NE: idé- och lärdomshistoria
Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015: Filosofins historia.
Bertrand Russel om västerlandets visdom.
http://wimnell.com/omr109b.pdf
Det som finns i individernas inre verklighter är det som styr
utvecklingen i världen.
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. (Teoretisk filosofi)
SW 17 Individens moral och uppfattningar om moral. (Praktisk
filosofi)
SW 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
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En första uppgift i en världsplanering är att utbilda världsbefolkningens inre verkligheter. Alla måste förstå att alla i världen är
beroende av varandra och att alla åtgärder måste leda till välfärd
för alla med jämlikhet i möjligaste mån.

Från omr36-39zzzzl (före senaste regeringsombildningen):

I de inre verkligheterna måste finnas kunskaper om den yttre
verkligheten och goda uppfattningar om hur man bör agera i den.

I kapitel 3 med början på sidan 201 nämns om regionplanering
och om planering om hushållsverksamheterna.

I det följande finns mycket kort något om världsplaneringens
problem.

Sverige bör ha en minister för hushållen och hushållsverksamheterna, som redovisar hur det var, är, kan bli och bör bli, och som ser
till att de blir bra,
i princip Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I de inre verkligheterna ger religionerna stora problem. De är
tänkesätt som började formas för flera tusen år sedan och som inte
har förändrats tillräckligt under åren. Där är bland annat de
islamistiska tänkesätten som strider mot de tankar om mänskliga
rättigheter som finns idag. Hur kan man förbättra religionerna ?
Korruption är ett annat problem.
Klimatet är naturligtvis ett vktigt ämne

Regeringen bör ha en plan för sin politik.
Den bör ha sin grund i välfärd och jämlikhet.

Miljöministern bör driva en regionplanering för jämlikhet i landet
För att kunna utforma socialförsäkringarna behövs kunskaper om
hushållsverksamheterna. men på socialförsäkringsministerns sidor
finns inget som tyder på att ministern är intresserad av sådana kunskaper.
Miljöministern har nämnt att hon skall göra planeringar för miljöer,
men på hennes sidor hittar man inget fullständigt om det.
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan leder regeringens
arbete med att samordna insatserna för integration och mot segregation. Men hushållsverksamheterna finns troligen inte med tillräckligt
klart där.
Civilministern har hand om välfärdens utförare, men hushållsverksamheterna utförs av individerna och hushållen.
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Statsministern ser välfärden som det viktigaste. Socialdemokraterna
och miljöpartiet har höga ambitioner, men statsråden har svårt att
hantera välfärdsproblemen och jämlikheten. Statsministern har för
dåliga instruktioner till de andra ministrarna.
I valet 2018 är det viktigt att socialdemokraterna är bättre än sverigedemokraterna och de borgergliga för att vinna valet, bli kvar i regeringen och arbeta för de höga ambitionerna för välfärden och jämlikheten.
I SCB-undersökningen röstade 22% av männen på sverigedemokraterna. Om de röstat som kvinnorna hade sverigedemokraterna fått bara
14.6 % av rösterna.

Sammanfattningsvis
Sverige bör ha en minister för hushållen och hushållsverksamheterna, som redovisar hur det var, är, kan bli och bör bli, och som ser
till att de blir bra,
i princip Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.
Miljöministern bör driva en regionplanering för jämlikhet i landet
Runt hushållen serviceområden :
* Statsminister Stefan Löfven Statsledning.
* Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
* Utrikesminister Margot Wallström. Utrikesförhållanden.
* EU- minister Ann Linde. EU-förhållanden.
* Justitieminister Morgan Johansson. Lagar och regler.
* Försvarsminister Peter Hultqvist. Försvar.
* Miljöminister Karolina Skog. Fysiska och sociala miljöer i regioner, landsting och kommuner.
* Infrastrukturminister Anna Johansson. Transporter.
* Bostadsminister Peter Eriksson. Ledning av bostadsproduktion.
* Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Kompletterar miljöministern.
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* Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin Stöd och samarbete.

Regionplanering.

* Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
Hälso-och sjukvård.

Regionplanering behandlas i följande med följande innehåll :
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.
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf

* Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Socialtjänst.
* Utbildningsminister Gustav Gustav Fridolin. Grundskola.
* Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark
Knutsson. Högre utbildning och forskning.
* Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Gymnasier mm.

Innehåll:
Sida
3
10

* Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Kultur och
demokrati.
* Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.
Arbete och etablering.
* Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Näringar.
* Handelsminister Ann Linde. Handel.
* Migrationsminister Morgan Johansson. Migration.
* Inrikesminister Anders Ygeman. Brott och polis.
* Finansminister Magdalena Andersson. Statens finanser.

11

* Finansmarknadsminister Per Bolund. Finansmarknad.

29

* Civilminister Ardalan Shekarabi. Statligt stöd till kommuner.

55
74

Sida 111 av 170

Sveriges 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.
Kompletteringar har skett den 14 och 16 maj 2016:
För varje län har lagts till:
* Skattesatser 2016 i kommuner, län riket. Uppgifter från SCB.
* Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun år 2014 för
kvinnor och män. Uppgifter från SCB.
* Samtliga förväntade påbörjade bostäder genom nybyggnad,
Uppgifter från boverkets intervjuundersökningar presenterade i
maj 2016.
* Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor och
kommun År 2014. Uppgifter från SCB.
* Svenskt Näringslivs hemsidor för länen.
* Arbetsförmedlingarna i länen.
* Handelsbanken
1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands
län.
2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.
3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
4) Gotlands och Stockholms län.

84 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
106 6) Blekinge och Skåne län.
119 Detaljer om kommunerna. Folkmängd per tätort och
småort per kommun 2005 (enligt SCB)
121 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och
Jämtlands län.
144 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.
177 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
200 4) Gotlands och Stockholms län.
212 5) Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
246 6) Blekinge och Skåne län.
267

Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar
diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regionala
indelning.

277

Några kommentarer den 14 maj 2016.

280

Innehållet i hemsidor hos boverket, naturvårdsverket och
socialstyrelsen samt arbetsuppgifter för den nya regeringen.

293

Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala
miljöer de vistas i.
Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
Utvecklingens krafter
Systemet för mänskliga verksamheter
Den fundamentala påverkanskedjan
Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

294
297
298
301
303
305
307
308
317

Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
Näringslivet.
Svenskt Näringaliv
Arbetsförmedlingen
324 Handelsbanken

Regeringen bör ha en regionplanering för
jämlikhet som visar alla förhållanden och
skillnader i landets olika delar: hur var det,
är det, kan det bli och bör det bli?
Det är lämpligt att miljöministern sköter denna planering och tar hjälp
från länsstyrelserna. Länsstyrelserna är regeringens myndigheter i
länen. De bör åläggas undersöka och redovisa förhållandena i länets
kommuner och miljöministern bör ordna en organisation som ordnar
länsstyrlsernas uppgifter i ett lämpligt antal lättfattliga regioner, förslagsvis de sex regionerna som finns i förslag.
Länsstyrelserna bör ge besked om hushållens förhållanden i olika
avseenden, här mycket kort: ( kort på sid 370-375 i omr36-39zzzt.pdf)
641-642 Livsmedel. Matlagning, servering. Behov för olika grupper
och åldrar i olika situationer. Inklusive mediciner, alkohol,
tobak, knark o d. Behov av kroppsrörelser. Mat i hemmet, på
arbetsplaser, skolor, sjukhus, restauranger m m.
643 Boende, standard för olika hushållstyper i olika situationer,
slott och koja, hotell
644 Energförsörjning, vatten och avlopp, kyla, luftbehandling,
avfallshantering, hissar, teleförsörjning o d.
645 Inventarier, redskap, transportmedel, radio, TV m m.
646 Personlig hygien, kläder o d. Kan användas för umgänge och
verksamheter i hemmet för olika slags personer och åldrar,
friska, sjuka, arbetslösa, kriminella o s v.
647 Hushållsekonomi för olika personer och grupper
648 Städning och tvätt o d
649 Persovård, barn, ädre o d .
Länsstyrelserna bör också redovisa läget i kommunerna för
statsrådens serviceområden.

Sida 112 av 170

I http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf har visats hur redovisningen i
princip kan ske. Men miljöministerns redovisning blir naturligtvis
mycket mer omfattande och bör på lämpligt sätt visa hur det var, är,
kan bli och bör bli.

DN FREDAG 8 SEPTEMBER 2017

Statsråden bör för sina områden ställa upp frågor man behöver svar på
för att kunna bedöma jämlikheten över landet. För att det inte ska bli
för stort kan man ställa frågor i etapper så att man i första omgången
ställer de viktigast frågorna och i senare etapper fyller på med flera
frågor.

Regeringen har hittills presenterat satsningar på cirka 25 miljarder kronor inför höstens budget. Därmed är mer än hälften av
reformutrymmet intecknat.

Frågorna ska gälla både produktionsverksamheter och konsumtionsverksamheter och både både materiella och icke-materiella verksamheter.

" Flera miljarder kvar att lägga på nya
reformer

Om knappt två veckor, den 20 september, lägger finansminister
Magdalena Andersson (S) fram den sittande regeringens sista
höstbudget.
Förberedelserna är i full gång och olika ministrar kommer att
presentera nya budgetförslag dagligen ända fram till budgetdagen.
Enligt finansdepartementets bedömning är reformutrymmet i höstens
budget svindlande 40 miljarder kronor. Det ska jämföras med de 24
miljarder som den borgerliga regeringen hade till satsningar i sin sista
budget inför valåret 2014.
Reformutrymmet innebär att det finns gott om plats för satsningar som
regeringsmedlemmarna kan bära med sig in i valrörelsen nästa år.
DN:s sammanställning visar att regeringen hittills intecknat cirka 25
miljarder kronor av reformutrymmet. De största posterna gäller klimatoch miljösatsningar (fem miljarder), jobb- och utbildningspaket (4,3
miljarder) och ytterligare pengar till vård, skola och omsorg (fem
miljarder).
Därutöver finns satsningar på polisen med två miljarder och
försvarsuppgörelsen som innebär 2,7 miljarder ytterligare till försvaret.
I valrörelsen 2014 lovade Socialdemokraterna att barnbidraget ska
höjas med 100 kronor i månaden. Det är ett löfte som ännu inte infriats
men enligt DN:s uppgifter pekar allt på att ett förslag om barnbidragshöjning läggs fram inom kort. Med så mycket pengar att
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spendera skulle finansministern få svårt att förklara varför barnfamiljerna inte får del av regeringens satsningar.

DN FREDAG 8 SEPTEMBER 2017

" Landsbygdssatsning ska få fart på Sverige

En höjning med 100 kronor i månaden skulle innebära en kostnad på
cirka två miljarder kronor per år för statskassan. Enligt Aftonbladet har
en höjning på 200 kronor i månaden varit uppe till diskussion vilket
skulle innebära en kostnad på fyra miljarder.
Därmed skulle det återstå drygt tio miljarder kronor för ytterligare
reformer.
Hans Olsson
hans.olsson@dn.se"
"Budgetsatsningar 2018 så här långt.
Sverigesatsning, 1,2 miljarder
Avskaffad karensdag i a-kassan, 30 miljoner
Regeringen föreslår skattereduktion för fackföreningsavgift, 1,35
miljarder
Jobbpaket med fokus på yrkesutbildning 4,3 miljarder
Klimatpaket, 5 miljarder 2018
Stöd till kostnadsfria lovaktiviteter, 250 miljoner 2018
Bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven, 350 miljoner
Höjning av studiemedlen 546 miljoner
Förslag om avskaffad reklamskatt, 15 miljoner
Satsning på polisen, 2 miljarder
Försvarsuppgörelsen, 2,7 miljarder
Satsning för en jämlik kunskapsskola, 1,5 miljarder
Satsning på sjukvården, 3 miljarder
Extratjänster 500 miljoner
Sänkt skatt för pensionärer, 2,1 miljarder
Sänkt skatt för personer med sjuk- och aktivitetsersättning, 500
miljoner
Summa: 25,341 miljarder "

Gävle. Med investeringar på 1,2 miljarder kronor vill regeringen
få fart på utvecklingen i de delar av Sverige som ligger utanför
storstadsregionerna. Det handlar om statliga gröna jobb, bättre
tillgång till utbildning och statlig myndighetsservice – och upprustning av Göta kanal.
Regeringens veckomöte var på torsdagen förlagt till Gävle, som ett led
i statsminister Stefan Löfvens ambition att uppmärksamma olika delar
av landet. Efter sammanträdet presenterades nyheter ur den kommande
höstbudgeten.
1,2 miljarder kronor läggs 2018 särskilt på att lyfta de delar av landet
som brottas med problem som hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå
och i vissa fall avfolkning.
– Det här är viktigt för att hålla ihop landet. Vi ser att vi behöver göra
särskilda satsningar utanför storstadsområdena. Under alltför lång tid
har det funnits för stort fokus på Stockholm. Det måste vara hela
landet som räknas, säger statsminister Stefan Löfven.
Här är några av delarna i regeringens satsning:
* Staten ska bli mer tillgänglig genom fler lokala servicekontor där
myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
Skatteverket finns samlade. Till att börja med skapas tio nya kontor
2018, vilket kostar 80 miljoner kronor.

* Lokala lärcentra ska ge fler medborgare tillgång till utbildning på
flera nivåer på ett och samma ställe. Det handlar om såväl Komvux
och Yrkeshögskolan som universitetsutbildningar. Lärcentra är en del i

Sida 114 av 170

en budgetpost på totalt 410 miljoner kronor för 2018. Här ingår också
regionala exportcentra, bättre internet i glesbygd och särskilda
möjligheter för norrländska företag att låna pengar.
* Bättre vägar och kollektivtrafik på landsbygden kostar 235 miljoner
kronor. Göta kanal rustas upp under flera år, som ett led i att stärka
besöksnäringen.
* Myndigheter som Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen får i uppdrag
att ta fram 3000 gröna jobb, vilket kostar 253 miljoner kronor 2018.
Det kan handla om upprustning av vandringsleder, skötsel av
naturreservat och gallring av skog.
– Det ska gå att jobba och leva i hela Sverige. I de gröna näringarna
finns en hel del arbetstillfällen även för nyanlända och människor utan
lång utbildning, säger klimatminister Isabella Lövin (MP), klimatminister.
Oppositionen har pekat ut regeringens förslag om flygskatt och kilometerskatt för tunga transporter som direkta hot mot näringslivets
utveckling i landsändar långt från storstäderna. Regeringens budgetsatsning är otillräcklig, enligt Centerledaren Annie Lööf
”Dessa insatser kommer inte att kompensera för regeringens övriga
politik som slår hårt mot jobb och företagande i hela landet. Det
landsbygden behöver är ett bättre företagsklimat och fler riktiga jobb.”,
skriver Annie Lööf i en kommentar.
Statsminister Stefan Löfven försvarar sig med att regeringen nu
omarbetar förslaget till vägslitageavgift och att flygplatser norr om
Sundsvall kommer kompenseras för flygskatten.
Regeringen utlovar en särskild proposition om landsbygdspolitiken
våren 2018.
Hans Rosén hans.rosen@dn.se "
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" Peter Wolodarski: Hotet om ett
kärnvapenkrig är på riktigt.

Nordkorea är en totalitär regim. Den har kärnvapen. Den genomför
tester. Den använder ett extremt hotfullt språkbruk mot omvärlden.
I veckan sköt regimen upp en medeldistansmissil över Japan. Det var
enligt diktaturens ”nyhetsbyrå” en upptakt till att betvinga den
amerikanska Stillahavsön Guam.

För 55 år sedan var världen farligt nära ett kärnvapenkrig. Den
aktuella konflikten med Nordkorea bär fröet till en katastrof.

Före Nordkoreas senaste aggression varnade USA:s president Donald
Trump att landet kommer att bemötas med ”eld och ett raseri som
världen aldrig skådat”, om inte regimen upphör med sina hot.

Det finns vanliga utrikespolitiska kriser. Och så finns kriser som kan
leda till att 100 miljoner människor dödas.

Steget från sådana ord till ett kärnvapenkrig är inte stort. Hur kan det
undvikas?

I oktober 1962 var det nära, under den så kallade Kubakrisen. En 13
dagar lång konfrontation mellan USA och Sovjetunionen höll på att
sluta i ett fullskaligt kärnvapenkrig.

William Perry var försvarsminister i USA på 1990-talet, under delar
av Bill Clintons tid som president. Tidigare i somras gav han en
mycket öppenhjärtig intervju i New York Times ypperliga podd ”The
Daily”.

Med hjälp av ett spionplan hade USA upptäckt att Sovjetunionen
placerade kärnvapenmissiler på Kuba. Det kunde inte amerikanerna
acceptera utan krävde – med hjälp av en blockad till havs – att vapnen
skulle demonteras och skickas tillbaka.
Så blev det. Men om ordkriget trappats upp, om förhastade steg tagits,
om missförstånden varit fler hade katastrofen mycket väl kunnat
inträffa.
Det finns starka skäl till att amerikanska presidenter och utrikesministrar de senaste 50 åren försökt lära sig av Kubakrisen, brukar
Harvardprofessorn Graham Allison påpeka.
Ty en sak är säker: utrikespolitiska kriser inträffar gång på gång, men
det är bara vissa som bär fröet till en katastrof.
Det räcker att följa den senaste tidens rapportering från Nordkorea,
för att inse hur aktuella lärdomarna från Kubakrisen är.

Hans perspektiv var att den nordkoreanska regimen är livsfarlig men i
en mening rationell. Dess beteende går bitvis att förutsäga.
Vad regimen bryr sig om, mer än något annat, är att överleva. Detta
mål överskuggar allt. Miljontals nordkoreaner kan dö i svält, landet
kan förbli eländigt och urfattigt – i praktiken ett fängelse för sina
invånare. Men det centrala, för makthavarna, är att Kimdynastin
består.
Hur säkrar en diktatur sin överlevnad? Om den inte vill gå samma öde
till mötes som Saddam Husseins Irak eller Muammar Khaddafis
Libyen skaffar den sig kärnvapen.
I slutet av 1990-talet verkade det finnas en öppning. Nordkorea
började samtala seriöst med USA, supermakten som Pyongyang alltid
fruktat. Sveriges statsminister Göran Persson besökte sedermera
regimen och fick träffa Kim Jong Il. ”In kommer en liten farbror på
rätt höga klackar i någon sorts sportig fritidsdress, väldigt klämkäck

Sida 117 av 170

och lite domderande. Han kändes väldigt vardaglig”, berättade Göran
Persson i en av Erik Fichtelius intervjuer.
Kanske höll Nordkorea på att bli ett ”vanligt” land? Envåldshärskaren
Kim besökte till och med börsen i Shanghai. Regimen skickade en
toppmilitär till USA som fick en guidad tur av William Perry i Silicon
Valley. Det ordnades med möten i Washington. USA och Nordkorea
var mycket nära ett avtal.
Mellan Nord- och Sydkorea drogs en modern järnvägslinje. Visionen:
att koppla samman systemet med transsibiriska och transkinesiska
järnvägen.
Utvecklingen väckte hopp, men också intern amerikansk kritik om att
Clintonadministrationen varit naiv och blivit lurad.
Efter att George W Bush tillträdde som president 2001 slog USA in på
en ny kurs. Tonen mot Nordkorea skärptes, landet beskrevs av Bush
som en del av ”ondskans axelmakter”. På två år fördes inga samtal
med Pyongyang, enligt William Perry.
Drog regimen slutsatsen att kärnvapen trots allt var dess bästa chans
till överlevnad? Mycket möjligt.
I dag rullar inga tåg, det enda som utväxlas är hot om massdöd. Och
till skillnad från på 1990-talet har Nordkorea i dag kärnvapen.
Det som gjorde att Kubakrisen 55 år tidigare inte slutade med miljontals döda var både tur och skicklighet.

