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Innehåll:

  3 Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete.

  4 Om klassifikationssystemet för verksamheter.

  5 Om hemsidan.

  6 Utredningar och innehållsförteckningar för några utredningar.

  7 Sammanfattningar om klassifikationssystemet för verksamheter och   
     den mjuka infostrukturen m m gjorda före 031020 

 12 Innehållet i de med O markerade sammanfattningarna i   
     utredningarna före 031020

 19 Innehållet i utredningar 031020 och senare.

  sist om  http://wimnell.com/omr40zf.pdf

I förteckningarna finns inte med länkar till två böcker som nämns 
i hemsidans inledande dokument om forskningsarbetet, daterade 9 
februari 1996. Böckerna 9 februari 1996 har lagts in på hemsidan som 
pdf-filer den 4 juli 2002 (kompletteringen med CPV är ej med):

Boken ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen ?”, med kapitlen 1-7 på tillsammans cirka 250 sidor: 
har delats upp på fyra filer (76+73+59+45=253 sidor):
 
Samhällsplaneringens problem. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-334 
(http://wimnell.com/omr021.pdf) 
Samhällsplaneringens problem. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 401-473 
(http://wimnell.com/omr022.pdf) 
Samhällsplaneringens problem. Bok 9 feb 1996, del 3 sid 501-645 
(http://wimnell.com/omr023.pdf) 
Samhällsplaneringens problem. Bok 9 feb 1996, del 4 sid 701-745 
(http://wimnell.com/omr024.pdf)

Boken "Klassifikationssystemet för verksamheter. En jämförelse..
(kap 8)”,cirka 250 sidor, har delats upp på två pdf-
filer(149+140=289sidor):
 
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 1 sid 1-402 
(http://wimnell.com/omr025.pdf) 
Klassifikationssystemet. Bok 9 feb 1996, del 2 sid 501-913 
(http://wimnell.com/omr026.pdf)

Dagens klassifikationssystem och planeringsfilosofi finns i princip i 
böckerna, men faktabakgrund med myndigheter och organisatio-
ner har ändrats vartefter flera gånger under åren som gått, böck-
erna är därför inte helt aktuella nu.
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Hur ska man kunna förbättra världen?
Ett forskningsarbete.

   När man ser ut över världen finner man lätt på både nära och långt
håll kriser och elände som leder till olycka för många. Människorna
försöker alltid lösa sina problem, med deras olika grader av
komplexitet, olika rumsliga dimensioner (lokala - nationella- globala),
olika tidsperspektiv (kortsiktiga -långsiktiga), mer eller mindre
välinformerade om verkligheten som omger dem. Ofta med
oförändrade förhållanden som resultat och inte sällan till det sämre.

Några viktiga frågor i samband med mänskliga verksamheter:

* Hur kan man undvika svåra konflikter mellan grupper av
människor och mellan individer?
* Hur kan man göra det lättare för människor med olika
bakgrund och olika yrken att kommunicera?
* Hur kan man lösa detaljerna utan att förlora de stora
sammanhangen ?
* Hur kan man minska informationsstressen, en ny svensk
folksjukdom?
* Hur kan man bli litet mer förutseende så att man undviker
sorgligheterna?
* Kan man inte planera och styra utvecklingen på ett förnuftigt
sätt så att man når lyckligare förhållanden? Det är
utgångspunkten .

För att få svar på detta har forskningsarbetet gått efter fyra
vägar :

1. Undersökningar och beskrivningar om världen och alla dess
problem med tillstånd och förändringar.

2. Konstruktion och beskrivning av ett beskrivningssystem eller
ett klassifikationssystem som på ett systematiskt sätt redovisar
eller ger en bild av världen och dess problem. I systemet
klassificeras problemen in så att de och deras samband kan
förstås och så att systemet kan bli ett hjälpmedel för
styrningar mot framtiden.

3. Undersökningar och beskrivningar om planeringar som medel
att förbättra världen och om beskrivningssystemet/
klassifikationssystemet som ett hjälpmedel för planeringar.

4. Förslag om slutsatser och åtgärder som kan förbättra
utvecklingen. Några påpekanden och förslag som är särskilt
viktiga och av grundläggande betydelse.

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

En sådan sortering görs i det här redovisade klassifikationssystemet. 
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Om klassifikationssystemet för
verksamheter.
   På Internet finns sedan 1998 Sven Wimnells hemsida med titeln: 
   ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra värl-
den.” Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
   Rubrik i den engelska introduktionen:
   " Problems in Planning. How can we make the World a better place?
   An Encyclopedic Classification of Human Activities."
   Hemsidans adress är nu http://wimnell.com  
   Redovisningen där omfattar sju inledande dokument och 129 doku-
ment i 9 huvudområden med verksamhetsområden som formar värl-
dens framtid.
   Klassifikationssystemet betecknar verksamhetsområdena med siffror 
och sifferindelningen påminner om siffrorna i biblitekssystemen
* Dewey Decimal Classification som här kallas DC och
* Universiella decimalklassifikationen, i Sverige UDK, men som här 
kallas DK.
   Varför behövs ett nytt klassifikationssystem när DC och DK finns? 
Svaret är, att DC och DK klassificerar litteratur medan det nya syste-
met klassificerar verksamheter.
   Det nya systemet hänvisar till litteratur i bibliotekssystemen när det 
gäller detaljer så att litteratur med kunskaper om verksamheter i 
många fall kan ha samma sifferbeteckning som verksamhetsom-
rådena.
I själva verket har ambitionen varit att i möjligaste mån få samma 
sifferbeteckningar på verksamhetsområdena som på motsvarande litte-
raturområden i DC och DK.
   Men det är så, att DC och DK är mer än 100 år gamla och uppbygg-
da med hänsyn till mer än 100 år gamla samhällsförhållanden som är 
annorlunda nu. Den ordning i vilka litteraturområdena har i DC och 
DK passar inte till dagens samhällsförhållanden.

   En viktig skillnad mellan då och nu är att demokrati och politik idag 
är viktigt medan det för hundra år sedan knappast fick förekomma. DC 
och DK är inte uppbyggda med hänsyn till krav om demokrati och 
politik. I det nya klassifikationssystemet gäller huvudområdet 3 detta.
   Huvudområdet 3 i DC och DK innehåller litteraturområden rörande 
många verksamhetsområden som idag inte bör finnas i område 3. 
Sådana verksamhetsområden finns i det nya systemet i områdena 6 och 
7 och har där lagts in med sifferbeteckningar så att de så litet som 
möjlig stör siffror för litteraturområden enligt DC och DK.
   DC och DK används på många ställen i världen, men det finns i
många länder unika system som bara används där.
   DC används inte mycket i Sverige. DK är mycket utvecklat i ämnen 
som rör ingenjörsverksamheter och används här av vissa organisa-
tioner som sysslar med det.
   Det vanligaste bibliotekssystemet i Sverige är dock SAB, som an-
vänds bl a av den svenska nationalbibliografin och av universitets och 
folkbiblioteken, riksdagsbiblioteket. Det är ett unikt system som veter-
ligen bara används i Sverige.
   SAB har att klassificera samma litteratur som DC och DK men gör 
det med hjälp av bokstäver. SAB-systemet är cirka 90 år gammalt och 
byggde på äldre bibliotekstraditioner när det fick mer ordnade former. 
SAB har visserligen reviderats under åren, men är som DC och DK 
inte väl anpassat till demokrati och politik.
   I klassifikationssystemet för verksamheter hänvisas till SAB, DC och 
DK. Det viktigaste är då hänvisningarna till SAB eftersom man här 
vanligen har tillgång till bibliotek med SAB. Kanske viktigare är 
hänvisningar till Internet och hemsidorna där eftersom Internet för 
många är mer lätt tillgängligt än bibliotek, och därför att nya saker där 
snabbt kan föras in. Hänvisningar sker också till andra klassifika-
tionssystem för yrken, näringsgrenar, myndigheter mm.