Kennedy lät sig inte pressas in i ett hörn, utan letade hela tiden efter
utvägar. Han testade olika alternativ, försökte utarbeta kompromisser,
höll kommunikationsvägarna öppna, blandade privata och offentliga
meddelanden med den sovjetiske ledaren Chrusjtjov, försökte ständigt
vinna mer tid och förstå hur motparten tänkte. Strategin lyckades.
I valet mellan att Kuba skulle bestyckas med kärnvapen och risken för
katastrofala konsekvenser som svar på ett amerikanskt angrepp på
Kuba, valde president Kennedy en medelväg.
Nordkorea är en diktatur med kärnvapen. Men att angripa eller försöka
avsätta regimen riskerar, precis som i fallet med Kuba, att framkalla ett
krig som Nordkorea säkerligen förlorar, men till priset av miljoner
döda. Bara på den koreanska halvön bor 75 miljoner människor.
Om regimen i all sin vidrighet beter sig någorlunda rationellt, vilket
William Perry bedömer, så är det inte ytterligare sanktioner eller hot
som får den på bättre tankar. Det är nedslående nog trovärdiga försäkringar om att skräckväldet kommer att lämnas i fred.
”Krig är enbart en fortsättning av politiken med andra medel”,
konstaterade den tyske militärteoretikern Carl von Clausewitz.
President Donald Trumps ilskna twittrande har redan uttömt den
retoriska arsenalen. Det bådar inte gott. En morgon riskerar vi alla att
ha blivit väckta av nyheten om ett kärnvapenkrig.
Peter Wolodarski
twitter.com/pwolodarski "

Åtskilliga rådgivare drev på för att president Kennedy skulle invadera
Kuba. Utifrån vad som kommit fram hade ett sådant beslut av allt att
döma framkallat ett kärnvapenangrepp mot Miami, sedan ett fullskaligt kärnvapenkrig.
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" Förödelsen som staden bäddat för
Houston har tillåtits växa utan att hänsyn har tagits till naturens
viktiga funktion - att suga upp vatten från regn. På något sätt
måste vi väva in den funktionen i stadens fibrer igen, säger Josh
Lewis vid Tulane-universitetet i New Orleans. DN var med när
Heidi Moss återvände till sitt hem som slagits sönder av stormen
Harvey.
Eftermiddag i Enchanted oaks, enplansvillor under förföriska trädkronor i norra Houston. Grannar på väg hem efter tre dygns evakuering i gymnastiksalar och gillestugor. Välmående medelklass:
garageuppfarter med två bilar. Fasta handslag. Mysig grannsämja.
Pappkartonger med snabbmat för alla som vill ha. Ändå är det svårt att
tänka på annat än sårbarheten i det här samhället.
Ta Heidi Moss, frånskild tvåbarnsmor i kakishorts och rosa topp. Exmannen anställd på White tucker, en underleverantör i oljeindustrin.
Houston är ett världscentrum för petrokemi, den tillverkningsindustri
som förädlar olja till produkter så som syntetiskt gummi. Moss hyrda
villa vetter mot en översvämmad allmänning. På den rosa ytterdörren
ser man spåren av katastrof: löv och jord som fastnat så högt som en
meter upp. Hon har ännu inte vågat öppna dörren – hon står i gyttjan
och håller gråten tillbaka.
– Seriöst, var börjar man?
Tusentals fasader i USA:s fjärde största stad ser ut som skitiga badkar.
Fastighet efter fastighet skäms av en brunaktig sorgkant. Frän stank av

begynnande mögel. Droppande heltäckningsmattor på garageuppfarterna. Mörka trämöbler designade för att se robusta ut ligger sönderslagna. Den totala kostnaden för stormen Harvey kan stiga till 108
miljarder dollar, enligt uppskattningar i The New York Times. 80
procent av alla drabbade kan stå utan försäkring.
Heidi Moss, hemmafru utan varken make eller hem, tillhör den skaran.
När hon ringde sin värd i morse var personen kortfattad, och undrade:
– När kan du vara ute?
Heidi Moss fattar mod och slår upp dörren. Ett sönderslaget liv skvalpar omkring därinne. Kylskåpet har vält. Soffan seglat i väg. Kläderna
i den kvaddade garderoben har börjat ruttna.
– Åh gud. Heliga skit. Förlåt.
Houston är en av USA:s snabbast växande storstadsregioner. 2050
bedöms Texas ha passerat Kalifornien som den mest folkrika delstaten
med omkring 54 miljoner invånare. Delstatens tre största städer –
Houston, Dallas och San Antonio – tillhör redan nu USA:s mest tio
mest befolkade. Austin är nummer elva.
”Texas är framtiden” lyder rubriken på ett 23-sidigt reportage i tidskriften The New Yorker. Artikelförfattaren Lawrence Wrights tes är
att Texas konfliktpunkter – nationsgränsen, invandringen, latinamerikanerna, klyftan mellan stad och land – är så tydliga att delstaten
speglar USA i stort, och utgör ett Amerika i sammandrag.
Stormen Harvey hade inte detonerat när reportaget trycktes i juli. Men
debatten om katastrofen lär få nationell betydelse. Houstons demografi
är framtidens: befolkningen är etniskt blandad och inkomstklyftorna
skarpa. I mitten av oktober kommer författaren och professorn Ahsley
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Dawson ut med boken ”Extreme cities”, där samtidens metropoler
beskrivs som särskilt sårbara för klimatkrisens konsekvenser. Megastäderna är ofta belägna vid hav med stigande vattenstånd.
På telefon från New York beskriver Ashley Dawson Houston som ett
skolboksexempel på hans budskap.
– Stora städer har visat sig oerhört sårbara för extremt väder, säger
han. Vilket Houston är ett perfekt exempel på. En central faktor,
särskilt sann för Houston, är att dagens kapitalism är kopplad till
fastighetsspekulation och markexploatering. I Houston har tiotusentals
hektar våtmark asfalterats över vilket drastiskt underlättat för
översvämning. Fattiga människor bor ofta i direkt anslutning till de
mest utsatta områdena. Så jag tycker det är viktigt att betrakta
situationen i Houston som en tragedi skapad av människan, länkad till
liknande katastrofer i andra extrema städer.
Houston saknar, eller är befriat från, detaljplaner, så kallade ”zoning
laws” som reglerar tillväxten i många andra västerländska städer, även
i Texas.
Houston växer oreglerad av byråkrati. Varuhus, fabriker, lägenhetskomplex bereder ut sig ohämmat längs de flerfiliga motorvägarna. Ett
slags urban anarki där en biltvätt kan resas vägg i vägg med en kyrka
utan att någon central bestämmelse sätter stopp.
Moderna detaljplaner uppkom ursprungligen i Tyskland under sent
1800-tal för att skydda boendemiljöer från industrins skadeverkningar
och gifter. I Houston har fabriker och företag inte behövt ta hänsyn till
sådana skyddsvallar. Det skriver urbanhistorikern och professorn

Håkan Forsell i ett mejl till mig. ”En enorm skjuts för den geografiska
etableringen av tillväxtdrivande företag”, skriver han om Houston.
Som svensk känner man sig lätt vilsen i den osentimentala stadsbilden.
Under sex dagar kör jag runt på Houstons motorvägar utan att hitta
tillstymmelse till ett centrum. Landskapet, en urban stäpp av bilfirmor
och madrassbutiker och budgetmotell, bara fortsätter. Många Texasbor
betraktar den oreglerade staden som ett uttryck för delstatens frihetstörst och företagaranda, ett modernt vilda västern.
– Houstonborna gillar inte regler och att bli styra av andra, säger
fotografen Carter Smith som bor här och har tagit bilderna i det här
reportaget.
Houston präglas av betong. Köplada efter köplada, förbunden av
motorväg efter motorväg, i samma cendréfärgade cement. Den lyser
röd i den avgasiga solnedgången. Problemet med cement är att den
inte släpper igenom vatten något vidare. Harvey dumpade 1,2 meter
regn över Houstons betongtundra i veckan, och där låg vattnet kvar,
tills människor tvingades att fly.
Vid Tulane-universitet i New Orleans studerar Josh Lewis hur orkaner
påverkar urbana ekosystem.
– Många amerikanska städer som tog form mellan 1950 och i dag
lämnade inte tillräckligt utrymme för natur, säger han. Då förlorar man
de tjänster som naturen tillhandahåller – en av de viktigaste är naturens
förmåga att absorbera vatten. Det är särskilt relevant för den amerikanska söderns storstäder som drabbas av häftiga regn. På något sätt måste vi väva in denna funktion i stadens fiber igen.
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I kvarteret Enchanted oaks – som översätts Förtrollade ekar –
längtar Heidi Moss efter träd.

klimatförändringar bakom sig. Vi hanterar problemen när de kommer
– även om jag tankar rätt och återvinner.

– Jag är ingen överkänslig ”miljömupp” men min syrra bor i Seattle
och där är staden mer försiktig, säger hon. Här handlar allt om
girighet. Förra året köpte en byggherre upp ett grönområde däruppe
och skövlade. Jag tror byggherrarna spelar in om man frågar vad som
ligger bakom Harvey. Det är bara betong här. Inget som suger upp.

Mulden har ett Trump-klistermärke på sin truck och stöder
presidentens beslut att ta USA ur Parisavtalet.

Södra Houston är fullt av raffinaderier med ledningar som löper ut i
Mexikanska golfen. I stadens västra delar, i distriktet House energy
corridor, har flera multinationella bolag i gas- och oljeindustrin sina
amerikanska huvudkontor. I torsdags såg jag hur mellanchefer räddade
konstsamlingar och fruars pälsar ur sina översvämmade villor med
kanot. Onekligen får frågan om Harveys uppkomst en extra dimension
i just Houston, där stadens välstånd vilar på olja och gas sedan
decennier. Som bidrar till den globala uppvärmningen.
Exxon mobil, världens största privata oljeföretag, är en av Houstons
större arbetsgivare. Bara dagar innan Harvey drog in publicerade
Harvarduniversitet en uppmärksammad studie som visar att Exxon
under 40 år vilselett allmänheten genom att mot bättre vetande så
tvivel om klimatkrisens risker i sin kommunikation med omvärlden.
Grannarna i Enchanted oaks saknar sina träd, men följer i övrigt
president Trumps och Texasguvernören Greg Abbotts klimatlära. En
bluff från den företagarfientliga vänstern, tror de.
Steve Mulden, säljare på underleverantören Pipeline supply, säger:
– Jag tror klimatförändringarna kan ha något med Harvey att göra.
Men jag tror inte människan påverkar klimatet. Texas har 300 år av

– Han vill att avtal ska gynna USA. Nu kan vi omförhandla. Det var
därför jag röstade på honom: för att han ska se till att världen slutar
utnyttja oss.
Några villor ned bor Carrie Tucker Wilganowski, en pigg pensionär
som skäller på sina grannar för att de inte skaffat
översvämningsförsäkring.
– Jag tror inte på den globala uppvärmningen, säger hon. Jag tror
jorden har cykler – ungefär som vi kvinnor. Efter menopausen börjar
allt om igen. Jag tror på planetära cykler. Texas har haft stormar i ett
sekel. Orkanen 1900 var den värsta. Berodde den på den globala
uppvärmningen?
Enligt Johan Rockström, internationellt ansedd professor i
miljövetenskap vid Stockholms universitet, kan klimatforskarna inte
dra en tydlig orsakskedja mellan enskilda extrema väderhändelser som
Harvey och global uppvärmning.
Däremot kan forskarna med säkerhet visa att människan har bidragit
till att jordens medeltemperatur har ökat med 1,2 grader. Och att 95
procent av värmen som är orsakad av människans utsläpp av
växthusgaser ligger lagrad i haven.
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– Och om all denna energin skulle släppas ut skulle temperaturen höjas
med 36 grader Celsius, säger Johan Rockström på telefon från
Stockholm.
– Så det råder ingen osäkerhet om att orkaner får sin energi från
värmen i haven. Därmed kan man inte frikoppla extrema väderhändelser som Harvey från den mänskligt orsakade klimatförändringen.
Med säkerhet är det så att den globala uppvärmningen förstärker denna
typ av extrema händelser. Vi akademiker tenderar att göra samhället en
otjänst genom att säga att vi inte vet om det finns en koppling. Vad vi
vet är att stormar av detta slag, som är naturliga fenomen, får sin
energi av värme och värmen har vi bidraget med i stor utsträckning.
På andra sidan riksväg 45, i lägenhetskomplexet Timber run, tittar
jag in hos fembarnsmamman Erica Casey, som fick alla sina
tillhörigheter bortspelade av orkanen Katrina i New Orleans 2005.
Hon fick 10 000 dollar, omkring 80 000 kronor, av myndigheterna för
att starta om sitt liv i Houston.
Familjen Casey evakuerades till en högstadieskola i norra Houston i
måndags. Men lägenheten klarade sig, den låg i rätt hörn av kvarteret.
Hon är utom sig av lättnad.
Två hundra meter längre ned står Geraldine Walker och river dyblöt
heltäckningsmatta ur sin lägenhet på gatuplanet. Hon flyttade in för
bara två månader sedan, ursprungligen från staden Baton Rouge i
Louisiana.
Nu ska hon lappa ihop sitt liv med hjälp av handpenningen hon fått
från hyresvärden, några tusen kronor.

– Efter Gustav flyttade jag till cementpoolen Houston, säger Geraldine
Walker uttryckslöst.
Orkanen Gustav, som hon syftar på, förstörde egendom i Louisiana för
3,4 miljarder dollar sommaren 2008.
Allison, Katrina, Gustav, Harvey – de boende på Timber run talar om
stormarna som fruktade släktingar som då och då kommer på
oanmälda besök. Våldsamma.
– Man oroar sig inte för folk längre, man oroar sig för är
naturkatastroferna, säger Geraldine Walker i den stillastående
eftermiddagshettan.
Björn af Kleen
bjorn.afkleen@dn.se "
"Fakta. Harvey
Stormen slog till mot den amerikanska södern sent på fredagskvällen
den 25 augusti.
Nästan 800 000 invånare i Texas har sedan dess beordrats att evakuera.
Ytterligare nära en miljon människor ska frivilligt ha lämnat sina hem
av oro för överfulla floder och dammar.
Harvey är den värsta storm som har drabbat delstaten på femtio år.
Det är oklart hur många som kan ha dött i stormen.
Fyra av fem som har drabbats kan stå utan försäkring.
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Enligt uppskattningar i New York Times kan kostnaderna för stormen
uppgå till 108 miljarder dollar.
Stormen har bland annat slagit hårt mot oljeindustrin och raffinaderier
körs på reducerad kapacitet, med rusande oljepriser som följd.
Källor: USA:s regering, lokala myndigheter, TT, NYT, DN
Fakta. Houston
Houston grundades 1836 och är i dag Texas största stad med 2,3
miljoner invånare i de centrala delarna, och 6,8 miljoner människor i
hela storstadsregionen.
Här finns stora tillgångar av olja och naturgas, salt, svavel och
kalksten.
Det gör att regionen har en hög koncentration av oljeindustri och
petrokemisk industri.
Här finns också en betydande stål- och maskin- samt
elektronikindustri.
Hamnen är en av USA:s största.
I Houston finns ett 30-tal universitet och högskolor samt flera ansedda
museer och teatrar.
Källor: NE, DN "
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"Framtidens oväder ställer nya krav på
stadsplanerare
Kommentar
Nej, det går inte att säga att stormen Harvey beror på
klimatförändringarna.
Det slås många rekord nu. 2017 är på god väg att hamna bland de tre
varmaste åren sedan vi började mäta temperaturer, efter 2016, det
varmaste året hittills, och än så länge varmare än 2015. Mängden
koldioxid i atmosfären kan vara den högsta på 20 miljoner år. Och
orkanen Harvey har lett till mer regn än någon annan storm på den
amerikanska kontinenten.
Men det går inte att säga att Harvey beror på klimatförändringarna.
Oväder som Harvey är för sällsynta. Det finns för lite data, och för
mycket slump. Svåra väderhändelser inträffar, och det är omöjligt att
säga exakt vad som ledde fram till en enskild orkan.
Houston har drabbats av tre svåra stormar på lika många år. Det kan
vara en följd av ett varmare klimat, men lika gärna ett sammanträffande. ”Än så länge är det för tidigt att avgöra”, säger Gustav Strandberg
på SMHI. ”Även om en förändring är på gång är den inte så stor att vi
kan mäta den än. Vi behöver tiotals år med data innan vi kan säga
något säkert, med statistisk signifikans. Men det finns ändå en del som
talar för att den globala uppvärmningen bidragit till att förvärra
Harvey.”
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Kanske är det en ny trend, kanske är det en tillfällighet. Snart kan vi
veta mer. Och med ökad kunskap öppnas också nya möjligheter.
Tidskriften Nature Geoscience publicerade i veckan en artikel om hur
stater, företag och andra som inte minskar sina utsläpp skulle kunna
åtalas som ansvariga för extrema väderhändelser.
Men en del saker går i alla fall att säga redan nu. Rent fysikaliskt leder
varmare temperaturer till fler, krafti gare och blötare orkaner. När
luften värms upp kan den hålla mer vatten, och då ökar sannolikheten
för kraftiga regn. När haven blir varmare får orkanerna mer energi, och
blir kraftfullare, värre och vanligare.
Och när städer vid havskuster växer och är så illa förberedda som
Houston kommer fler människor att drabbas, även om klimatet skulle
förbli detsamma. När våtmarker och buffertzoner byggs bort, och
pengar satsas på nya vägar i stället för på skydd mot översvämningar,
byggs problemen in i själva staden.
Ett oväder är bara ett oväder. En naturkatastrof blir den först när vi inte
kan hantera den, när städer och infrastruktur är för sårbara, och
människor för fattiga och utsatta för att ha råd och möjlighet att klara
av den.
Vi kan inte skydda oss från allt. Men lärdomen från stormen Harvey
och andra svåra oväder är att vi måste planera bättre. Vi måste både
minska våra utsläpp av växthusgaser drastiskt, och förbereda oss för
framtiden. Storstäder kommer att växa, havsnivåerna kommer att stiga,
oväder kommer att bli värre och vanligare. Det bör vara varje
stadsplanerare ta med i sina beräkningar.
Maria Gunther
maria.gunther@dn.se Vetenskapsredaktör "
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"Forskare: Vi vet för lite om det som hotar
vår existens
Klimatkatastrofer, avancerad artificiell intelligens, en global
pandemi, asteroidnedslag, systemkollaps, syntetiska virus och
kärnvapenkrig är några av de händelser som kan utrota hela vår
art.
Apokalypsen kan se ut på många sätt. Kärnvapenkrig, som sprider
radioaktivt nedfall över planeten och leder till åratal av vinter. Klimatförändringar som gör större delen av jorden obeboelig. Pandemier –
världsomfattande epidemier, orsakade av nya naturliga smittoämnen
eller av konstgjorda virus. Artificiell intelligens som blir smartare än vi
och inte längre ser någon användning för människan. Asteroidnedslag
eller stora vulkanutbrott. En global kollaps av ekonomin eller av
jordbruket så att det inte längre går att producera den mat vi behöver
för att överleva.
Hoten mot mänsklighetens existens har kanske aldrig varit större.
Ändå saknas det forskning på området.
– Det är helt absurt att detta är så underutforskat. Det finns fler
vetenskapliga publikationer om dyngbaggar än om existentiell risk,
säger Anders Sandberg på Future of Humanity Institute vid
universitetet i Oxford.
Under september och oktober är han vetenskaplig ledare för
forskningsprogrammet ”Existential risk to humanity” på Chalmers och