   Det viktigaste med det nya klassifikationssystemet är dock att det 
fungerar som en samhällsbeskrivning som hjälper människor att orien-
tera sig bland alla problem som finns och kan öka medvetenheten om 
världens svåra framtidsproblem. 
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Om hemsidan.
   Framställningen på hemsidan kompletteras med större samman-
ställningar, vanligen i pdf-format, ibland html-format, som förtecknas 
på hemsidan, men som man får fram genom att klicka på länkar.
   Dessa sammanställningar kan vara på uppemot 200 sidor (eller mer), 
storleken begränsas av vad som är lämpligt med hänsyn till de datorer 
läsarna kan tänkas ha och vad som enkelt kan skickas med e-post. De 
bör helst inte gå över 1 MB. Det gör att de inte kan innehålla mycket 
utrymmeskrävande bilder och diagram och kan se tråkiga ut.

Forskningsprojektet innehåller två problemområden:

1 Att förklara klassifikationssystemet,
2 Att tillämpa systemet på aktuella samhällsplaneringsproblem.

Till detta måste läggas problem med att förklara vad planering är, 
vad samhällsplanering är mm.

   En grundtanke är, att utvecklingen i världen till största del är en frå-
ga om hur människorna genom sina verksamheter påverkar utveck-
lingen. Med verksamheter avses inte bara materiella ekonomiska verk-
samheter utan också mer svårfångade kulturella verksamheter, tanke-
verksamheter o d.
   Bakom klassifikationssystemet finns en filosofi om utvecklings-
krafterna, som bl a innehåller problem om politik och demokrati. Den
demokratiska tanken är, att det är individerna som ska styra samhälls-
utvecklingen. Om det ska gå bra måste de ha goda kunskaper om sam-
hället och om rättigheter och skyldigheter etc. Det är sålunda en täm-
ligen komplicerad verklighet bakom systemet.
   Dessbättre går det att krympa ned problemområdena till ett fåtal 
huvudområden och till 129 mindre problemområden, som dock var för
sig kan vara mycket stora, men ändå någorlunda fattbara.
   Mycket arbete har lagts ned på att utröna vilka de mänskliga verk-

samheterna är, vilket är komplicerat bl a därför att de och beteckningar
för dem förändras med tiden.
   Tack vare den elektroniska informationstekniken och Internet har det 
de senaste åren blivit mycket lättare än tidigare, men inte lätt, att få 
grepp om verksamheterna. Verksamheterna finns bl a till en del be-
nämnda i statistikserier av olika slag som statistikserier för yrken och 
utbildningar, men de flesta sådana serier har ändrats på senare år så att
det som gällde för fem-tio år sedan inte gäller idag.
   Verksamheter bedrivs av enskilda personer och av organisationer av 
många olika slag. Mycket viktiga verksamheter är sådana som bedrivs 
av offentliga organ, ideella organisationer, politiska partier och stora 
privata organisationer: stora kommersiella företag och organisationer 
av typ Svenskt Näringsliv, branschorganisationer och fackföreningar, 
LO etc.
   Numera har stora viktiga organisationer vanligen hemsidor på Inter-
net, och lämnar där en del uppgifter om vad de gör och hur de tänker, 
men utelämnar ofta delar av intresse i samhällsplaneringsperspektiv.

   En stor del av det som finns på hemsidan om samhällsplane-
ringens problem går ut på att visa och förklara klassifikations-
systemet. Hänvisningar görs då till statistikserier o d och offent-
liga utredningar mm. Det som fanns på hemsidan de första åren är 
nu delvis överspelat därför att det som det hävisas till inte gäller i 
alla delar. 

   På hemsidans område 40 finns förtecknat många redogörelser 
om klassifikationssystemet, men det som är av äldre datum bör 
läsas med försiktighet eftersom det i dem kan finnas inaktuella 
delar. Det är för betungande att revidera dem och därför kommer 
vartefter till nya redogörelser.
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Utredningar och innehållsförteckningar. 

Bakgrund på område 4 till område 40.

Som bakgrund till område 40 gäller uppsatsen i område 4 som handlar 
om de stora sambanden och har följande innehåll: 

.  Verksamheter som formar världens framtid. 

.  Verksamheter i delområdena. 

.  Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK). Samman-
   fattande schema  
.  Ett dynamiskt nät av verksamheter. Med Schema, bild 4. 
.  Förvärvsarbetande i Sverige 1990 efter yrke (NYK). Antal i olika 
   grupper. 
.  Det stora kretsloppet.  
.  Den fundamentala påverkanskedjan. Bild 1. 
.  Schema med påverkan mellan områden. Bild 2 och bild 3.  
.  Materiens kretslopp.
.  Kulturella verksamheter. 
.  Hanteringar av förändringsprocesserna. Planeringar.  
.  Schema över påverkans-och förändringsproblem. Bild 7. 
.  Schema med politiska och opolitiska planeringar. Bild 5. 
.  Hur bör det bli ? 
.  Politiska och opolitiska planeringar. 
.  Planeringsbrister och planeringsbehov. 
.  Något om miljöplanering. 
.  Slutsatser och förslag till åtgärder. Med schema, bild 6.

Område 40 på hemsidan. Systemvetenskap. Infostruktur.

Innehåll:

.  Utredningar 031020 och senare av Sven Wimnell om den mjuka 
   infostrukturen mm.

.  Bakgrund till område 40.

.  Systemvetenskap 

.  Utredningar före 031020 av Sven Wimnell om den mjuka info- 
   strukturen.
    .  Hur ska man kunna förbättra världen? 
    .  Den mjuka infostrukturen. Problem och förslag. 
    .  Sammanfattningar om klassifikationssystemet för verksamheter  
       och  den mjuka infostrukturen.  
    .  Innehållet i de med rött markerade sammanfattningarna. 
    .  Regeringens hemsidor på internet.  
    .  Några citat ur läroplanen för grundskolan 
    .  Vad ska man informera om?

  Utredningarna bygger på det uppgjorda klassifikationssystemet, som 
bildar en samhällsbeskrivning i vilken samhällsproblemen kan place-
ras in. Utan en sådan bakomliggande beskrivning är det svårt att få 
grepp om alla de problem som ständigt dyker upp.

I utredningarna som det hänvisas till kan finnas länkar med adresserna
http://web.telia.com/~u86105430/
http://web.telia.com/~u86107412/
http://web.telia.com/~u86119281/
http://web.telia.com/~u86119282/
http://web.telia.com/~u86119283/
Dessa adresser ska ändras till: http://wimnell.com

6

http://web.telia.com/~u86105430/
http://web.telia.com/~u86107412/
http://web.telia.com/~u86119281/
http://web.telia.com/~u86119282/
http://web.telia.com/~u86119283/
http://wimnell.com


Sammanfattningar om klassifikationssystemet för verk-
samheter och den mjuka infostrukturen gjorda före 
031020 
Längre bort i det följande finns innehållsförteckningar till dem med O.

011231: Inlagt på område 40 :

O En något utökad version av uppsatsen på område 40:"000608: Infra-
struktur för information", pdf-format,17 sidor. Med utdrag ur program 
för IT-kommissionens hearing om informationsinfrastrukturen, där 
staten för första gången började fundera över en informationsstruktur.
*  Sven Wimnell: infrastruktur för information.
(http://wimnell.com/omr40a.pdf) 

En pdf-fil på 23 sidor med ett sammandrag om samhällplaneringens
problem :
* Samhällsplaneringens problem (23 sidor)
(http://wimnell.com/omr01a.pdf)

O Den har ersatts av en pdf-fil med 51 sidor (010526):
* Samhällsplaneringens problem (51 sidor)
(http://wimnell.com/omr01c.pdf)

O 011014 inlagt på 658: En pdf-fil på 41 sidor.
* Sven Wimnell. Samhällsplanering och företagsplanering.
(http://wimnell.com/omr658b.pdf)

O En pdf-fil på 59 sidor, senare utökad till 201 sidor (020218):
* Klassifikationssystemet för verksamheter.
(http://wimnell.com/omr01d.pdf)

O En pdf-fil på 72 sidor (011231) :
* Den mjuka infostrukturen. (http://wimnell.com/omr01e.pdf)

Senare inlagt på område 40:

O En pdf-fil på 44 sidor (020125) :
* Demokrati. Samhällsplanering. Skolan. Infostrukturen.
(http://wimnell.com/omr01f.pdf)

O En pdf-fil på 35 sidor (020202) :
* Samhällsplaneringens problem. Verksamheter som formar
framtiden. (http://wimnell.com/omr01g.pdf)

O 020606: En pdf-fil på 112 sidor (020606) :
* Sven Wimnell 020606: Den mjuka infostrukturen.
(http://wimnell.com/omr01h.pdf)

O 020923:En pdf-fil inlagd på entrésidan, kompletterad 
021005+021022:
* Sven Wimnell 020920, kompletterad 021005 och 021022:
Samhällsplaneringens problem, IT-kommisionen och den mjuka
infostrukturen (71 sidor). (http://wimnell.com/omr01i.pdf)

021231: Från omr 102, 106, 107 och 353 kopierat in på område 40
sammanfattningar som inte haft till syfte att i första hand illustrera den
mjuka infostrukturen utan visar förhållandet till andra klassifikations-
system o d:

* En jämförelse mellan tre klassifikationssystem: SW, UDK och
SAB. (http://wimnell.com/omr102b.pdf) (000720) Innehåller också 
sammanställningar om samhällsplaneringens problem och verksam-
heter, arbetsställen och myndigheter mm enligt Sverige direkt förde-
lade på områden i SW-systemet.

* Från Internet 7 juni 1999. 2 st söksystem byggda på bibliotekssyste-
met DC ( söksystemet BUBL LINK) och bibliotekssystemet DK 
(söksystemet NISS). En jämförelse och en jämförelse också med Sven 
Wimnells systemtabell. (http://wimnell.com/omr102a.html)
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* SAB-systemet, en pdf-fil på 42 sidor med hjälp av Mölndals 
biblioteks länkkatalog. (http://wimnell.com/omr102e.pdf)

* Sven Wimnell 991006: En sammanställning från Mölndals 
stadsbiblioteks länkkatalog. Länkarna även ordnade enligt Sven 
Wimnells systemtabell. ÖVERSIKT ÖVER MÖLNDALS 
STADSBIBLIOTEKS LÄNKKATALOG. (Inlagd 011231). Innehåller 
över 12 000 utvalda länkar. Med summariska sifferhänvisningar till 
Sven Wimnells systemtabell. (Flyttad 021216 från 102 till särskild sida 
102g) (Inlagt på omr40 011231)

Många länkar till Internet finns i en sammanställning om Skoldata-
nätet och klassifikationssystemet för verksamheter som nås med 
följande länk (även på område 107 och 7957):
* Sven Wimnell: 021231 Skoldatanätet och klassifikationssystemet för 
verksamheter .(http://wimnell.com/omr107b.html)

Den 5 aug 2000 inlagt som pdf-fil:
* SAFARIs klassifikationssystem CERIF inlagt i områden enligt SW
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr102c.pdf)
020923: SAFARI skall läggas ned. Ersätts av http://www.forskning.se

* Sven Wimnell 020528 pdf-fil : Svenska regeringens årsbok om EU 
2001. (http://wimnell.com/omr353d.pdf) En version där avsnitten 
huvudsakligen ordnats enligt SW klassifikationssystem

* SCB:s Företagsregister 1999: Antal arbetsställen 1998 - fördelat på
näringsgrenar och områden i SW klassifikationssystem.
(http://wimnell.com/omr106b.html)

Se även hemsidans inledande dokument:
Till Entrésidan
Till Introduktionen
Till Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem.
Till Verksamheter i Sverige och i världen.

Till Verksamheter i rollerna A och B
Till Sven Wimnells systemtabell.
Till popup-tabell.
Se även område 4 om de stora sambanden. Och område 40. 