Göteborgs universitet. Värd och initiativtagare är Olle Häggström,
professor i matematisk statistik på Chalmers.
– Ur mitt perspektiv som människa är mänsklighetens överlevnad en
väldigt viktig fråga. Vi har en bred diskussion om klimatförändringarna och kärnvapenhotet, men det saknas om de andra,
kanske lika allvarliga hoten, säger Olle Häggström.
De största akuta hoten är de vi själva har skapat.
– Tittar vi på det som är akut för att vi ska överleva de närmaste 100
åren kan vi nästan försumma asteroidfaran. Men om mänskligheten
ska fortsätta att blomstra i tusentals eller miljoner år, måste vi fixa det
här med asteroiderna. För förr eller senare kommer det en, säger Olle
Häggström.
Det krävs inte längre stora ekonomiska tillgångar för att skapa nya hot.
– Kärnvapen är fortfarande efter 70 år ett tiotal nationers exklusiva
egendom. Det finns inte enskilda personer eller terroristgrupper med
tillgång till kärnvapen, vad vi vet, eftersom teknologin kräver
storindustriella resurser som är svåra för små grupper att klara. Men en
del av de nya farliga teknologierna, som bioteknik, syntetiska virus
och liknande är svårare att hålla inom ett begränsat antal aktörer, säger
Olle Häggström.
– Vi har haft pandemier som har dödat tiotals och till och med hundratals miljoner människor. Det kan hända naturligt. Men med lite hjälp
vet vi att människor kan göra saker bra mycket värre, eftersom
biotekniken har blivit så mycket bättre, säger Anders Sandberg.
Båda två har framför allt ägnat sig åt hoten från avancerad artificiell
intelligens.
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– Om den artificiella intelligensen blir riktigt smart, kan vi hantera
den, och hur farlig är den? I nuläget har ingen någon riktigt bra idé om
hur vi ska göra superintelligens säker. Det ligger en bra bit in i
framtiden, men givet hur svår frågan är bör man börja fundera på den
tidigt, säger Anders Sandberg.
– Den dagen vi inte längre är smartast på planeten kan vi inte räkna
med att automatiskt behålla kontrollen. Risken är stor att vi hamnar i
händerna på de här maskinerna. Om de vill oss väl kan det bli ganska
bra. Men har vi inte sett till att ordna det tillräckligt noga kan det gå
illa, säger Olle Häggström.
Det blir också ett filosofiskt problem.
– Än har filosoferna inte på ett tillfredställande sätt lyckats definiera
vad det är att vilja någon väl. Och nu håller det på att bli en teknisk
fråga som vi helst bör lösa innan någon tillräckligt smart ingenjör på
Google eller någon annanstans löser problemet med artificiell
intelligens, säger Anders Sandberg.
Klassiska abstrakta filosofiska och etiska dilemman har redan nu blivit
praktiska tekniska problem. Ett exempel är det så kallade spårvagnsproblemet, som i en variant handlar om ifall det är etiskt riktigt att låta
är en herrelös skenande spårvagn döda en person på ett spår för att
hindra att den kör ihjäl fem personer på ett annat.
– Nu är det något som konstruktörer av förarlösa bilar behöver ta
ställning till. Hur ska bilen göra i en sådan situation? Det vi pratar om
är en gigantisk uppskalning av den sortens problematik, säger Olle
Häggström.

Ett annat problem är att vår moderna teknologiska civilisation är
mycket bräcklig.
– En av de mera troliga existentiella riskerna är att den globala
infrastrukturen fallerar. Om ekonomin kollapsar kan vi inte
transportera olja, och så har vi ingen energi, och ingen mat, säger
Anders Sandberg.
Men kan vår art verkligen finnas kvar i tusentals eller miljontals år?
– Om vi var en helt vanlig slumpmässig däggdjursart så kan man räkna
med att vi kan överleva i ungefär en miljon år. Men vi är inte en
särskilt normal art. Det är inte orimligt att anta en anpassningsbar
mänsklighet kan leva betydligt längre, säger Anders Sandberg.
Då menar han även nya arter vi kan utvecklas till, kanske genom att vi
med teknik förändrar och förbättrar oss själva.
– Om vi kan undvika de här riskerna har vi en potentiellt enormt stor
och enormt lång framtid, säger han.
Det är en anledning till att det är viktigt att undersöka och förebygga
de existentiella riskerna.
– Även om vi räknar bara i människoliv, och inte i upptäckter, eller
filosofiska insikter, eller musik, eller kärlek, eller vad det är för valuta
värde bör räknas i, så är det potentiella värdet i framtiden enormt stort.
Om vi går under nu, går allt det förlorat. Vi har ett ansvar mot
kommande generationer att se till at de blir till, säger Anders
Sandberg.
Mari Gunther
maria.gunther@dn.se "
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" Nepaleser förlorade allt i omfattande
monsunregn

"Sydkorea får tyngre missiler

Vattenmassorna efter de häftiga monsunregnen är på väg att dra
sig tillbaka och i Nepal kan människor börja återvända hem för
att överblicka skadorna efter översvämningarna.

Sydkorea. Sydkorea ska få skaffa tyngre missiler som försvar mot
Nordkorea, efter ett telefonsamtal mellan USA:s president Donald
Trump och Sydkoreas president Moon Jae In på fredagen. Det avtal
från 2012 som begränsar storleken och räckvidden på Sydkoreas
missiler till 500 kilo respektive 800 kilometer ska revideras till ”en
nivå som Sydkorea önskar”, skriver Vita huset i uttalandet.

Många tvingades fly i all hast, utan att få med sig något alls.
– De har mist allt. Från knivar och gafflar till sängar, filtar och kläder.
De har helt enkelt ingenting. De kommer till ett hus som är helt lerigt,
och alla ägodelar ruttnar, säger Röda korsets danska beredskapskoordinator Jan Erik Krøyer.
Många nepaleser har också fått skörden förstörd och mist sina husdjur.
Röda korset är nu i färd med att ge nödhjälp som presenningar och
livsmedel.
Omkring 150 människor i Nepal rapporteras ha mist livet medan
många saknas, och en kvarts miljon har förlorat sina hem.
Sammanlagt beräknas över 1 400 människor ha dött i Nepal, Indien,
Bangladesh och Pakistan, till följd av monsunöversvämningarna som
är de värsta på tio år.
TT-Ritzau-Reuters "

Sida 128 av 170

DN. SÖNDAG 3 SEPTEMBER 2017

DN SÖNDAG 3 SEPTEMBER 2017

" Ryssland hotar USA med motåtgärder

" Vardagsfotografierna som trotsar Trump

Ryssland hotar USA med motåtgärder i protest mot de amerikanska
planerna på att genomsöka det ryska handelskontorets byggnad i
Washington. Ryssland utrikesdepartement kallar USA:s agerande för
”exempellöst” och ”aggressivt” på departementets webbplats. Bland
annat misstänker Ryssland att den amerikanska underrättelsetjänsten
har planerat att ”plantera komprometterande objekt” i byggnaden och
Ryssland förbehåller sig rätten att vidta motåtgärder om inte det man
ser som angrepp på landets diplomatiska immunitet upphör.

I fotoprojektet ”Last night in Sweden” svarar landets främsta
dokumentärfotografer på Donald Trumps grundlösa uttalanden.

Ryssland har också framfört en protest till USA:s högsta diplomat i
Moskva.

En lördag i februari yttrade USA:s president de numera ökända orden i
ett tal: ”När man tittar på vad som hände i går kväll i Sverige –
Sverige! Vem hade kunnat tro det? Sverige!”
Många ställde sig frågande till vad den färska presidenten egentligen
menade. Senare, när det framkommit att Trump hänvisat till ett
främlingsfientligt och hårdvinklat inslag på tv-kanalen Fox News,
följde såväl fördömanden som fyndigt humoristiska motreaktioner.
Vad händer egentligen en helt ordinär vardagskväll i Sverige? Landet
som på en internationell arena älskas att målas ut antingen som en
utopi eller som ett sönderfallande glashus, något som åter blev
uppenbart häromdagen när den norska migrationsministern målade ut
Rinkeby som skräckexempel.
I fotoboken ”Last night in Sweden” leder 52 av landets bästa
dokumentärfotografer oss på en resa genom Sverige under kvällstid,
med glimtar från hem, samlingslokaler, idrottsplatser, sjukhus,
bostadsområden, landsbygd och storstäder.
Författaren Henrik Berggren skriver i sitt förord: ”Bilderna visar inget
paradis eller perfekt samhälle, men de är ett svar på den politiserade
bilden av Sverige som ett land i kris.”
– Jag tror att det finns en längtan efter vardagsskildringar och att
människor är trötta på smutskastningen av Sverige. När jag ser
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bilderna känner jag stolthet över svenskt fotografi. Det är mycket
igenkänning men också många överraskningar, säger Jeppe Wikström,
förläggare på Max Ström förlag.
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Förlaget drog i gång projektet tillsammans med stiftelsen Expressions
of humankind, som finansierats genom en crowdfundingkampanj.
Gensvaret var enormt. Redan efter sju timmar var det första målet på
100 000 kronor uppfyllt.

Krigare på en sida lockar fram krigare på den andra. Låt oss inte
gå i den fällan. Motsatsen till Trump ligger i moderation,
eftertanke och ödmjukhet.

DN publicerar i dag ett urval av fotografierna i ”Last night in
Sweden”. Den 13 september öppnar en utställning med projektet på
Fotografiska i Stockholm. Senare under hösten ställs bilderna också ut
i EU-parlamentet.
Hugo lindkvist
hugo.lindkvist@dn.se "

"Ett sansat svar på Trumpismen

Donald Trump är inte svaret på USA:s problem så frågan är: Om inte
Trump, vad då? Hur ser motsatsen till Trump ut?
En del menar att den populistiska högerns krigare måste ersättas av
den populistiska vänsterns krigare. I dessa människors ögon har Trump
avslöjat en ful auktoritär tendens i det amerikanska samhället och den
måste bekämpas med obruten frenesi och tydlig moral.
Andra anser att det är själva krigarmentaliteten hos Trump som måste
bytas ut. Krigare på ena sidan lockar alltid fram krigare på den andra
sidan, vilket bara leder till mer kulturkrig, mer barbari, mer
ohederlighet och att fler saker fungerar illa.
Folk i detta läger kallar jag de moderata. Precis som de flesta av er
tycker jag inte om ordet moderat. Det smakar jolmig mellanmjölk.
Men Aurelian Craiutus fantastiska bok ”Faces of moderation” har
inspirerat mig att hålla kvar detta ord, åtminstone tills det dyker upp
något bättre.
De moderata ser inte politik som en krigsskådeplats. I stället är politik
en seglats med en oregerlig flotta. Med vishet hittar den rätt
gruppering av fartygen för varje särskild omständighet så att de kan
klyva vågorna på väg mot nästa dag. Moderation är ingen ideologi,
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den är ett sätt att hantera världens alla komplikationer. Men det finns
föreställningar som de moderata ofta delar:

noga med att tillbringa tid i motstående läger och öppnar hela tiden
nya kommunikationskanaler.

Sanningen är mångfacetterad. De stora politiska frågorna ska inte ges
ett enda, allmängiltigt, korrekt svar. I stället är politiken vanligen ett
spänningsfält mellan två eller flera åsikter där var och en av dem
rymmer en bit av sanningen. Ibland bör invandringsreglerna lättas för
att få in nya människor med ny dynamik, ibland ska de stramas åt för
att bevara den nationella samhörigheten. Ledarskap handlar om att
avgöra vilken åsikt som är den mest nödvändiga i ett visst ögonblick.
Politik är en dynamisk utveckling, inte en debatt som någonsin kan
vara slutligen avgjord.

I politiken är bakslagen tyngre än vad framstegen kan väga upp. Den
skada som en regering kan ställa till med – krig, depression – är större
än den nytta regeringen åstadkommer när den gör saker rätt. Den
moderate har därför en skeptisk utgångspunkt och förstår att de flesta
val står mellan dåliga alternativ (Nordkorea) och föredrar därför
stabila, stegvisa reformer framför plötslig revolutionär omvälvning.

Politik är en begränsad verksamhet. Fanatiker söker sig till den
politiska sfären för att vinna frälsning och självförverkligande. De
förvandlar politik till en sekulär religion och i slutänden till ett
apokalyptiskt religionskrig därför att de försöker tvinga på hela
tillvaron ett enda korrekt svar. De moderata anser att staten som mest
kan skapa en plattform där tillvarons vackra ting kan blomstra, men
den kan inte själv erbjuda alla dessa vackra saker. Staten kan skapa
ekonomisk och fysisk trygghet och ett rättssamhälle, men
meningsfullhet, glädje och det goda livet flödar ur kärleksfulla
relationer, täta grupper och kloka vänner.
Kreativitet är synkretistisk. De som ser politiken som en seglats rycker
inte bara åt sig idéer från mitten av det ideologiska spektrumet. De
anser att kreativitet uppstår när man blandar trosgalaxer som vid första
anblick verkar vara oförenliga. De kan blanda vänsteridéer om
fackföreningar med högeridéer om lokalsamhällen för att få fram en
ny syn på arbetsmarknadslagstiftning. Eftersom de är synkretister är de

Sanning före rättvisa. Alla politiska rörelser måste hantera obehagliga
fakta, tankar och uppgifter som verkar hjälpa motståndarna. Om man
försöker undanhålla dessa fakta, genom att bannlysa talaren eller
avskeda en anställd, sätter man sin rörelses mål, hur ädelt det än är,
högre än sökandet efter sanningen. Den vägen leder till fanatism och
till slut slår den alltid slint.
Se upp för faran med en enda identitet. Innan de brutaliserar politiken,
brutaliserar krigarna sig själva. I stället för att leva ut flera identiteter –
lesbisk, vapenägare, kristen – som drar åt olika håll, lägger de all
betoning på en enda identitet och en enda berättelse.
Grupper är nödvändiga, men de förblindar. Debatt mellan olika parter
skärper åsikter, men parter tenderar att rättfärdiga sina egna synder
genom att peka på den andra sidans synder. De moderata är knepiga
medlemmar av en grupp. De tenderar att vara kritiska mot sina egna
gruppmedlemmar och visa förståelse för motparten.
Ödmjukhet är den grundläggande dygden. Ödmjukhet är ett radikalt
självmedvetande från en position utanför en själv, en fullständig
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ärlighet. Ju mer de moderata brottas med verkligheten, desto mer
förstår de hur mycket som ligger bortom vårt förstånd.
Moderation kräver mod. De moderata agerar inte från tryggheten av
sina ideologiskt rena galeaser. De är inte rädda att ta sig an
motströmmar i vetskap om hur lite de vet.
Om man har valt en man som inte är förundrad över världens
komplexitet utan som filtrerar världen så att den passar hans egen
narcissism, då väntar ett elände därför att en sådan man är raka
motsatsen till den moderata sjöfarartypen. Han kommer att dra storm
över oss.
David Brooks r amerikansk journalist och författare.
Översättning: Lars Ryding "
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"Direkta samtal kan stoppa upptrappning
Analys. Ingen kan ha blivit helt överraskad av att Kim Jong Un
har beordrat en provsprängning av en ännu kraftigare kärnladdning än de fem tidigare. Men Donald Trump tycks vara lika oförmögen som tidigare USA-presidenter att stoppa Nordkoreas
kärnvapenprogram.
Trumps första reaktion, som brukligt via Twitter, gick ut på att
Nordkorea är en skurkstat och att dess ”ord och handlingar fortsätter
att vara mycket fientliga och farliga för USA”. Sedan övergick han till
att i vanlig ordning skylla på andra för det inträffade. Han anklagade
Kina för att ha misslyckats med att få Nordkorea att ta reson, och han
kritiserade Sydkorea för att landets ”tal om försoning” med Nordkorea
inte fungerar.
Men ansvaret för att den utdragna nordkoreanska konflikten förblivit
olöst kan sökas på betydligt närmare håll, nämligen hos Trump själv
och hans företrädare i Vita huset. Alla USA:s försök, med morot eller
piska, att bromsa Pyongyangs nukleära ambitioner har misslyckats.
Av Trumps senaste uttalande att döma har han inget nytt att komma
med mot Nordkoreas utmaning.
Åratal av diplomatiska påtryckningar, i form av sexpartssamtal med
bland andra USA, Kina och Ryssland, har inte lett någonstans.
Inte heller skärpta ekonomiska straffsanktioner, så sent som i augusti
enhälligt beslutade av FN:s säkerhetsråd, har fått Nordkorea på andra
tankar.
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Inte ens Trumps hot om ett militärt ingripande – ”eld och raseri” – för
att slå ut de nordkoreanska kärnvapenfaciliteterna gjort intryck på Kim
Jong Un, som i stället har fortsatt sina provsprängningar och
testuppskjutningar.
Realistiskt sett är det inte så mycket som omvärlden kan göra.
Problemet är att Kim Jong Un är betydligt mer fokuserad på att
verkligen bli en kärnvapenmakt än vad hans far och farfar såg ut att
vara.
Om Nordkoreas ledare tidigare skramlade med en framtida atombomb
som ett utpressningsmedel för att få USA, Sydkorea och andra
regionala motståndare att öppna för mer normala förbindelser är det
tydligt att ett kärnvapeninnehav nu är själva målet.
Regimen ser det helt enkelt som en livförsäkring för sin överlevnad.
Och tröskeln för ett militärt ingripande är alldeles för hög.
För varje steg som Nordkorea tar för att befästa sin nukleära förmåga –
med robotar som når allt längre och har allt kraftigare
kärnvapen'stridsspetsar – krymper möjligheterna att stoppa
Pyongyangregimens ambitioner.
När Pyongyang kungjorde sin provsprängning var budskapet till
omvärlden: ”DPRK (Nordkorea) har framgångsrikt utfört ett test av en
vätebomb för interkontinentala robotar … troget Koreas arbetarpartis
plan för att bygga en strategisk kärnvapenstyrka.”
Det är en upptrappning av en redan farlig situation, om det nu
verkligen var en vätebomb – som kan vara flera tusen gånger
kraftfullare än en atombomb.

Söndagens bomb bedöms ha haft en sprängverkan på 50–60 kiloton.
Det kan jämföras med de två atombomber som fälldes av USA över
Japan i augusti 1945. De var på ”endast” 15 respektive 21 kiloton, men
det räckte för att jämna de båda städernas centrala delar med marken
och omedelbart döda minst 90 000 människor i Hiroshima och minst
60 000 i Nagasaki.
Nordkoreanerna hävdar också att denna vätebomb kan monteras på en
interkontinental ballistisk robot, och därmed ha kapacitet att nå USA:s
fastland. Det är i så fall ett potentiellt hot om att totalt utplåna
amerikanska miljonstäder som San Francisco och Chicago.
Det är en provokation som Trump knappast kan låta passera. Men hur
denne oförutsägbare och bitvis irrationelle USA-president kommer
handla är omöjligt att förutse.
Under valkampanjen avslöjade Trump sin ignorans på det nukleära
området, när han ställde frågor i stil med ”varför har vi kärnvapen om
vi inte använder dem?”
Nu har Trump fingret på kärnvapenknappen, och det är oroande med
tanke på hans impulsiva beteende. Det finns dock motvikter i Vita
huset, i form av erfarna militära rådgivare som stabschefen John Kelly
och försvarsministern Jim Mattis, vilket kan ge förutsättningar för
rationella beslut.
Ett anfall mot Nordkorea skulle leda till en masslakt som världen
förmodligen inte har skådat sedan andra världskriget – i Nordkorea, i
Sydkorea och ytterst också USA.
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Alternativet är att återgå till diplomatiska överläggningar. Men
avståndet mellan parterna är gigantiskt och det förefaller närmast
omöjligt att hitta en kompromiss som båda sidor kan leva med.
Nordkorea är i praktiken redan en kärnvapenmakt, och det är svårt att
se hur Kim Jong Un skulle acceptera att göra sig av med sin nukleära
kapacitet.
USA, Ryssland, Kina och större delen av världen i övrigt kräver en
kärnvapenfri koreansk halvö.
För att lösa den ekvationen krävs ett okonventionellt sätt att angripa
problemet. Det kan handla om något så oförutsett som direkta samtal
mellan Trump och Kim.
Det är nog för mycket att hoppas på, men Trump har faktiskt tidigare
sagt att han skulle vara redo att ta ett sådant steg.
Michael Winarski
michael.winiarski@dn.se "
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”Skadorna kan bli större än vid Hiroshima
Bomberna som släpptes i Nagasaki och Hiroshima hade en
sprängstyrka på ungefär 20 kiloton. De orsakade en skaderadie
för människor och byggnader som var kilometerstor. Söndagens
kärnladdning uppskattas ha haft en sprängstyrka på bortåt 200
kiloton.
Moderna vätebomber kan ha en sprängkraft som räknas i megaton.
Sådana sprängstyrkor har uppnåtts i tester som har gjorts av de så
kallade etablerade kärnvapenländerna som till exempel USA och
Storbritannien.
Martin Goliath, fysiker och forskare i kärnvapenfrågor vid FOI,
uppskattar att den bomb som Nordkorea uppger att man nu har
detonerat kanske kan ha haft en sprängstyrka som är tio gånger
kraftigare än de som släpptes över Japan under andra världskriget, och
uppskattar att söndagens kärnladdning kan ha haft en sprängkraft på
200 kiloton.
– I så fall blir radien större. Men den ökar inte proportionerligt och blir
tio gånger större. Den kanske fördubblas och blir mellan två och tre
kilometer.
Hans uppskattning ligger också i linje med det norska seismologiska
institutet Norsar, som på söndagen uppskattade sprängkraften till 120
kiloton. Sydkoreanska myndigheter uppskattade dock den till 50
kiloton.
Kärnvapen skapar också en strålning som är skadlig. Den har dock inte
lika lång räckvidd som sprängkraften. Martin Goliath tror att det kan
röra sig om mindre än två kilometer.
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– Det bildas också en extrem värme från explosionen som ger
brännskador och skapar bränder. Den kan sträcka sig ganska långt, upp
till fem kilometer vid en sprängkraft på 200 kiloton, säger han.
Nordkorea har under året genomfört ett antal testuppskjutningar med
interkontinentala ballistiska missiler, så kallade ICBM, som Pyongyang hävdar nu kan nå USA:s fastland. På tisdagen den 29
augusti avfyrades dessutom en testrobot so m flög över Japan.
I samband med dessa testskjutningar har den nordkoreanska regimen
också hävdat att man har lyckats skapa kärnvapen som är tillräckligt
små för att kunna placeras i en sådan missil. En hemlig amerikansk
rapport slår också fast att regimen har nått detta steg, rapporterade
Washington Post den 8 augusti.
När Nordkorea nu kan ha lyckats framställa även den kraftigare typen
av kärnvapen – en vätebomb – aktualiseras frågan om huruvida
regimen har förmågan att placera även en sådan i en missil.
– Det är den stora frågan som alla vill ha svar på. På bilderna visar regimen upp något som Kim Jong Un står bredvid.
Om det verkligen är en vätebomb går inte att säga säkert. Men Martin
Goliath utgår att det är något som är tillräckligt litet och lätt för att det
ska kunna monteras på landets långflygande missiler.
– Annars skulle han ju inte visa upp det. Om det är en sådan här sak
som har sprängts vet vi dock inte. Det enda vi vet är att regimen
spränger kärnladdningar. Och skickar interballistiska missiler, säger
han.

– Det är svårt att veta hur långt Nordkorea har kommit med den här
tekniken. Men de länder som har satsat på att bemästra den har också
klarat det. Det finns inget som säger att inte Nordkorea kan göra
samma sak.
Konflikten mellan Nordkorea och dess omvärld – främst representerad
av USA och dess allierade Sydkorea och Japan – har de senaste åren
alltmer accentuerats. I takt med att Nordkorea har genomfört
missiltester har också frågan om olika former av missilförsvarssystem
lyfts.
Men det försvarssystem, kallat Thaad, som USA kan komma att sätta
in vid behov, har ännu inte använts i ett skarpt läge, berättade den före
detta amerikanska försvarsanalytikern Bruce Bennett för CNN tidigare
i augusti.
Inte heller Martin Goliath kan ge något säkert svar på systemets
tillförlitlighet i en skarp situation.
Kan missiler från Nordkorea i så fall skjutas ned?
– Amerikanerna har utvecklat många olika sorters
missilförsvarssystem. USA har visat att man kan skjuta ned missiler.
Men det är tyvärr många frågor som vi inte har några säkra svar på.
peter.letmark@dn.se
adam.svensson@dn.se "

För att en sådan missil ska ha någon funktion måste den klara att
skjutas upp och lämna atmosfären, och sedan klara återinträdet utan att
brinna upp. Ännu är det oklart om Nordkorea har lyckats lösa även
dessa tekniska utmaningar.
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med länder som även handlar med Nordkorea och att ”vi får se” om
det blir ett militärt anfall mot regimen.

"Trump ger Kina del av skulden
Nordkoreas provsprängning av en misstänkt vätebomb ledde till
omedelbara fördömanden från flera av de främsta länderna, inklusive USA, Ryssland och Kina. FN:s säkerhetsråd meddelade
på söndagen att de håller ett extramöte under måndagen.
På söndagseftermiddagen, lokal tid, kom rapporterna om att en kraftig
detonation hade ägt rum i nordöstra Nordkorea.
Pyongyang påstod att de hade genomfört en provsprängning med en
vätebomb, och reaktionerna från världsledarna blev kraftfull. Redan på
söndagsförmiddagen kritiserade Sveriges utrikesminister Margot
Wallström (S) skarpt Nordkoreas handlande. Hon uppmanade också
till att säkerhetsrådet bör samlas med anledning av utvecklingen.
– Vi försöker använda de möjligheter och kontakter vi har fått i och
med att vi haft en så långvarig diplomatisk närvaro – och faktiskt ett
förtroende som vi har byggt upp. Det ska vi använda till det bästa för
att försöka hitta en utväg som inte bara är militär utan att använda
diplomatin och politiken, sa Wallström under söndagen till TT.

USA:s försvarsminister James Mattis gav senare på söndagen en skarp
varning till Nordkorea:
– Vi vill inte utplåna ett enskilt land, i det här fallet Nordkorea, men vi
har som sagt många möjligheter att göra så.
Kinas utrikesdepartement reagerade inte omedelbart på Trumps kritik,
men fördömde kraftfullt Nordkoreas provsprängning och uppmanade
Pyongyang att ta i beaktande det internationella samfundets mål om att
Koreahalvön ska vara kärnvapenfri.
Rysslands utrikesdepartement anklagade ledarskapet i Nordkorea för
att provsprängningen skapade ett allvarligt hot för regionen och att
”allvarliga konsekvenser” väntar om Pyongyang fortsätter. Samtidigt
manade man till försiktighet.
”I detta läge är det avgörande att hålla sig lugn och avstå från alla
handlingar som kan leda till en vidare eskalering av spänningarna”,
lydde ett uttalande från Moskva.
adam.svensson@dn.se "

FN:s säkerhetsråd meddelade under söndagen att man kallat till ett
extrainsatt möte under måndagen med anledning av situationen.
USA:s president Donald Trump slog på Twitter fast att ”Nordkorea har
genomfört ett stort kärnvapentest” och att ”deras ord och handlingar
fortsätter att vara mycket hotfulla och farliga för USA”. Han gick hårt
åt Kina för att ”ha försökt hjälpa till men med liten framgång”. Senare
på söndagen gick han ut med att USA överväger att stoppa all handel
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”Vi bor väldigt nära och kan inte bara flytta
härifrån

– Det finns massor av vapen riktade mot oss, påpekar han.
Möjligen innebar söndagens test en förändring i hur sydkoreaner tar på
varningarna från norr. Ju längre dagen led, desto fler invånare i Seoul
blev uppdaterade om nyheten från det isolerade landet norr om den
38:e breddgraden.

Seoul/Pyeongchang. Nordkorea hävdar att det var en vätebomb.
Omvärlden tvivlar. Men oavsett vilken teknik som användes var
skalvet tio gånger kraftigare än vid förra testet. Sydkorea har
försatt militären i förhöjd beredskap och landet kräver att Nordkorea isoleras fullständigt. I årtionden har invånarna i Seoul ryckt
på axlarna åt hotet från norr. Nu talas det om en känsla av kris.

Sydkoreanska nyhetssändningar visade tv-bilder där en traditionellt
klädd kvinnlig nyhetsuppläsare i Nordkorea med brösttoner förklarar
att DPRK (Den demokratiska folkrepubliken Korea) med framgång
har testat kärnvapen som går att montera på långdistansrobotar.

Det tog tid innan nyheten hade kablats ut och sjunkit in i medvetandet.
Soligt sensommarväder och söndag lockade till utflykter och promenader. Men när kärnprovsprängningen på söndagseftermiddagen, lokal
tid, hade bekräftats från grannen i norr – den sjätte i ordningen – togs
beskedet emot med skärpa söder om gränsen.

Enligt sydkoreanska uppgifter ägde söndagens test rum ungefär på
samma ort som tidigare provsprängningar. Det inträffade dessutom
bara några timmar efter att den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un,
enligt landets statliga nyhetsbyrå, hade inspekterat en vätebomb som
förminskats så mycket att den kan monteras på en av landets nya
interkontinentala robotar.

– Om spänningen ökar kommer jag att bli inkallad igen. Därför tänker
jag mer på situationen nu än tidigare.

Nordkorea har slagit omvärldens experter med häpnad. Hastigheten
med vilken utvecklingen har skett förbluffar. Sommarens tester av
ballistiska robotvapen har visat att Nordkorea kan nå USA:s fastland
med missiler. Däremot finns det inget som tyder på att landet ännu har
lyckats framställa en farkost som hindrar en kärnladdning från att
förintas vid återinträdet i jordens atmosfär.

Under tiden i armén blev han vittne till hur nordkoreanska soldater
sköt mot en högtalare vid gränsen.

Först och främst är det emellertid Sydkorea, och inte USA, som är ett
lätt mål för attacker från Nordkorea.

– Jag fick order om att springa ut med vapen. Innan dess tyckte jag att
det var normalt att de hotade oss. Nu har jag sett på nära håll att det
kan bli farligt, säger han.

– USA ligger långt bort. Vi bor väldigt nära och kan inte bara flytta
härifrån, säger Lee, en kvinna från Seoul.

– Jag får en känsla av kris eftersom Nordkoreas kärnvapen verkar
nästan färdiga, säger Lee Sang Heon, som just har avslutat sin
militärtjänst efter ett år och nio månader.
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Hon och hennes pojkvän Lee Han Sol hade på söndagen tagit sin bil
och gjort en utflykt till Pyeongchang (inte att förväxla med den
nordkoreanska huvudstaden). Det är här som Sydkorea arrangerar de
olympiska spelen i februari, i en normalt lugn avkrok, känd för sina
potatisodlingar.
DN träffar paret vid foten av backen där den olympiska backhoppningen ska äga rum om ett halvår. Allvaret lyser igenom. Under en
vecka i Seoul har vi annars mest mötts av axelryckningar. Seoul är en
av världens tio största städer. I området i och kring huvudstaden bor
hälften av Sydkoreas 50 miljoner invånare. Staden ligger bara fem mil
från den nordkoreanska gränsen. Ett stort men okänt antal konventionella artilleripjäser står riktade mot den. Ändå verkar nästan ingen
rädd för Nordkorea.
– Jag är 30 år och det här är första gången som jag tycker att det är
riktigt allvarligt. Det är en tydlig upptrappning, säger Lee, kvinnan
som besöker OS-orten. Nu måste vårt land förbereda militären.
Hennes kille inflikar att både USA:s president Donald Trump och
Nordkoreas ledare Kim Jong Un oavbrutet uttrycker bestämda åsikter.
– Om alla tre ledarna är galna förvärrar det bara läget, säger han.
Därför gör vi bäst i att inte också höja rösten just nu.
Om sex månader avgörs vinter-OS här i bergen öster om Seoul.
Platsen ligger bara 80 kilometer från gränsen till Nordkorea.
– Jag är inte orolig för en direkt attack under OS, men vad som kan
hända är att Nordkorea skrämmer bort turister med sina hot. Det kan
förstöra OS-festen, säger Lee Han Sol.
På 118:e våningen i Lotte Tower står det klart vad det är som fångar
intresset hos de koreanska besökarna. De kryper ut på glasgolvet 478

meter ovanför den täta trafiken. De ligger, sitter och står med varsin
selfiepinne i högsta hugg. Fniss och höjdrädsla blandas. Ögonblicken
fotograferas med Seoul som kuliss bakom ryggen eller under fötterna.
Det är en osannolik stad. Förödelsen efter Koreakriget var lika stor
som i Syrien i dag. Storleken på landets ekonomi var 100 amerikanska
dollar per capita i början av 1960-talet. Sedan började lyftet. Det idoga
arbetet som skapade en armé av flitiga industriarbetare i en militärdiktatur. Mycket krut lades på utbildning. Före OS 1988 blev landet en
demokrati, men korruptionen hängde kvar.
Sydkoreaner sägs i första hand inte vara innovatörer, utan mästare på
förbättringar. De stora konglomeraten som Samsung, Hyundai och LG
växte fram.
Från början var grannen i norr rikare, men de senaste årtiondena har
Sydkorea seglat ifrån. Det är i dag ett av världens mest utvecklade
länder och omnämns ofta som det mest uppkopplade mot internet.
I Lotte Tower är det få besökare som ställer sig och blickar norrut. Två
dagar efter den senaste missiluppskjutningen är det ingen verkar undra
vad som pågår på andra sidan gränsen. Ingen bryr sig om hoten från
Pyongyang.
Varför? Frågar jag Lee Un Yi.
Hon sätter upp ett tält tillsammans med sin kille på gräsmattan på den
södra sidan av Hanfloden, som skär rakt genom Seoul. Platsen är full
av helgfirande 20–30-åringar som är på picknick, tar skydd mot solen
och hånglar i tälten.
– Vi bryr oss inte. Vi är inte rädda. De vågar inte röra oss. För gör de
något så följer de oss i döden, säger Lee, om varningarna från
Pyongyang.
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Skyddet mot solen kommer före skyddet mot Nordkorea.
En annan dag står vi i hjärtat av det politiska Seoul, där demonstranter
i vintras skrek sig hesa med krav om att den tidigare presidenten Park
Geun Hye skulle avsättas. Nu väntar Park i en liten cell i häktet på
rättegång, misstänkt för bland annat korruption.
Två unga kvinnor, Lee och Lee, säger att resten av världen kanske är
orolig när missilerna skjuts upp i Nordkorea.
– Men inte vi.
I Sydkorea säger ett talesätt att om man går upp på ett berg och kastar
en sten så kommer den att träffa någon som heter Kim, Lee eller Park,
så vanliga är de efternamnen.
Doktor Park Jin Seng är på gott humör. Han är en av landets mest
kända psykologer och vi äter middag tillsammans efter en intervju på
hans praktik. Jag har frågat honom hur Seoulborna handskas med
hoten från Nordkorea.
Det är då, över en portion grillat fläskkött från den sydliga ön Jeju,
som han framför sin tes:
– Jag har gett många konsultationer till gifta par som klagar på
varandra. Jag har sagt till dem att klagandet är ett rop på kärlek. När
nordkoreanerna skjuter upp missiler är det på samma vis ett rop på
kärlek. De vill bli erkända.
Doktor Park tror däremot inte att hotet om en kärnvapenattack från
nord är något att ta på allvar.

– Nordkorea har hotat oss så många gånger de senaste 60 åren att vi
har blivit vana vid det. Ett krig skulle få större konsekvenser för dem
än för oss, säger han.
Så, Seoulbor gör rätt i att strunta i hoten?
– Ja, det gör de – tills det smäller. Och då finns det ingenstans att ta
vägen, säger han apropå det faktum att Sydkorea är ett litet land med
en stor befolkning.
– Det är omöjligt att ta vägen någonstans, fortsätter han.
Välorganiserade evakueringsplaner och tillräckliga skyddsutrymmen
lyser med sin frånvaro.
– Den dagliga stressen är förresten redan som ett krig för invånare i
Seoul, säger doktor Park. Efter kriget började folk att tävla med
varandra för att överleva. Nu bor vi i ett tävlingssamhälle. Invånarna
studsar upp på morgnarna och konkurrerar med varandra.
Seoul hade den 10 augusti i år 3 257 skyddsrum, enligt Kim Sung Min,
en tjänsteman vid stadens civilförsvarsgrupp. De är alldeles för få.
Skyddsrummen står emot konventionella vapen, men inte kärnvapen
eller kemiska attacker.
Trots den långvariga spänningen och hoten från norr vet bara 26
procent av invånarna i Seoul var deras närmaste skyddsrum ligger.
Detta trots att stora skyltar på vissa tunnelbanestationer, parkeringsgarage och källare pekar ut riktningen.
I en artikel som nyligen publicerades av tidningen Chosun Ilbo
uppmanades invånare att planera så att de kan ta sig till ett skyddsrum
inom fem minuter om ljudlarmet går.
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Om Nordkorea skjuter missiler tar det mellan två och sex minuter
innan artilleriet når Seoul. Så vi måste ta skydd inom fem minuter, sa
en tjänsteman till tidningen.
När jag träffar Kim Young Kwu, vid stadsdelskontoret i Sinchon i
Seoul, dagen efter Nordkoreas senaste missiluppskjutning, ler han
överseende.
– Jag vet att hela världen oroar sig för oss, men vi har vant oss. De
hotar oss, sedan händer det inget. Livet går vidare.
I Kims stadsdel finns det elva skyddsrum, under varuhus, i källaren till
bostadshus och under ett stort sjukhus.