På 651 och 654 finns delar av utredningar om infostrukturen från IT-
kommissionen (http://www.itkommissionen.se/) Nerlagd

På 36-39 inlagt länkar om politiska partier, välfärdsfördelning,
demokrati o d:

020210 inlagt en pdf-fil:
* Innehållsförteckningar till partiprogrammen som de är 020210.
Med några kommentarer och Internetadresser till programmen.
(http://wimnell.com/omr36-39c.pdf)

* 020213:En pdf-fil med en lättläst version av socialdemokraternas
partiprogram. (http://wimnell.com/omr36-39d.pdf)

* 020425: En pdf-fil med en sammanställning om demokrati,
välfärdsfördelning , EU och EMU. 020425. (Kompletterad
020512och 020606) (http://wimnell.com/omr36-39e.pdf
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http://wimnell.com/omr36-39e.pdf


På andra områden inlagt:

* 020517: Sven Wimnell. Om metataggar. (http://wimnell.com/
omr102f.pdf) 000810 inlagt en PDF-fil om sökning på Internet och 
om hur man kan förse dokumenten på Internet med metadata enligt 
Dublin Core så att det blir lättare att hitta dem med sökmaskinerna. 
Reviderad 020428 och med några kompletteringar om XML, RDF od. 
Kompletterad 020517 med Statskontorets vägledning om XML och 
metadata.
 
* Från omr102 har tagits bort sökmotorer, ämneskataloger o d som 
fanns på Internet 1999. Det borttagna finns i: Sven Wimnell 080427: 
Sökmotorer, ämneskataloger o d på Internet 1999. 
(http://wimnell.com/omr102i.pdf)

* Några citat på en pdf-fil som lagts in 010605 och som man kan få 
fram genom att klicka på : Citat från Russels bok Västerlandets 
visdom.
(http://wimnell.com/omr109a.pdf)

* Delar från Svenska FN-förbundets hemsida: Se särskild sida 
som nås med följande länk: FNs HISTORIA OCH 
VERKSAMHETER. (http://wimnell.com/omr93b.html)

*Resursklassifikation-förstudie. Slutrapport 1999-12-30
Klassifikation av Byggnadsverk och Utrymmen - huvudstudie. 
Slutrapport 2002-06-18

(I område 12 finns länkar till IT-kommissionen, som förmodligen inte 
finns nu.) 

Övrigt på andra områden än 36-39 och 40.

Några av dessa kan finnas bland utredningar 031020 och senare 
som redovisas i det följande.

* Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. 
Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. 
Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. Lagrådet. 
Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)

* En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000- talet. 
Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1Se 
http://wimnell.com omr32b.pdf(tillägg 100510)

* Delar på område 34 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
34 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr34b.html 

* Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: 
Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/
omr61a.pdf)

* Delar på område 657 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
61 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr61b.html 

* Delar på område 62 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
62 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr62b.html
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* Delar på område 644 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
644 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr644b.html 
* Delar på område 63 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
63 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr63b.html 

* Sven Wimnell 060930: Hushållskostnader , barnbidrag, 
bostadsbidrag, socialbidrag mm. (http://wimnell.com/omr647c.pdf)

*Delar på område 647 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
647 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr647d.html 

* Delar på område 651 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
651 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr651b.html .

* 030419:På väg mot 24-timmarsmyndigheten 
(http://wimnell.com/omr6520b.pdf)

* 040113:Palestina och Israel. Historia, krig och konflikter . 
(http://wimnell.com/omr6525c.pdf)

*Delar på område 6525-6529 som gäller den socialdemokratiska 
regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort 
från område 6525-6529 och lagts på en särskild sida http://
wimnell.com/omr6525-6529d.html 

*SvenWimnell 080225+100227: LO, TCO, SACO, Svenskt 
Näringsliv och Företagarna 2010. Statistik om arbete och näringar. 
Arbetsförmedlingens hemsida. Enligt Internet 100227..
(http://wimnell.com/omr658f.pdf)

*Fackförbunden 2004, antal medlemmar. (http://wimnell.com/
omr658e.pdf).

*Delar på område 66-68 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
66-68 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/
omr66-68b.html 

* Två debattartiklar om bostadsbyggandet. "Ge oss en bostadspolitik 
värd namnet." och "Bostadsbyggandet går mot kollaps."