Det ser ut som en dröm om en återförening mellan Nord och Syd.
– Nej, jag är emot, säger Chang You Chung. Det blir svårt att få något
sådant att fungera eftersom vi har blivit så olika. Så mycket pengar
finns det inte i Sydkorea att vi klarar av en förening med Nordkorea.
Hon får medhåll av sin pojkvän Kim Joe Young.
Tanken har successivt tappat i popularitet. Äldre generationer är för,
medan yngre tycker idén är befängd och hänvisar till kostnaden. Priset
skulle bli betydligt högre än när Väst- och Östtyskland blev ett.
torbjorn.petersson@dn.se "
"Fakta. Koreakriget och delningen av halvön

– Platserna för evakuering är dåligt utmärkta, men om det händer
något ska vi visa allmänheten vägen dit, upplyser han.
Kim Young Kwu tillhör personalen som varje år samlas för att gå
igenom tänkbara scenarier. Då simuleras krigsutbrott och övningar
genomförs till dess att angreppet är över. Exakt hur det går till är
hemligt, men så sent som i augusti testades evakueringsplanerna.
När Kim ska leda oss irrar vi hit och dit. Till slut finner vi skylten för
skyddsrum vid infarten till ett parkeringsgarage under jord. Men det
tar 20 minuter i stället för fem.
De är våra fiender, men de är också koreaner.
Åsikten står att finna bland tygbitarna som fladdrar för vinden vid
Imjingak. Här blickar sydkoreaner rakt in i Nordkorea vid den fyra
kilometer breda demilitariserade zonen.

Vid andra världskrigets slut slogs det fast att gränsen mellan det som
kom att bli den sovjetiska respektive den amerikanska ockupationszonen på Koreahalvön skulle dras vid den 38:e breddgraden. Delningen av Korea uppkom i samband med kalla kriget och 1948 utropades de två staterna Sydkorea och Nordkorea.
I juni 1950 gick nordkoreanska trupper till anfall över gränsen till
Sydkorea. Efter blodiga strider som även involverade både USA och
Kina skrev parterna under ett vapenstillestånd i juli 1953. Det totala
antalet dödsoffer i konflikten beräknas till cirka fem miljoner. Något
formellt fredsavtal har inte skrivits under.
Källa: Nationalencyklopedin "

I en grässlänt har kartbilden av hela Koreahalvön, utan gräns, skapats
av vindsnurror i plast.
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"En miljon bilar kan ha förstörts i Harvey

" När kärnvapnen är på plats ska ekonomin
lyftas

Ovädret Harvey i Texas har skadat upp till en miljon bilar, och de
flesta av dessa kan nu klassas som skrot. Den bedömningen gör
branschexperter.
Motorfordon som har stått där vatten nått upp till karossen ska
överhuvudtaget inte startas utan att undersökas av mekaniker, råder
John Nielsen vid bilistorganisationen AAA. Och även för de bilar som
fungerar, kanske efter reparationer, kommer vattnet att vara en
osäkerhetsfaktor i åratal.
– Kanske är de okej. Kanske inte. Jag skulle vara riktigt orolig kring
en sådan, säger Nielsen.
Bilar som försäkringsbolagen klassar som skrot kan säljas som
reservdelar på auktioner. Och även i det sammanhanget har Nielsen en
varning, som gäller långt utanför Texas gränser. Det kan finnas
skrupellösa bilhandlare som sedan försöker ”återuppliva” utdömda
fordon och sälja dem i andra delstater eller till och med till andra
länder, menar han.
Det finns också en oro för att vattenmassorna ska sprida giftigt avfall.
En rad kraftigt förorenade platser har översvämmats i stormen Harvey.
USA:s miljömyndighet EPA har sett på flygbilder att de gamla
industriområdena är vattenfyllda.
En av de översvämmade platserna, totalt rör det sig om elva, är en
gammal dumpningsplats för giftigt avfall från ett pappersbruk.
TT-AFP "

Den sydkoreanske experten på Nordkorea lade fram sina senaste rön
när vi möttes under nästan två timmar på Seoul National University.
Det var 2013, strax efter att Nordkorea hade provsprängt kärnvapen
för tredje gången. Kim Jong Un hade hotat att angripa den
sydkoreanska huvudstaden med kärnvapen och spänningen steg. I Vita
huset satt Barack Obama.
Det var vid en tidpunkt när experter ännu tvivlade på att Nordkorea
hade kunskapen för att lära sig att framställa kärnvapen som kunde
placeras på robotar. Kim Jong Un beskrevs då som nu i väst oftast som
en oberäknelig diktator.
Forskaren vid Seouls National University, som rankas som landets
främsta lärosäte, var av en annan åsikt.
– Kim Jong Un är smart, sa han. Han kalkylerar behovet för att hans
regim ska behålla makten och hans plan sträcker sig 30–40 år in i
framtiden.
– De senaste veckornas upptrappade varningar av alla slag är inga
hastiga infall. Tvärtom är det noggrant övervägda drag för att lägga
grunden för det framtida riket.
Sa forskaren alltså för fyra år sedan. Med facit i hand: det var som om
han kunde se in i framtiden.
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Jag frågade hur han kunde vara så säker.
– Genom att lyssna på Kim Jong Uns tal och läsa vad han sagt vid
olika möten, svarade forskaren. Kim Jong Un tycker om att tala om
vad han ska göra. Därför kan omvärlden bättre än någon gång tidigare
i historien – i motsats till vad vi tror – få större vetskap om Nordkoreas
framtidsplaner.

Vid ett annat tillfälle för flera år sedan talade Kim Jong Un i
centralkommitténs plenum om att i Mellanöstern har regeringar fallit,
men att länder som har kärnvapen alltid klarar sig. Vilket visar att Kim
Jong Un tidigt drog slutsatsen att Nordkorea inte skulle följa Libyens
exempel. Där gick Muammar Khadaffi med på att förhandla bort sina
kärnvapenambitioner, störtades och dödades.

Men glöm inte att strunta i propagandan, sa Nordkoreaexperten.
Mycket tyder på att han hade rätt.

Klart är att världen har undervärderat Nordkoreas förmåga – och nu
ser det ut att vara för sent att stoppa utvecklingen. Landet förfogar
över minst ett 20-tal kärnvapenladdningar och har enligt det
amerikanska underrättelseorganet Defense Intelligence Agency redan
lyckats framställa en kärnvapenstridsspets i miniatyrformat som
anpassats till landets missiler.

När jag på måndagen till slut fick tag på honom på telefon beklagade
han att hans nya tjänstgöring inte medger kontakter med utländska
journalister. Gissningsvis har underrättelsetjänsten inte råd att undvara
hans tjänster.
Det hade varit intressant att ta del av hans bedömningar igen, men i
stort antar jag att de inte ser så annorlunda ut nu än för fyra år sedan.
År 2017 upprör missiler omvärlden mer än tidigare. I söndags var det
dags för landets sjätte provsprängning av kärnvapen. Men i själva
verket har Nordkorea fortsatt på samma bana som under lång tid. Den
stora skillnaden i relationen med USA är att Donald Trump flyttat in i
Vita huset.
Nordkorea bryter mot FN:s regler. Nordkorea hotar säkerheten i
regionen. Men den som har studerat Kim Jong Uns uttalanden kan inte
vara förvånad.
Den nordkoreanske ledaren har sagt att kärnvapen är högsta prioritet.
Syftet är att skydda landet från angrepp från USA. Han har sagt att
målet är att Nordkorea ska bli erkänt som en kärnvapenstat.

Den andra halvan av den storslagna planen – som forskaren skymtade
för fyra år sedan – har nu påbörjats i större skala på hemmaplan. Den
syftar till att förbättra välståndet, i alla fall för en allt större grupp av
företagare.
Vad det handlar om är en marknadsekonomi som passerat
experimentstadiet och som nu breder ut sig i städerna. På landet får
bönder ta överskottet av sina skördar och sälja för egen vinning.
I våras såg jag under en resa med egna ögon hur den ekonomiska
aktiviteten ökat synbart i huvudstaden Pyongyang. FN:s sanktioner
märktes knappt. Staden verkar må bättre än på länge.
Den marknadsekonomiska orienteringen är ingen officiell policy, den
sker medan myndigheterna väljer att titta åt ett annat håll.
Uppenbarligen för att någon har räkna ut att det ger nordkoreanerna ett
bättre liv.
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Enligt rapporter kan invånarna från olika delar av landet sedan en tid
även resa relativt fritt i landet, till skillnad från tidigare då tillstånd
alltid krävts. Det betyder att bönder flyttar till städerna för att skaffa
arbete till exempel inom byggnadsindustrin. Därmed kan de under en
månad tjäna lika mycket som under ett helt år på fälten, rapporterade
Daily NK, en webbtidning med informatörer i Nordkorea i augusti.
Förändringarna är nästan lika häpnadsväckande som de snabba
framstegen inom kärnvapen och missiler.
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För att behålla makten på längre sikt räcker det inte med militära hot.
Kim Jong Un har därför större planer än så. Därför vill han först få
landet erkänt som en kärnvapenmakt. Sedan normalisera förhållandena
med omvärlden och därefter från grunden bygga upp hela det trasiga
nordkoreanska samhällssystemet som Kim Jong Uns far lämnade efter
sig.

Inte ens när en avhoppad nordkoreansk sångerska stod på scenen
gjordes någon koppling till händelsen som skapat oro i en stor del av
omvärlden.

Allt enligt forskaren som nu försvunnit in i dimman av hemliga
uppdrag.

Så medan politiker och tjänstemän från USA, Kina, Japan, Sydkorea
och resten av världen var i färd med att försöka komma överens om
hur Nordkorea ska straffas, njöt publiken vid Bong Eun Sa-templet av
allt från traditionell musik till just K-pop.

torbjorn.petersson@dn.se "

" I Sydkorea fortsätter livet som vanligt
Seoul. Dagen efter Nordkoreas provsprängning av kärnvapen
jublade publiken i grannlandet åt ett av landets mest populära Kpop-band, Oh My Girl. Det skedde under en festival vid ett 1 500
år gammalt tempel i Seoul utan att ett enda ord nämndes om det
nordkoreanska testet i söndags.

Men provsprängningen har knappast fallit ur minnet. Däremot gjorde
åskådarna som de flesta Seoulbor har för vana att göra: nonchalerar
hotet från norr och låter livet fortsätta som vanligt.

Publiken bestod av en brokig skara av tonårsflickor, medelålders män
och kvinnor, munkar och utlänningar – som alla väntade på sina olika
favoriter.
Den sydkoreanska K-popen har gått på export till stora delar av östra
Asien, men har också blivit populär i Latinamerika och på vissa håll i
USA och Europa.
Oh My Girl blev internationellt känt 2015 när bandet stoppades i
tullen i Los Angeles och enligt sitt skivbolag vägrades inresa eftersom
medlemmarna misstänktes vara underåriga prostituerade. I själva
verket hade de fel visum för att uppträda.
torbjorn.petersson@dn.se "
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konsekvenser. Då är det viktigt att hålla huvudet kallt, sade hon i en
intervju med Dagens Nyheter på måndagen.

"USA:s ambassadör vid FN-mötet:
Nordkorea ber om krig
Nordkoreas provsprängning av en kärnladdning på söndagen har
skapat oro världen över. Under ett extrainkallat möte i FN:s
säkerhetsråd på måndagen sade USA:s FN-ambassadör Nikki
Haley att Nordkorea “ber om krig”.

Även Ryssland och Kina uppmanar till samtal och lugn.
I fokus för förhandlingarna står framför allt de snåriga relationerna
mellan USA och Kina. President Donald Trump sade i helgen att USA
bör avsluta handel med alla länder som i dag gör affärer med Nordkorea. Det skulle innebära att handeln mellan USA och Kina skulle
upphöra, vilket är högst osannolikt.

Tonläget var dramatiskt när FN:s säkerhetsråd på måndagen samlades
för att än en gång diskutera åtgärder för att stoppa Nordkoreas fortsatta
kärnvapenutveckling.

USA:s möjligheter att sätta press på Kina begränsas av att president Xi
Jinping nu gör allt för att undvika en eskalerande konflikt med
Nordkorea.

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley lät otålig när hon inledde sitt tal.
– Tiden för halvmesyrer är över. Det är dags att uttömma alla diplomatiska åtgärder innan det är för sent, sade Nikki Haley vid talet.
Hon uteslöt inte att krig kan bli den sista utvägen:
– Krig är aldrig något USA vill ha. Vi vill inte ha det nu. Men vårt
lands tålamod är inte oändligt, sade Haley.

I oktober anordnar Kinas kommunistparti det stora nationella möte
som äger rum var femte år och Xi Jinping har lagt mycket möda på att
lyfta fram sina diplomatiska triumfer inför mötet.
Han vill därmed undvika att denna bild grumlas av konflikten med
Nordkorea.

USA:s FN-ambassadör Nikki Haley fick framför allt uppmärksamhet
för uttalandet om att president Kim Jong Un nu ”ber om krig”.
Irina Schoulgin Nyoni, Sveriges FN-ambassadör, fördömde
Nordkoreas senaste provsprängningar och sade att det råder enighet i
säkerhetsrådet om vikten av nya, hårdare sanktioner mot landet.
Men hon höll inte med om Nikki Haleys ordval.
– Nej, det får stå för henne. Vi uttrycker oss inte riktigt så. Det finns en
risk med att trappa up retoriken, där ett misstag kan få oerhörda

Att Trump-administrationen vid flera tillfällen trampat Kinas regering
på tårna underlättar inte heller förhandlingarna.
Under måndagen utbytte USA och Kina än en gång hårda ord. I utbyte
mot ett löfte om att stoppa handel med Nordkorea krävde Kina att
USA:s årliga militärövningar i Sydkorea upphör, vilket Nikki Haley
avfärdade som en ”förolämpning”.
– Situationen på halvön måste lösas fredligt. Kina kommer aldrig att
tillåta kaos och krig, sade Liu Jieyi, som är Kinas FN-ambassadör,
under måndagens möte i Säkerhetsrådet.
martin.gelin@gmail.com "
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"Nordkorea grundades med sovjetisk hjälp 1948, sedan Korea delats
upp i en amerikansk och en sovjetisk zon efter andra världskriget.
Ett inbördeskrig mellan Nord och Syd rasade 1950–53, sedan
nordkoreanska trupper korsat gränsen och gått till anfall. De båda
länderna har aldrig slutit fred, utan ett vapenstillestånd råder
fortfarande. En fyra kilometer bred demilitariserad zon skiljer de båda
länderna åt.
Den officiella ideologin i Nordkorea hyllar ”nationellt oberoende” och
”självtillit”. I praktiken innebär det isolationism, förtryck och svält.
Godtyckliga gripanden av regimkritiker, brist på rättssäkerhet samt
tortyr och misshandel av fångar i landets fängelser och fångläger är
omfattande. Enligt uppgifter praktiseras offentliga avrättningar för
brott som stöld av statlig egendom, hamstring av mat och grova brott.
TT "
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" Lag som skyddar barn mot utvisning
upphävs
Donald Trump har bestämt sig för att upphäva DACA, en lag som
skyddar barn till papperslösa invandrare från utvisning. Omkring
800 000 unga i USA kan bli utvisade om Trump upphäver lagen.
Men han möter motstånd även i egna partiet.
Enligt källor i Vita Huset har Donald Trump bestämt sig för att
upphäva en av Barack Obamas mest betydelsefulla invandringsreformer. Lagen DACA genomfördes av Obama i syfte att skydda barn
till papperslösa invandrare från att deporteras.
DACA erbjuder arbetstillstånd för personer som kom till USA som
barn och ofta har föräldrar som fortfarande är papperslösa. Det är ett
populärt initiativ, som har stöd av sju av tio amerikaner, men bland
Trumps kärnväljare är motståndet starkt. Omkring 800 000 unga kan
utvisas om DACA upphävs.
Donald Trump ska ha fattat sitt beslut efter längre diskussioner med
sin justitieminister Jeff Sessions, som likt Trump förespråkar en
restriktiv invandringspolitik.
Trump vill ge kongressen ett halvår att arbeta fram alternativ till det
existerande skyddet, annars försvinner det helt. Då republikanerna har
en majoritet i kongressens båda kammare är det mycket osannolikt att
de kommer att arbeta fram ett liknande lagförslag.
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Barack Obama, som hittills har undvikt att direkt kommentera Trumps
många kontroversiella aktioner som president, har lovat göra ett
uttalande om Trump upphäver DACA på tisdagen, enligt Politico.
Under Obamas sista presskonferens som president i januari sade han
att just DACA var en fråga som skulle kunna få honom att bryta den
informella överenskommelse om att tidigare presidenter inte kritiserar
sittande presidenter.

John Weaver, en erfaren republikansk strateg, påminde på måndagen
om att Trump konsekvent har gjort tydligt främlingsfientliga
ställningstaganden sedan 1980-talet.

Obama lovade att inte vara tyst om Trump ”försöker samla upp
ungdomar som vuxit upp här och som i alla praktiska avseenden är
amerikanska barn, för att skicka dem till ett annat land”.

Trump får samtidigt tungt motstånd i sitt eget parti. Representanthusets
talman Paul Ryan samt den republikanske senatorn Orrin Hatch har
bett presidenten att inte upphäva programmet. Nu säger deras
partikamrater James Lankford och Tom Cotton, båda inflytelserika
senatorer, samma sak, rapporterar TT.

För Trump är beskedet ännu ett tecken på att han inte bekymrar sig
över den storm av kritik som mötte honom då han försvarade
högerextremister efter terrordådet i Virginia i augusti. Sedan dess har
Steve Bannon och Sebastian Gorka, två de personer med tydliga
kopplingar till högerextrema, lämnat Trumps administration.
Att Trump tydligt fortsätter att prioritera invandringspolitik tyder på
att det är han själv som driver fram dessa prioriteringar. Trump har
under de senaste veckorna även benådat sheriffen Joe Arpaio i
Arizona, som förklarats skyldig till brott för att konstant ha diskriminerat latinamerikaner.

Liberala och progressiva grupper, samt människorättsorganisationer
som ACLU, planerar i veckan landsomfattande protester mot Trumps
besked.

Även företagsledare som Microsofts vd Satya Nadella, General Motors
vd Mary Barra och Facebooks vd Mark Zuckerberg manar Donald
Trump att inte upphäva DACA.
martin.gelin@gmail.com "

Han har även lyft ett förbjud mot militär utrustning i lokala poliskårer,
vilket mött hård kritik från liberala grupper och den svarta
rättighetsrörelsen.
Själv försökte presidenten ge intryck av att lida av moraliska tvivel
inför beslutet att upphäva DACA, men många i hans närhet avfärdade
det som ett spel för gallerierna.
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"Ingen oro på börserna trots Nordkoreas
vapentest

"Oregerligt under skuldtaket

Det var ingen panik på världens börser på måndagen efter Nordkoreas
kärnvapentest. Goda utsikter för den globala ekonomin får aktörer på
marknaden att skaka av sig geopolitiska hot. Men världens börser är
för närvarande högt värderade, vilket kan göra fallet desto större om
konflikten trappas upp.

Kongressen är tillbaka i Washington efter sommarlovet, och
schemat är fullt från start. Utmaningar inträffar redan i
september, inte minst bagatellen att förhindra USA från att gå i
konkurs. Någon vidare farthållning från Donald Trump är inte att
vänta. Hans förmåga som president inskränker sig till att skriva
stora bokstäver på Twitter och stöka till andras dagordningar.

Störst reaktion syntes på de asiatiska börserna. Tokyo slutade med en
nedgång på 0,9 procent och i Sydkorea föll kurserna med 1,2 procent.
Stockholm gick ner med 0,5 procent, medan Paris-, London- och
Frankfurt sjönk med cirka 0,3 procent.

Orkanen Harvey har gett de republikanska makthavarna ett handtag.
När Obama satt i Vita huset var de inte benägna att betala ut
katastrofbistånd, om inte den federala budgeten skars ned med
motsvarande belopp. Texassenatorn Ted Cruz stormade värst av alla,
men är vänligt inställd när det gäller hans egen delstat.

Priset på guld steg samtidigt som schweiziska franc och japanska yen
stärktes. Placeringar som brukar betraktas som säkra i orostider.
Skulle det bli en militär konfrontation lär effekterna på marknaden bli
större. Då räknar UBS Wealth Management med att börserna i Asien
kan falla med 20 procent, skriver nyhetsbyrån Direkt. "

Finansminister Steven Mnuchin vill nu snöra ihop Harveypaketet med
det federala skuldtaket. Det måste höjas inom några veckor för att
USA inte ska tvingas ställa in betalningarna. Partihögern protesterar
säkert, men törs kanske inte se alltför hjärtlös ut.
Före månadens slut måste kongressen också hosta upp kosing för att
undvika en stängning av statsapparaten, som 2013. Trump har hotat
med att inte skriva på om han inte samtidigt får några miljarder till sin
mur vid södra gränsen, den som Mexiko en gång skulle stå för. Hur det
än blir, gräl garanteras.
Trump har varit president i drygt sju månader, och trots att allt påstås
ha gått briljant har han inte uträttat ett skvatt. Perioden har präglats av
republikanska konflikter, fiaskot med att skrota Obamacare och
chefens självmål som haveriet efter nazistkravallerna i Charlottesville.
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Dags att fixa skattsänkningarna, alltså. Inte så att Trump har en
reformstrategi, lika lite som på andra områden, det är mer en skiss utan
finansiering. Partiets budgethökar kommer inte att svälja vad som
helst. Demokraterna lär använda sina knep för att obstruera.
En orolig värld fortsätter att ställa till problem, inte bara Nordkorea.
Ett eller annat handelskrig kan inte uteslutas. Och under tiden tickar
klockan i de olika utredningarna om Trumpkampanjens samröre med
Ryssland.
Eventuellt inser Trump till slut vad det innebär att vara president. Sätt
inga budgetpengar på det.
gunnar.jonsson@dn.se "
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" Så hotas världen om Kim mister makten
Om Kim Jong Uns regim kollapsar kan det få oöverskådliga
följder för världen. Många ser diktatorns krigshot och nukleära
upptrappning som ett mindre dåligt alternativ än ett regimskifte i
Nordkorea.
Antag att Kim Jong Un försvinner från scenen – störtas av sina
landsmän, lönnmördas av utländska agenter eller dukar under i ett
förödande kärnvapenkrig.
Med diktatorn borta skulle världen kunna andas ut. Eller kanske inte.
I själva verket skulle en nordkoreansk regimkollaps kunna sätta i gång
en kedja av händelser som hotar stabiliteten i Asien – och världen.
Många aktörer föredrar av allt att döma dagens läge framför en osäker
framtid utan Kim.
– Kina kommer aldrig att tillåta kaos och krig på den koreanska
halvön, sa den kinesiske FN-ambassadören Liu Jieyi i måndags.
Uttalandet illustrerar den rädsla som finns i Peking för stora och
plötsliga omvälvningar i grannlandet. Och även om Kim Jong Un har
få beundrare utanför sitt slutna rike så är det på många sätt rationellt
att frukta hans fall. Den kinesiska oron delas också i viss mån av
Sydkorea.
Detta kan hända om diktaturen faller.
1 En jättelik flyktingkatastrof. Om regimen faller, oavsett om det
sker med eller utan krig, kommer miljontals nordkoreaner att röra sig
mot landets gränser.
De kommer att fly dels för att undkomma landets militär och andra
regimtrogna som slåss för sin överlevnad, dels för att det inte finns
tillräckligt med mat.
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Även när skördarna är rikliga klarar det nordkoreanska jordbruket inte
av att föda befolkningen, och under 1990-talet tros flera miljoner ha
svultit ihjäl.

nordkoreansk kollaps. Risken är annars mycket stor att de används av
desperata överlevare bland Nordkoreas militär, eller säljs till terrorister
på andra håll i världen.

Årets första skörd var 30 procent under det normala.

4 Konfrontation Kina-USA. Med regimen i Pyongyang borta ur
spelet efter ett krig kommer andra att kliva in – för att åtgärda
flyktingkrisen, få in nödhjälp och ta kontroll över
massförstörelsevapnen.

När regimen går under slutar också distributionen av mat att fungera.
Betalningssystemet havererar, vilket resulterar i hamstring som i sin
tur förvärrar matbristen.
För Kina är miljontals hungriga flyktingar som trycker på mot
gränsfloden Yalu en mardröm och ett hot mot stabiliteten. Inte heller
Sydkorea skulle kunna handskas med en folkvåg av sådana
dimensioner.
2 En ny tyrann. Om Kim störtas i en kupp är risken överhängande att
han efterträds av en minst lika brutal och oberäknelig härskare. Den
som kontrollerar Nordkoreas överdimensionerade militär kontrollerar
också landet. Några alternativa maktbaser finns inte.
Kärnvapnen skulle finnas kvar liksom risken att de används.
Ett annat tänkbart scenario är att konkurrerande krigsherrar delar upp
landet mellan sig och att situationen urartar i inbördeskrig. Detta i sin
tur förvärrar naturligtvis flyktingkrisen och den humanitära krisen.
3 Massförstörelsevapen på drift. Den nordkoreanska regimen
förfogar inte bara över tiotals kärnstridsspetsar, utan också över stora
mängder plutonium och anrikat uran som används för att producera de
färdiga vapnen. Dessutom anses landet ha världens tredje största lager
av kemiska stridsmedel (efter USA och Ryssland) samt även biologiska stridsmedel.

Sydkoreas mål är en återförening av de båda koreanska rikshalvorna.
Men en återförening på Sydkoreas villkor är ett rött skynke för Peking,
eftersom det sannolikt skulle innebära att amerikansk militär
stationerades vid Kinas gräns.
En situation där Sydkorea, Kina och USA ockuperar Nordkorea
samtidigt hotar att bli explosiv.
Det minst farliga alternativet kan vara att Kina upprättar en form av
lydstat i norr, en mindre variant av det gamla Nordkorea men utan
massförstörelsevapen. Och att detta accepteras av USA och Sydkorea.
Betydligt farligare – och dessvärre inte osannolikt – är att amerikansk
och kinesisk militär hamnar i direkt konfrontation på Koreanska
halvön, kanske av misstag i ett kaotiskt läge. I värsta fall kan sådana
incidenter eskalera till en militär konflikt mellan världens två
mäktigaste stater.
ingmar.neveus@dn.se "

Alla dessa domedagsvapen finns spridda på ett stort antal platser i hela
landet, varav många troligen är väl dolda. Att hitta dem och desarmera
dem blir en enorm utmaning för eventuella ”segrarmakter” efter en
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"Sydkoreaner vill ha tillbaka kärnvapen
Sydkorea har regelbundet tagit avstånd från möjligheten att för
första gången sedan 1991 åter placera taktiska amerikanska
kärnvapen i landet. Nu säger landets försvarsminister att alla
tillgängliga militära alternativ övervägs som resultat av det
växande hotet från Nordkorea.
Nästan sju av tio invånare svarar i en undersökning gjord av tv-bolaget
YTN, att de stöttar idén att Sydkorea tar tillbaka de taktiska
kärnvapnen.
Korea Herald kräver i en ledarartikel att landet snabbt installerar även
resten av det amerikanska antimissilsystemet Thaad, som länderna
kommit överens om. Men hävdar att det inte är nog: De allierade borde
diskutera andra åtgärder för att nå en terrorbalans, skriver tidningen –
”som utplaceringen av amerikanska kärnvapenklara strategiska
tillgångar eller till och med taktiska kärnvapen i Sydkorea”

Direkt efter utfrågningen av försvarsministern sa en talesman för
president Moon Jae In att regeringens linje om en kärnvapenfri
Koreahalvö står oförändrat fast. Något annat, varnar kritiker mot en
återgång till den gamla ordningen, skulle kraftigt öka risken för att en
konflikt startas av en olyckshändelse.
För Sydkorea vore det också svårt att kräva att Koreahalvön ska vara
en kärnvapenfri zon.
Fram till 1991 hade USA runt 100 kärnvapenbestyckade vapen i
Sydkorea. Då drog USA tillbaka alla taktiska kärnvapen utomlands,
rapporterar Washington Post. Därefter följde en överenskommelse
mellan Nord och Syd om att göra halvön fri från kärnvapen. Avtalet
bröts snart av Nordkorea, som började utveckla sina egna vapen, och
anklagade Sydkorea för att också ha brutit löftet eftersom de stannade
kvar under USA:s kärnvapenparaply.
torbjorn.petersson@dn.se "

Landets försvarsminister Song Young Moo hänvisade vid en utfråg
ning i det sydkoreanska parlamentet i måndags till de samtal han förde
med USA:s försvarsminister Jim Mattis i Pentagon i förra veckan. Han
bad USA att oftare sända hangarfartyg, kärnvapenbestyckade u-båtar
och B-52-plan till Sydkorea än vad som för närvarande är fallet.
Försvarsministern sa också att han hade förklarat för sin amerikanske
kollega att vissa sydkoreanska politiker och medier kraftigt pressar på
för att taktiska kärnvapen åter ska bli utplacerade. Men hur Jim Mattis
svarade avslöjade Song Young Moo inte.
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" Trump river upp avtal för unga
papperslösa
President Donald Trump upphäver Daca, den reform som ger
barn till papperslösa invandrare möjlighet att arbeta och studera
lagligt i USA.
Det meddelade justitieministern Jeff Sessions på en presskonferens
under tisdagsförmiddagen. Sessions gav kongressen i uppgift att stifta
nya invandringslagar i enlighet med ”amerikanska intressen”. Genom
att upphäva Daca fullföljer justitieministern ett av presidentens
vallöften, att strama åt invandringen, sade Jeff Sessions.
Han sade att upphävandet av programmet ska genomföras på ett
välordnat sätt. Exakt hur får kongressen avgöra under de kommande
sex månaderna.
Men upphävandet äventyrar den legala statusen för omkring 800 000
personer. Många som omfattas av programmet, i kraft sedan 2012,
kom till USA som småbarn och upplever sig som amerikaniserade.
Gruppen är sårbar för potentiella utvisningsräder. När man enrollerade
i Daca uppgav man sin adress och sitt telefonnummer och genom
myndighetsregister kan personen lätt spåras.
Inga fler personer kan nu ansöka till Daca.
Det förväntade budskapet från justitieministern har resulterat i
landsomfattande demonstrationer och protestaktioner under senaste
veckorna.

Från de berörda, som kallas ”dreamers”, drömmare (en referens till ett
tidigare lagförslag från 2010, ”The Dream Act”). Men många
inflytelserika företagsledare har också protesterat. I lördags ändrade
Facebookgrundaren Mark Zuckerberg sin profilbild till ett foto av sig
själv med texten ”Jag stödjer Daca”. Zuckerberg har drygt 96 miljoner
följare på Facebook.
Enligt Dacas försvarare har reformen varit ekonomiskt och socialt
framgångsrik. 65 procent av de som omfattas av programmet har haft
råd att köpa en egen bil och 16 procent har skaffat ett eget hem. Detta
enligt ett brev som 400 företagsledare skickade till Trump i förra
veckan med budskapet att Daca bör bestå.
Enligt gruppen, som inkluderar chefer från Apple, Microsoft och
Amazon, kommer ett upphävande av Daca att resultera i tunga
ekonomiska förluster. Den amerikanska bruttonationalprodukten
minskar med 105 miljarder dollar inom fem år, enligt deras
uppskattning. Åtskilliga miljarder i skatteintäkter, sociala avgifter och
sjukförsäkringspremier kommer försvinna när de 800 000 personerna
riskerar att få sina rättigheter raderade.
Daca har givit barn till papperslösa ett tvåårigt arbetstillstånd, som har
kunnat förlängas. ”Drömmarna” har fått möjlighet att ta körkort och
fått hjälp med finansiering av universitetsstudier.
– Det har underlättat för hundratusentals att känna att de hör hemma
här, säger Robert Gonzales, en Harvardprofessor i utbildning, till The
Washington Post.
Beslutet på tisdagen slår mot en redan utsatt grupp. Många papperslösa invandrare från Latinamerika lever i Texas, där stormen Harvey
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just skördat 60-talet människoliv och förstört egendom för miljarder
dollar.
124 000 av de 800 000 som berörs av upphävandet lever i Texas. Och
många har bidragit till att rädda liv under gångna veckan.
Daca har speglat kärnan i den amerikanska drömmen, att man kan bli
vem som helst oavsett ursprung i USA. Daca har haft stöd även bland
namnkunniga republikaner.
– Amerikaner håller inte barn juridiskt ansvariga för beslut fattade av
deras föräldrar, säger den republikanske senatorn James Lankford i ett
uttalande.
Upphävandet av Daca stärker Trumps nationalistiska bas. Justitieminister Jeff Session tillhör själv administrationens
högernationalistiska flank, som betraktar Daca som en gräddfil för
illegala invandrare. Amerikanska arbetare utsätts för otillbörlig
konkurrens i låglönesektorn, enligt gruppen. Daca är också en morot
för fler flyktingar att ta sig över gränsen illegalt, enligt kritiker.

"Fakta. 11 miljoner är papperslösa
Uppskattningsvis 11,3 miljoner papperslösa lever i USA. De flesta
kommer från Mexiko, El Salvador, Honduras och Guatemala.
Programmet Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) skapades
av Barack Obama 2012. Papperslösa som kom till USA som barn kan
via Daca få skydd från deportering och arbetstillstånd under två år i
taget. Programmet har hittills godkänt drygt 787 000 personer, men 1,9
miljoner migranter beräknas kunna ansöka.
Invandring och nationell säkerhet var profilfrågor för Donald Trump i
valrörelsen. Han lovade bland annat att bygga en mur mot Mexiko,
utvisa kriminella papperslösa och riva upp Daca.
Källor: Opinionsinstitutet Pew, USA Today "

– Daca uppmanade människor att ta sig till gränsen där man tvingades
leva under omänskliga villkor. Det finns inget medkännande med det,
sade justitieministern Jeff Sessions på presskonferensen.
En koalition av guvernörer och riksåklagare från tio delstater hotade
att stämma Daca. Det drevs igenom av Barack Obama och gruppen
hävdar att reformen utgör ett missbruk av presidentmakten. Jeff
Sessions har tidigare meddelat Donald Trump att hans
justitiedepartement inte skulle förmå försvara Daca i en sådan
stämningsprocess.
bjorn.afkleen@dn.se "
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"Orkan klassas som ”extremt farlig”

"Balansgång mellan öst och väst

"Karibien/USA. Orkanen Irma har uppgraderats till den högsta nivån
på orkanskalan och är ”extremt farlig”, skriver orkancentret NHC.
Puerto Rico och Florida har utlyst nödläge i väntan på Irmas framfart
över Karibien och mot USA:s fastland.

Genom utvidgningen av EU har den yttre gränsen kommit att gå
mellan länder som tidigare ingick i Jugoslavien. Serbien, till
exempel, försöker ha goda relationer med Ryssland. Men det bör
inte få EU att stänga dörren.

”Katastrofala skador” kan inträffa, med förstörda hus och där ”större
delen av området kommer att vara obeboeligt under veckor eller
månader”, enligt orkancentret NHC.

Få regioner i världen är mer kulturellt och politiskt komplexa än
Balkanländerna. Och det finns kanske ingen tydligare illustration av
regionens betungande förflutna än omständigheterna kring en av dess
mest remarkabla söner: fysikern och uppfinnaren Nikola Tesla.
Tesla föddes i en ortodox serbisk familj 1856 i en stad som nu är en
del av Kroatien. Därmed är hans nationalitet fortfarande föremål för
debatt i regionen. Han ansåg att vetenskapliga framsteg borde
användas för att bygga broar mellan länder i syfte att åstadkomma
universell fred.

Orkanen vindhastigheter på 78 meter per sekund där den befann sig på
tisdagen, drygt 40 mil öster om Antigua. Vindar på 32 meter per
sekund definierar en orkan.
Leewardöarna väntas drabbas först, sent på tisdagen lokal tid. Till
Mexikanska golfen väntas Irma först till helgen.
TT "

För EU innebar de krig som följde på Jugoslaviens sönderfall på 1990talet ett totalt misslyckande. När våldet hade dött ut, försökte EU
använda sin egen attraktionskraft för att sammanföra de forna jugoslaviska territorierna i en process av återuppbyggnad och försoning.
Men denna strategi har lett till ojämna resultat.
Även om vissa länder med ortodox majoritet – Grekland, Bulgarien
och Rumänien – har anslutit sig till EU är de enda post-jugoslaviska
länder som har gått med – Kroatien och Slovenien – övervägande
katolska, vilket har gett näring åt destruktiva tolkningar.
När Tyskland och Vatikanen var snabba med att erkänna Kroatien och
Slovenien 1991 och 1992, förstärkte de känslan av det som den
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framlidne statsvetaren Samuel Huntington senare kom att kalla
”civilisationernas kamp”. För Huntington passade de jugoslaviska
krigen perfekt in i hans förenklade paradigm, med västländernas
kristendom – katolicism och protestantism – på den ena sidan och de
övriga europeiska regionerna på den andra.
Både Kroatien och Slovenien har krävt att även ”de sex på
Västbalkan” – Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo,
Makedonien, Montenegro och Serbien – ska inlemmas i EU. Men
framstegen har hindrats av ett virrvarr av bilaterala politiska dispyter
mellan Västbalkan och EU-länder. Det liknar det som hände när
Slovenien genom att utnyttja sitt EU-medlemskap tillfälligt blockerade
Kroatiens inträde.
Dessutom har förhållanden inom själva EU – ekonomiska kriser och
uppkomsten av främlingsfientliga politiska partier på senare år –
medfört att utvidgningspolitiken har satts på sparlåga; sålunda
förkunnade EU-kommissionens ordförande Jean- Claude Juncker 2014
att inga nya medlemmar skulle kunna accepteras före 2019.
Samtidigt har de demokratiska normerna och institutionerna på
Västbalkan undergrävts. Andra länder med stort inflytande i regionen –
inte minst Ryssland, Turkiet och Ungern, där EU har misslyckats med
att förhindra en utveckling mot auktoritärt styre under premiärminister
Viktor Orbán – erbjuder alternativa politiska modeller för Västbalkans
länder.
Ett exempel utgör relationen mellan Serbien och Ryssland. Under ett
besök i Belgrad 2014 gick den ryske presidenten Vladimir Putin så
långt som till att säga att ”Ryssland kommer alltid att, precis som förr i
tiden, se Serbien som vår närmaste allierade”.

Utöver sina gamla kulturella kopplingar till Ryssland är Serbien
beroende av rysk energi och av Rysslands veto som permanent
medlem av FN:s säkerhetsråd. Så länge Serbien står i gunst hos
Ryssland, kan man hindra Kosovo från att komma med i FN.
Dessa faktorer förklarar varför Serbien inte gjorde gemensam sak med
EU och införde sanktioner mot Ryssland efter annekteringen av Krim i
mars 2014. Även Bosnien och Makedonien avstod från att delta i EU:s
sanktioner, medan Natomedlemmarna Albanien och Montenegro
gjorde det.
Ändå är Balkanländerna inte bara partiklar som passivt dras mot de
magnetiska poler som omger dem. Exempelvis Serbien finner
inspiration i arvet efter marskalk Tito, som var Jugoslaviens president
under större delen av kalla kriget. Denne, som långt ifrån var Moskvas
närmaste allierade, grundade den alliansfria rörelsen och var en
mästare på att spela ut USA och Sovjetunionen mot varandra.
På liknande sätt betecknas Serbien i dag officiellt som en neutral stat.
Men man samarbetar nära med Nato genom dess Partnerskap för fred,
samtidigt som man är värdland för militärövningar med Ryssland.
Likaså påstår sig den serbiske presidenten Aleksandar Vucic vara en
övertygad förespråkare för europeisk integration, samtidigt som han
inte har visat sig benägen att ta avstånd från Ryssland.
Trots dessa utmaningar har EU en gynnsam position i förhållande till
länderna på Västbalkan. Om man undantar Kroatien utgör handeln
med EU 74 procent av dess totala utrikeshandel, att jämföra med bara
6 procent med Kina, 5 procent med Ryssland och 4 procent med
Turkiet. I detta perspektiv bör inte EU låta dagens utmaningar
försvaga dess övergripande utvidgningsstrategi.
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EU får inte svika de förväntningar som Tesla utan tvivel skulle ha haft
på unionen. Alla européer bör få möjlighet att delta i det europeiska
projektet och dra nytta av dess förändringspotential. Det är precis vad
en stor del av Balkans befolkning fortfarande önskar. EU-ledarna kan
inte garantera att processen att gå med i unionen kommer att vara
snabb och enkel. Men endast de kan se till att resan kommer att vara
mödan värd.
Javier Solana spansk politiker. Han har bland annat varit
generalsekreterare i Nato och utrikespolitisk talesman i EU.
Översättning: Mats Dannewitz Linder "
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"Orkanen Irma slår mot karibiska öar

– Jag är orolig. Det här är det kraftigaste ovädret vi har upplevt här,
säger Jonathan Negron, som spikar upp plywoodskivor som ska
skydda hans souvenirbutik, till nyhetsbyrån Reuters.

Monsterorkanen Irma har dragit in över land – och har redan
orsakat stora skador på flera karibiska öar, enligt franska
regeringen. Hittills har två personer omkommit och två skadats.

Irma har på sin väg in mot land uppgraderats till en orkan av kategori
fem, det vill säga den högsta på Saffire Simpson-skalan, vilket innebär
risk för ”katastrofala skador”.

Med vindar på över 82 meter per sekund uppges Irma vara den mest
kraftfulla orkanen över Atlanten på ett århundrade. Efter att ha dragit
in över land på den låglänta korallön Barbuda i nordöstra Karibien har
Irma nått franska Saint-Barthélemy och Saint-Martin.

På Haiti följer befolkningen orkanens Irmas framfart med växande
oro. För drygt ett år sedan drabbade orkanen Matthew stora områden i
sydvästra Haiti. Den här gången är det främst invånare i norr som gör
sig redo. FN:s World Food Programme står berett och kommer att
bidra med akuta hjälpinsatser på Haiti vid behov, meddelar
organisationen i ett pressutskick.

Hittills har två personer dödats, och ytterligare två har skadats
allvarligt, säger Annick Girardin, fransk minister med ansvar för
landets territorier utanför fastlandet, enligt Reuters. Ovädret har redan
orsakat stor förödelse på flera öar.
Orkanens öga passerade Barbuda strax före klockan två på natten lokal
tid, med vindar på drygt 82 meter per sekund, enligt orkancentret
NHC. Boende på ön, som har färre än 2 000 invånare, sade i lokal
radio att telefonlinjerna låg nere, och effekterna av orkanen väntas inte
bli kända förrän gryningen kommer.
På grannön Antigua uppmanade myndigheterna invånarna att söka
skydd, i ett meddelande som slutade med orden ”Må Gud beskydda
oss”, rapporterar nyhetsbyrån AP.
Vid stranden i Puerto Ricos huvudstad San Juan är arbetet i full gång
med att täcka för fönstren med plywood- och metallskivor på
restauranger, hotell och butiker längs strandpromenaden.

Ovädret väntas efter Barbuda och Antigua dra vidare mot Puerto Rico,
Dominikanska republiken, Haiti och Kuba, för att sedan dra in över
Florida under lördagen.
TT "
"Fakta. Att mäta oväder
Det kanske enklaste sättet att mäta oväder är att ge varje vindhastighetsintervall ett namn. I en storm måste vinden uppgå till cirka 24,5
meter i sekunden (88 kilometer i timmen). Allt över 32,7 meter per
sekund är orkan.
Riktigt kraftiga oväder kan dock ha så extrema vindar att
klassificeringen orkan inte riktigt räcker till. Då används ofta SaffirSimpson-skalan (SSHS). Denna går från kategori 1 till 5, där en etta
har vindar på 33–42 meter per sekund och en femma över 70 meter per
sekund. DN "
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" USA: Frys Kim Jong Uns tillgångar

"Dödssiffran stiger efter jordbävningen

Nordkorea. USA vill införa ett oljeembargo mot Nordkorea samt frysa
diktatorn Kim Jong Uns tillgångar. Det framgår av ett amerikanskt
resolutionsutkast för FN:s säkerhetsråd.

Minst 58 människor har omkommit i södra Mexiko efter nattens
kraftiga jordbävning utanför landets kust. Skalvet är det kraftigaste på ett sekel och det tvingade människor att fly skakande
byggnader och utlöste tsunamivarningar.

Sanktionerna, om de antas, är ett svar på Pyongyangs senaste
kärnvapenprov. Den föreslagna resolutionen innehåller även ett stopp
för nordkoreansk textilexport samt ett förbud för att anlita
nordkoreansk arbetskraft utomlands. Svartlistade fraktfartyg från
Nordkorea kommer att kunna stoppas av alla länder, enligt utkastet. En
omröstning om resolutionen är inplanerad på måndag.
TT-AFP-Reuters "

De första timmarna efter skalvet rapporterades fem människor ha
dödats i delstaterna Chiapas och Tabasco. Därefter hittades tio döda i
staden Juchitán i delstaten Oaxaca, enligt nyhetsbyrån AFP.
Dödstalen fortsatte att stiga och sent på fredagskvällen var det totala
antalet döda minst 58, rapporterade Reuters med hänvisning till
Mexikos civilförsvarsmyndighet. En av de döda i Tabasco var ett
spädbarn som avled på ett sjukhus när respiratorn slutade fungera på
grund av strömavbrott, skriver AP.
Jordbävningen inträffade 23.49 lokal tid och kändes så långt bort som i
huvudstaden Mexico City, där byggnader skakade och många sprang
ut på gatorna i panik.
Johanna Lannerstedt från Stockholm befinner sig i San Cristóbal de las
Casas i södra Mexiko. Hon hade precis gått och lagt sig när skalvet
nådde staden sent på torsdagen.
– Det lät som om någon gick väldigt hårt på golvet ovanför. Det tog
kanske två tre sekunder innan jag förstod att det var en jordbävning,
säger hon till DN.
Myndigheterna uppmanade alla i staden att hålla sig utomhus.
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Om mexikanska myndigheter har rätt i sin bedömning av magnituden,
8,2, är skalvet det kraftigaste i landet på ett sekel. Amerikanska USGS
anger dock siffran 8,1 – samma magnitud som den förödande jordbävningen 1985 då över 10 000 människor omkom i Mexico City. Skolor i
elva delstater håller stängt för inspektion av eventuella skador. Flera
mindre efterskalv har registrerats, och landets president Enrique Peña
Nieto uppmanar befolkningen att vara uppmärksam inför ett eventuellt
kraftigare skalv. "
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Men när statsministern sent omsider begrep att han hade en kris att
hantera gjorde han till slut det minst skadliga för sitt parti och sin
regering. Hans andra alternativ för att hantera oppositionens hotande
misstroendeförklaring var sämre.

Regeringen i september 2017
DN FREDAG 28 JULI 2017

"Löfven väljer att skydda partiet och
makten
Stefan Löfven vill inte släppa makten. Därför ombildar han sin
regering och går oppositionen till mötes genom att byta ut två
kritiserade ministrar. Samtidigt vill han inte framstå som en
dörrmatta. Därför väljer statsministern att begränsa striden till
att handla om försvarsministern, som är populär i oppositionen.
Sannolikt förlorar Löfven honom ändå – men det finns en liten
öppning i borgerligheten för att låta Hultqvist stanna.
Sommarens it-säkerhetsskandal har skadat statsministerns och regeringens anseende rejält. Precis som när det gällde flyktingkrisen 2015
såg statsminister Stefan Löfven inte att det var en kris som växte fram
efter Transportstyrelsens agerande och han hade därför ingen beredskap utan blev tagen på sängen.
En myndighetschef bröt medvetet mot lagen med resultat att bland det
mest skyddsvärda som finns för svensk säkerhet – de hemliga identiteterna på Säpos och den militära underrättelsetjänstens operatörer –
riskerade att läcka. Också människor som lever under hot och i vittnesskyddsprogram och hemliga polisregister kan ha röjts. Säpo varnade innan det hela skedde och krävde ett stopp. Ändå kan regeringen än
i dag inte se att läckagerisken och lagbrottet kunde ha förhindrats.

Han hade kunnat avgå. Men säkerhetsskandalen hade varit en usel
fråga för regeringen att gå på. Den skulle för alltid komma att
förknippas med säkerhetsrisker och det som kan vara en av världens
största myndighetsläckor av känslig och hemlig information.
Skulle Löfven ha avgått hade hans odds att återuppstå i regeringen
Löfven 2 varit mycket sämre än Ingvar Carlssons var på dennes tid.
Den dåvarande socialdemokratiska statsministern avgick 1990 och
kom snart tillbaka som statsminister efter en talmansrunda. Men
dagens parlamentariska läge är annorlunda än det var 1990. Stefan
Löfven och hans rödgröna ministrar regerar ju i minoritet på grund av
att de andra partierna – majoriteten – inte kan eller vill bilda regering.
Sannolikheten för att två borgerliga partier skulle byta lag och förena
sig med S och MP på grund av en säkerhetsskandal, som regeringen
orsakat, är mycket låg. De senaste veckorna har dessutom de borgerliga partierna börjat närma sig varandra igen, även om de fortfarande
har vitt skilda synsätt i regeringsfrågan.
Skulle statsministern ha utlyst nyval hade en säkerhetsskandal varit
en usel valfråga. Skandalen har skadat regeringens anseende, men att
kasta in handduken efter en skandal skulle skada det än mer. Utsikterna att bilda en stark regering nio tio månader före ett ordinarie val är
små. Partierna vill inte ta några risker och göra obekväma ställningstaganden när de snart ska möta väljarna igen.
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Stefan Löfven valde alltså att ta skit, och låta två statsråd gå. Han vet
att det kan komma mer. Oppositionen står fast vid att den ska avsätta
försvarsministern, och det finns hot om fler misstroendeförklaringar
om regeringen föreslår tre utpekade nya skattehöjningar.

stor för att en opposition värd namnet skulle låta den passera. Nu har
två ministrar fått gå, och kommer det fram nya fakta som talar till
Hultqvists fördel kan det leda till att C eller L tar upp en ny diskussion
i alliansen om att lätta trycket på Hultqvist.

Socialdemokraternas livselixir är regeringsmakt. Nu är dessutom
ekonomin mycket god och överskottet i statsbudgeten växer, det har
inte varit så attraktivt att styra Sverige på många år.

Detsamma kan gälla om det säkerhetspolitiska läget hårdnar. En
misstroendeförklaring då kan sända en oavsiktlig signal till Ryssland.
Hultqvist har ju varit stenhård när det gäller Rysslands agerande.
Skandalen har skadat regeringens anseende, men att kasta in
handduken efter en skandal skulle skada det än mer.

Det kommer att smärta Stefan Löfven personligen och hela partiet
om försvarsminister Peter Hultqvist tvingas gå. Hultqvist är det statsråd som har störst förtroende hos oppositionen, och som har knutit
viktiga internationella personliga kontakter. Han är samtidigt den av de
tre ministrarna som hade minst ansvar för skandalen på Transportstyrelsen. Löfven uttalade sig på torsdagen som att han ändå var beredd att ”hantera” ett misstroendevotum, han antydde aldrig att han
övervägde att ställa kabinettsfråga. Men Löfven försöker ändå rädda
kvar Hultqvist.

Ewa Stenberg
ewa.stenberg@dn.se "

Det finns en liten öppning i den borgerliga alliansens beslut om att gå
vidare med misstroendevotumet efter att riksdagen öppnat igen i höst.
”Frågan om misstroendeförklaring avgörs när riksdagen öppnar, om
inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning”, skriver de fyra borgerliga partiledarna.
Hultqvist har stor respekt såväl hos de borgerliga som hos Sverigedemokraternas försvarspolitiker. Inom både Centern och Liberalerna
har det funnits tvekan kring att inkludera försvarsministern i misstroendeförklaringen. De partierna vill inte att misstroendeförklaringarna
ska leda till en regeringskris, men anser samtidigt att skandalen är för
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"Alliansen står fast vid att fälla
försvarsministern

– Försvarsminister i min regering är Peter Hultqvist. Han har markant
bidragit till att stärka förtroendet för svensk försvars- och säkerhetspolitik och är djupt respekterad i breda kretsar. Anna Kinberg Batras
och Jimmie Åkessons krav är helt oseriöst, sade Stefan Löfven.

Stefan Löfven offrar två ministrar i maktkampen med oppositionen. Det räcker inte för de borgerliga som håller fast vid att även
försvarsministern måste gå. – Grunden för vårt misstroende mot
Peter Hultqvist står kvar, säger M-ledaren Anna Kinberg Batra.

Det blidkade inte oppositionen. Några timmar senare kom beskedet:
kravet på Peter Hultqvists avgång kommer att drivas vidare. Anna
Kinberg Batra är Moderaternas partiledare:

Ett dygn efter de borgerliga partiledarnas hot om att avsätta tre statsråd
kom Stefan Löfven med sitt motdrag. Hans besked var att regeringen
ombildas: tre ministrar får gå, två får nya uppdrag och två tillkommer.

– Grunden för vårt misstroende mot Peter Hultqvist står kvar och det
kan inte Stefan Löfven ändra på, för regeringen är ansvarig inför
riksdagen. Förtroendet förtjänar man varje dag och när man inte har
det ska det prövas, säger hon.

Bakgrunden är säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen, där driften
av databaser med sekretessbelagda uppgifter har lagts i händerna på
utländsk personal som inte har säkerhetskontrollerats.
Efter alliansens besked har det spekulerats i om en regeringskris var i
antågande, med nyval som en möjlig konsekvens.
– Jag har övervägt olika alternativ och väljer det som är bäst för landet.
Jag vill inte ha ett politiskt kaos i Sverige, sade Stefan Löfven på en
pressträff i Rosenbad på torsdagen.
Inrikesminister Anders Ygeman (S) och infrastrukturminister Anna
Johansson (S) lämnar regeringen, enligt Stefan Löfven på egen begäran. Försvarsminister Peter Hultqvist (S), även han föremål för oppositionens misstroende, sitter däremot kvar med orubbat förtroende från
statsministern.
Stefan Löfven gick på pressträffen till hårt angrepp mot de borgerliga
partierna och Sverigedemokraterna för deras misstroende mot Peter
Hultqvist. Försvarsministern har enligt Stefan Löfven gjort vad man
kan begära i samband med it-skandalen.

Liberalernas ledare Jan Björklund ser inte logiken i att Anders
Ygeman får gå men Peter Hultqvist sitta kvar. Han anser att de har
samma ansvar för att informationen om säkerhetsluckorna i Transportstyrelsens datasystem inte tidigare fördes vidare.
– De har under närmare ett års tid känt till den här säkerhetsskandalen
men de har inte informerat statsministern och inte heller det ansvariga
statsrådet Anna Johansson. Hade de gjort det hade regeringen kunnat
ingripa tidigare och Anna Johansson hade förmodligen inte behövt
avgå. Både Anders Ygeman och Peter Hultqvist har försummat sitt
ansvar å det grövsta och på ett likartat sätt, säger Jan Björklund.
Centerpartiledaren Annie Lööf välkomnar att Anna Johansson och
Anders Ygeman lämnar regeringen. Hon ser det som att statsministern
har lyssnat på alliansen.
– Men det har inte framkommit någon ny information sedan i går och
därför kvarstår grunderna för misstroendeförklaring mot Peter Hultqvist. Däremot kommer vi inte att kalla in riksdagen under sommaren.
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Därmed kommer en misstroendeomröstning om försvarsministern
inte att hållas förrän tidigast i september, när riksdagen åter samlas. De
borgerliga partiledarna ser dock ingen anledning att invänta konstitutionsutskottets granskning, vilket Socialdemokraterna förordar.
Även om Stefan Löfven styvnackat försvarar sin försvarsminister,
formulerar han det inte som en kabinettsfråga.
Om det skulle bli så att Peter Hultqvist fälls, vad händer då?
– Då hanterar jag den situationen. Jag är landets statsminister och då
får jag hantera den också.
Du tänker sitta kvar till nästa val?
– Ja.
Anders Ygemans avgång innebär att justitieminister Morgan Johansson övertar ansvaret för polisen och Säpo. Migrationsfrågorna, som
Morgan Johansson tidigare haft, övertas av det nya statsrådet Heléne
Fritzon med titeln migrationsminister.
Anna Johansson efterträds som infrastrukturminister av Tomas
Eneroth, tidigare gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.
Samtidigt får Annika Strandhäll, tidigare socialförsäkringsminister,
posten som socialminister med ansvar för även för sjukvården, efter att
Gabriel Wikström av hälsoskäl begärt att få avgå.
Hans Rosén
hans.rosen@dn.se
Mats J Larsson
matsj.larsson@dn.se
Amanda Lindholm
amanda.lindholm@dn.se "
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"Populär i många läger – men Hultqvist
kan förlora striden
Han har vunnit respekt genom att rusta Sverige. Men nu måste
försvarsminister Peter Hultqvist utkämpa sitt livs politiska strid.
Försvarsministern var sig inte riktigt lik, när han vid klockan 13 i
tisdags klev ut till journalisterna efter den två timmar långa utfrågningen i försvarsutskottet. Blek bakom solbrännan, tagen av stundens
allvar. Glasögon på väg att åka på sned, när han skulle samla sig
mellan två intervjuer.
Om han inte förstod att hans egen karriär var i fara, så begrep han i
alla fall att regeringen var illa ute.
Både Hultqvist och inrikesminister Anders Ygeman har känt till itläckan på Transportstyrelsen sedan mars 2016, utan att ta upp ärendet
med infrastrukturminister Anna Johansson eller statsminister Stefan
Löfven. I statsministerns säkerhetspolitiska råd kom säkerhetskrisen
aldrig upp på dagordningen.
Det mesta talar nu för att Peter Hultqvist bara har ett par månader kvar
som chef på försvarsdepartementet. För allianspartierna skulle det vara
en svidande prestigeförlust att backa från hotet om misstroendeförklaring. Men hans avgång skulle bli ett hårt slag för statsministern,
regeringen och det socialdemokratiska partiet.
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Statsminister Stefan Löfven har gjort klart att han tar strid för sin
försvarsminister. Möjligen anar han att den djupa respekten för Peter
Hultqvist kan skapa sprickor i alliansens nu så eniga fasad.
– För Stefan Löfven är det väldigt viktigt att var och en av riksdagsledamöterna nu får ta ansvar, säger en regeringskälla.
Masen Peter Hultqvist, 58, har varit tryggheten själv för Stefan Löfven
ända sedan den nytillträdda statsministern fick hantera en underrättelseoperation i Stockholms skärgård strax efter maktskiftet i oktober
2014. Hultqvist är en rejäl gråsosse, som kompenserar i pondus och
skärpa för det som möjligen saknas i charm och karisma. Han hör till
batong- och betongfalangen av partiet. Han har lång erfarenhet från
kommunpolitiken. Han är en tung makthavare i det socialdemokratiska
partiet, distriktsordförande i Dalarna och suppleant i partiets viktiga
verkställande utskott där många strategiska beslut fattas.
Peter Hultqvist har beskrivits som en del av partivänstern. Han stod
sällan på samma sida som Mona Sahlin, och han hörde till dem som in
i det längsta försvarade Håkan Juholt som partiledare. Men i synen på
nationen och försvaret kan Hultqvist lika gärna beskrivas som höger
eller konservativ. Han är en stark chef på försvarsdepartementet som
sytt ihop tunga uppgörelser med oppositionen och fått fram mer
resurser till försvarsmakten. Han sägs ha en mycket god relation till
den nuvarande överbefälhavaren Micael Bydén.
För ett parti som planerat att gå till val på paroller om trygghet i en ny
tid har Hultqvist varit en stor tillgång. Att han har imponerat på
försvarsexperter långt utanför S-sfären är ett faktum. Ingen minister
har lovprisats lika mycket av debattörer på den borgerliga sidan. Det
var symtomatiskt att flera tunga opinionsbildare ryckte ut till Peter

Hultqvists försvar när alliansledarna kommit med beskedet om planerna på en misstroendeförklaring.
I en DN-intervju anklagade den alltid lika talföra före detta moderata
försvarsministern Mikael Odenberg sina partikollegor för att vara
alltför ”trigger happy” och ryckas med i sin egen upphetsning. Han
kunde inte se att Hultqvist begått några konstitutionella fel. Flera
ledarsidor instämde.
”Framför allt borde de borgerliga ha fredat försvarsminister Peter
Hultqvist”, tyckte liberala Expressen.
Det var i måndags som försvarsministerns stab bekräftade att han känt
till läckan på Transportstyrelsen sedan mars 2016. Då hade
allianspartierna redan diskuterat att begära en misstroendeomröstning
mot flera statsråd.
Det var Centerpartiet som tvekade längst, och tveksamheten gällde
Peter Hultqvist mer än de övriga statsråden Anna Johansson och
Anders Ygeman.
Men samtalen mellan allianspartierna beskrivs ändå som ”ovanligt
enkla”.
– Det är ingen hemlighet att Annie Lööf inte har suktat efter möjligheter till extraval eller regeringskris, men fanns det något i sak som
alliansen kunde enas kring? Den information som Hultqvist fick i mars
2016 var så pass graverande att vi inte kan förstå att han inte agerade,
säger en allianskälla.
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Enligt vad DN erfar vägde rekommendationerna från försvarsutskottets borgerliga ledamöter tungt, när Annie Lööf och de andra
alliansledarna på tisdagskvällen beslöt sig för att rikta misstroende mot
tre ministrar. Sverigedemokraternas tydliga besked i medierna visade
att oppositionen hade alla möjligheter att fälla trion.
Så Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor, Jan Björklund och Annie
Lööf kallade till presskonferens.
Därmed vidtog ett febrilt arbete i regeringskansliet. Men medan
medierna tillbringade den långa dagen på Rosenbad med att spekulera
om statsministern skulle avgå eller ställa en kabinettsfråga, så riktade
statsrådsberedningen in sig på att förbereda regeringsombildningen.
Huvuddragen i strategin var klar ganska tidigt på dagen, innan Stefan
Löfven satte sig i möten med Socialdemokraternas verkställande
utskott och delar av regeringen.
Som en person med insyn uttrycker saken:
– Det går inte att ha gruppdiskussioner om strategin i sådana
sammanhang.

något konstitutionellt fel. Han är inte chef för Transportstyrelsen, eller
för Säkerhetspolisen som hade tillsynsansvar.
När Stefan Löfven presenterade sina nya och nygamla ministrar stod
huvudpersonen Hultqvist med återvunnen pondus, tryggt leende, på
podiet.
Nu har han fram till riksdagens öppnande på sig att försöka övertyga
oppositionen om att hellre fria än fälla. Han får bepansra sig för en
hård politisk strid, mycket talar för att han förlorar slaget. Det är det
scenario som regeringen nu förbereder sig för.
Karin Eriksson
"Allianspartierna håller fast vid sitt beslut om att väcka misstroende
mot försvarsminister Peter Hultqvist.
Dock anser alliansen att det inte längre är befogat att begära ett extra
riksdagssammanträde under sommaren för att hålla en misstroendeomröstning. I stället vill partierna att frågan avgörs i när riksdagen
öppnar, det vill säga efter den 12 september.

Även om ledande socialdemokrater uttryckte förvåning över alliansens
agerande så blev regeringen inte överrumplad av
misstroendeförklaringarna. Det var uppenbart att såväl Peter Hultqvist
som Anders Ygeman och Anna Johansson befann sig i skottgluggen
för oppositionen.
Däremot gjorde statsministern bedömningen att det var omöjligt att
gå oppositionen till mötes. Försvaret för försvarsministern kan
sammanfattas i en mening, eller två: Peter Hultqvist har inte gjort

Allianspartierna lägger också in brasklappen att man kommer att
begära en misstroendeomröstning, om ”inget nytt då framkommit som
skulle ge skäl till förändrad bedömning”.
För att en misstroendeförklaring ska gå igenom krävs att en
majoritet, det vill säga minst 175 ledamöter, röstar ja. Alliansen och
Sverigedemokraterna har tillsammans 187 mandat. "
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" Detta har hänt

Transportstyrelsen. Ingen av dem informerar ansvarig infrastrukturminister Anna Johansson som får kännedom först ett år senare.

Under 2014 inleder Transportstyrelsen en upphandling av ny it-drift.
Trots att myndighetens system ger tillgång till mycket känsliga
uppgifter medger dåvarande generaldirektören att säkerhetsfrågor
knappt diskuterats under arbetet.
I början av 2015 slutar den dåvarande generaldirektören. Han ersätts
av Maria Ågren som strax efter att hon tillträder beslutar att
internationella IBM ska ta över it-driften. Övergången till IBM
riskerar att dra ut på tiden, vilket kan innebära att Transportstyrelsens
verksamhet får stora problem. Maria Ågren beslutar därför under
våren att man ska strunta i säkerhetsprövning av den utländska itpersonalen, för att skynda på processen.
Sommaren 2015 varnar flera anställda på Transportstyrelsen, bland
annat internrevisorn, för att myndigheten bryter mot lagen. Varken
generaldirektören eller styrelsen agerar på varningarna.
Säkerhetspolisen får kännedom om säkerhetsriskerna. I november
2015 rekommenderar de ett omedelbart stopp för outsourcingen. IBM
och de utländska underleverantörerna tar ändå över it-driften i
december.
I januari 2016 inleder Säpo en förundersökning av säkerhetsläckan på
Transportstyrelsen. Genom myndighetens system har flera utländska
it-tekniker som inte säkerhetskontrollerats tillgång till mycket känslig
information som kan skada svenska medborgare och rikets säkerhet.

I januari 2017 petas general-direktören Maria Ågren. Den enda
förklaringen är att hon och ministern Anna Johansson har olika syn på
hur arbetet ska bedrivas.
I juli 2017 avslöjar DN den verkliga anledningen till att
Transportstyrelsens generaldirektör sparkats. Det har då gått en vecka
sedan hon godtog ett strafföreläggande på 70 000 kronor i böter, men
varken regeringen eller myndigheten har gått ut med informationen.
Det första avslöjandet följs av flera. Personal som inte säkerhetskontrollerats har bland annat fått tillgång till polisens hemliga register
och uppgifter som kan röja personer med skyddade identiteter.
Regeringen får kritik för att den inte informerat vare sig riksdag eller
medborgare om säkerhetsläckan. Anna Johansson skyller på sin
statssekreterare och säger att hon inget visste förrän i januari 2017.
Den 26 juli kräver alliansens partiledare att alla tre ministrar som haft
kännedom om säkerhetsläckan ska avgå.
Den 27 juli svarar statsminister Stefan Löfven med att meddela att
Anna Johansson slutar och att Anders Ygeman omplaceras till
gruppledare i riksdagen. Försvarsminister Peter Hultqvist vill han dock
behålla. "

Under våren 2016 informeras både inrikesminister Anders Ygeman
och försvarsminister Peter Hultqvist om säkerhetsläckan på
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Ett av tre statsråd som alliansen väckt misstroende mot. Oppositionens
misstroendehot mot försvarsministern hänger kvar.

"Löfvens nya ministrar
Ny minister 1
Heléne Fritzon (S), migrationsminister:
Nykomlingen i maktens korridorer. Bakom kulisserna har hon under
många år haft stort inflytande över Socialdemokraterna. Satt i partiets
verkställande utskott från 2001–2014 och betraktades som en tydlig
vänsterröst från det tunga Skånedistriktet. Hör till dem som tvingade
Mona Sahlin att ta med V i det rödgröna samarbetet hösten 2008. Var
också med och övertalade Stefan Löfven att ta över partiledarposten.
Säger att hon tar med sig vilja till samarbete från kommunpolitiken i
Kristianstad, där S styr ihop med C och L. Får garanterat nytta av sitt
kontaktnät i Sveriges kommuner och landsting när hon tar sig an
migrationsfrågorna.
Ny minister 2
Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister:
Har länge haft en plats i Socialdemokraternas toppskikt men kliver nu
för första gången upp på statsrådsnivå. Fanns motvilligt med i resonemangen om ny partiledare under Juholtkrisen och torde även ha
figurerat i Stefan Löfvens regeringspussel efter valet 2014. I stället fick
han uppdraget att leda den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Som
sådan spelade han en viktig roll när decemberöverenskommelsen med
de borgerliga förhandlades fram efter att den rödgröna budgeten fallit
hösten 2015.
Som bördig från Kosta i Lessebo kommun och gammal metallarbetare
delar han bakgrund med LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson.
Sitter kvar:
Peter Hultqvist (S), försvarsminister

– Han är djupt respekterad i breda kretsar, och har byggt upp ett starkt
internationellt nätverk, sade Stefan Löfven om Hultqvist på
presskonferensen om regeringsombildningen.
Nytt uppdrag:
Morgan Johansson (S), justitie- och inrikesminister
Kan beskrivas som en av vänstermännen som blev höger efter
flyktingkrisen. Blev statsråd för första gången i regeringsombildningen
2002.
Trädde efter valförlusten 2006 fram som en viktig idédebattör i S.
Behåller en del ansvarsområden men får mycket från Anders Ygemans
tidigare portfölj.
Nytt uppdrag:
Annika Strandhäll (S), socialminister (ansvar för socialförsäkringar, pensioner, sjukvård, folkhälsa och idrott)
Annika Strandhäll var tidigare socialförsäkringsminister och får nu en
större portfölj med områden som tidigare låg under folkhälsominister
Gabriel Wikström.
Lämnar
Anna Johansson (S), avgående infrastrukturminister
• Lämnar efter oppositionens hot om en misstroendeförklaring. Ersätts
av Tomas Eneroth.
Lämnar
Anders Ygeman (S), avgående inrikesminister
• Lämnar eftersom han redan i mars 2016 kände till Säpos utredning
rörande outsourcingen av sekretesskyddade databaser. Först i januari i
år nådde informationen statsminister Stefan Löfven.
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• Föreslås ta över som Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen
efter Tomas Eneroth.
Lämnar
Gabriel Wikström (S), avgående folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsminister
• Väljer att sluta av hälsoskäl.
Övriga ministrar i regeringen
Stefan Löfven (S), Statsminister
Magdalena Andersson (S), Finansminister
Alice Bah Kuhnke (MP), Kultur- och demokratiminister
Ibrahim Baylan (S), Samordnings- och energiminister
Per Bolund (MP), Finansmarknads- och konsumentminister
Sven-Erik Bucht (S), Landsbygdsminister
Mikael Damberg (S), Närings- och innovationsminister
Anna Ekström (S), Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliserings- minister
Gustav Fridolin (MP), Utbildningsminister
Helene Hellmark Knutsson (S), Minister för högre utbildning och
forskning
Ylva Johansson (S), Arbetsmarknads- och etableringsminister
Ann Linde (S), EU- och handelsminister
Isabella Lövin (MP), Minister för internationellt utvecklingssamarbete
och klimat
Åsa Regnér (S), Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Ardalan Shekarabi (S), Civilminister
Karolina Skog (MP), Miljöminister
Margot Wallström (S), Utrikesminister "
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" På väg att lämna politiken – nu blir hon
minister
Statsminister Stefan Löfven utser Heléne Fritzon till ny migrationsminister efter regeringskrisen. Men för bara ett halvår sedan
verkade det som att hon var på väg att lämna politiken. Socialdemokraten Heléne Fritzon, 56, meddelade i början av året att
hon skulle lämna sitt uppdrag som kommunalråd i Kristianstad.
"Vissa beslut är svårare att fatta än andra. Detta beslut har jag
tillsammans med min familj fattat sedan lång tid tillbaka”, skrev hon
då.
Men efter att regeringen ställts inför sin största kris hittills efter itskandalen på Transportstyrelsen står det nu klart att hon inte lämnar
politiken. I stället blir hon ny migrationsminister och biträdande
justitieminister efter Stefan Löfvens regeringsombildning.
– Jag är väldigt glad i dag att få gå in i den här nya rollen och fullt ut
få verka på den nationella nivån, säger hon.
Heléne Fritzon sitter i Socialdemokraternas partistyrelse och var
under lång tid ledamot i det verkställande utskottet. Hon har varit
lokalpolitiker i 25 år. År 2002 blev hon den första kvinnan på posten
som kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad.
I dag styr hon kommunen i majoritet tillsammans med Liberalerna och
Centerpartiet.
– Jag tar med mig viljan till samarbete. Jag är kommunstyrelsens
ordförande i dag och har samverkat med partier på andra sidan
blockgränsen. Jag tycker om att finna lösningar, säger hon.
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Heléne Fritzon har även arbetat i Sveriges Kommuner och landsting
(SKL) som ordförande i förhandlingsdelegationen.
Hennes samarbetspartner i Kristianstad, kommunalrådet Pierre
Månsson (L), är positiv till utnämningen.
– Det är klart att det är roligt för henne men också bra för regeringen.
Det behövs fler duktiga kommunpolitiker i regeringen, säger han.
De har arbetat länge tillsammans, och både delat makten i majoritet
och stått på olika sidor i opposition.
– Vi har haft bra samarbete, även när vi haft olika roller. Sedan är det
klart att det smäller till i bland för det gör det i politiken. Men vi har
stor respekt för varandra, hon är en duktig politiker, säger Pierre
Månsson.
Han tycker att Heléne Fritzon utmärkt sig bland annat genom sitt
arbete mot kvinnovåld, en fråga som hon utrett på uppdrag av
regeringen.
– Det är frågor som alltid har legat henne varmt om hjärtat och som
hon brinner för.
Hur ser du på att hon nu får ansvar för migrationspolitiken?
– Det är bra att man får en företrädare som arbetat med det i sin
vardag. Kristianstad är en av de kommuner som sett över tid har tagit
emot flest.
Ni lyckas samarbeta i kommunen. Ökar hennes utnämning
regeringens förutsättningar för ett blocköverskridande
samarbete?
– Nej det tror jag faktiskt inte. Blockpolitiken är fortfarande så
cementerad på riksnivån, säger Pierre Månsson.
Mikael Delin mikael.delin@dn.se "
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Politikområden för politiken 28 juli 2017
Under årens lopp har innehållet i dominerande politikområden
skiftat. Utredningar har visat att dagens politiska problem kan
inordnas i politikområden som hvudsakligen stämmer överens
med regeringens ministerområden. http://www.regeringen.se
* Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
* Allmänt om regeringens politik.
Statsminister Stefan Löfven
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Utrikespolitik.
Politik för en utrikesminister.
Utrikesminister Margot Wallström
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Miljö
Politik för miljöminister för fysiska och sociala miljöer i
regioner och kommuner.
Miljöminister Karolina Skog
miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Transporter.
Politik för en infrastrukturminister.
Infrastrukturminister (Anna Johansson) Tomas Eneroth
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Bostadsproduktion.
Politik för en bostadsminister som ser till att det produceras.
Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Landsbygdspolitik.
Politik för en landsbygdsminister.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Europapolitik.
Politik för en EU-minister.
EU- och handelsminister Ann Linde
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

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

* Politik för juridik.
Politik för en justitieminister.
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Sjuk- och hälsovård o d.
Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister (Gabriel Wikström)
Annika Strandhäll även socialförsäkringar
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Försvar.
Politik för en försvarsminister.
Försvarsminister Peter Hultqvist
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Hushållet. Mat, boende, konsumtion,hushållsekonomi o d
Politik för en social(försäkrings)minister som bore ha ansvar
för hushållsverksamheter. Ingår i socialministern
Social(försäkrings)minister Annika Strandhäll
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
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* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
Politik för en barn- och äldreminister m m med välfärd och
socialtjänst o d
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Migration.
Politik för en migrationsminister.
(Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson) Heléne
Fritzon
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Utbildning. Forskning.
Politik för utbildningsministrar.
Utbildningsminister Gustav Fridolin
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

* Polisen. Brott. Kriminalvård.
Politik för en inrikesminister för brott och polis o d
Inrikesminister (Anders Ygeman) Morgan Johansson
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se

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

* Politik för statens finanser och statens stöd till regioner
och kommuner o d.
Politik för finans- finansmarknads- och civilministrar.
Finansminister Magdalena Andersson
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

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

* Information, konst, kultur o d.
Politik för en kultursminister. Med demokrati.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Jobb.
Politik för en arbetsmarknads- och etableringsminister.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Näringar.
Politik för en näringsminister.
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg
naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Handel.
Politik för handelsminiser.
EU- och handelsminister Ann Linde
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Civilminister Ardalan Shekarabi
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
* Andra aktörer
Partisekreterare (S) Lena Rådström Baastad
Socialdemokraterna Partiet info@socialdemokraterna.se
Karl-Petter Thorwaldsson. Ordförande i LO
karl-petter.thorwaldsson@lo.se
Vänsterpartiledare Jonas Söstedt
Sjöstedt Jonas <jonas.sjostedt@riksdagen.se>
Ulla Andersson, vänsterpartiet
Andersson (v) Ulla <ulla.andersson@riksdagen.se>
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