* Delar på område 70 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
70 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr70b.html 

*Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/
omr71e.pdf)
 
* Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. 
Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf)

* Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling. (http://wimnell.com/
omr71g.pdf)
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*Delar på område 71 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
71 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr71b.html 
* VINNOVA (www.vinnova.se) och TELDOK (www.teldok.org) har i 
mars 2003 utgivit:Fysisk planering i det digitala samhället.

* Att utbilda arkitekter. Sveriges Arkitekters utbildningspolicy 
(oktober 2004). (http://wimnell.com/omr71d.pdf)  
Innehåller bl a ett viktigt avsnitt om dagens problem på byggområdet 
och ett viktigt avsnitt om arkitektens uppgifter och verksamhetsom-
råden, som bakgrund till frågor om utbildningar.

* Sven Wimnell 050424: Om hörsel och om att tala så det hörs. (

*Delar på område 7951 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
7951 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7951b.html

*Utdrag från omr36-39t.pdf : 
Sven Wimnell 080316: Något om sociala miljöer. (http://wimnell.com/
omr7952-7956d.pdf) (http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf) 70 
sidor. 
* Sven Wimnell: Från Migrationsverkets hemsida 080316 (http://
wimnell.com/omr7952-7956c.pdf)

* Delar på område 7952-7956 som gäller den socialdemokratiska 
regeringen mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort 
från område 7952-7956 och lagts på en särskild sida http://
wimnell.com/omr7952-7956b.html

* Delar på område 7957 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
7957 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr7957c.html 
*En pdf-fil med några författare och titlar från litteraturhistorien. 
(wimnell.com/omr82-89b.pdf)

* Länk till särskild sida med Världsarvslistan. http://wimnell.com/
omr91b.html

* Delar på område 91 som gäller den socialdemokratiska regeringen 
mellan valen 2002 och 2006, och som 080225 tagits bort från område 
91 och lagts på en särskild sida http://wimnell.com/omr91c.html 

*  FNs HISTORIA OCH VERKSAMHETER
(http://wimnell.com/omr93b.html)
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Innehållet i de med O markerade samman-
fattningarna i utredningarna före 031020

O Sven Wimnell: infrastruktur för information. 
(http://wimnell.com/omr40a.pdf) (000608. 17 sidor)

Innehåll sid:
  2  Utdrag ur program för IT-kommissionens hearing ominformations- 
      infrastrukturen.
      Hur blir en ny infostruktur motorn i e-Sverige
      A  Varför behövs en utvecklad infostruktur?
      B  Vilka möjligheter ger ny teknik för infostrukturen? 
      C  Hur borde samhällets grundläggande information göras 
           tillgänglig?
      D  Vilka nya informationskällor och grundtjänster behövs för 
           framtida tillämpningar?
      E.  Vilka är kraven på en heltäckande storskalig infostruktur?
      F   Hur kan Sverige utveckla en framtidssäker infostruktur?
      G   Vilken betydelse har infostrukturen för tillväxt, demokrati, 
            service o ett hållbart samhälle?
      H.  Avslutning.
  4  Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
      förbättra världen ?
  8  Det tekniska i IT-strukturen.
  9  Den mjuka infostrukturen.
10  Om Sven Wimnells hemsida 
15-17 Infrastruktur för information. Förslag.

 

O Samhällsplaneringens problem (51 sidor) 
(http://wimnell.com/omr01c.pdf ) (010526. 51 sidor)

Innehåll:
  1  Innehållsförteckning.
  2  FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
  3-4 Riodeklarationen
  5  Agenda 21, Riokonferensens handlingsprogram inför nästa   
      århundrade.
  6  Omvärldsanalys. Verksamheter 10-99.
  7  Samhällsplanering. Klassifikationssystem. 
      Människornas levnadsvillkor, påverkan och planeringar.
  8  Individens möjligheter att förbättra för sig.
  9  Rådande och väntade bristsituationer och konflikter medför krav 
      om mer och bättre planeringar.
10  Schema över påverkans- och förändringsproblem.
11  Schema över politiska och opolitiska planeringar.
12  Verksamhetsområden 1-4.
13  Verksamhetsområden 5-6.
14  Verksamhetsområden 7-9.
15-19 Myndigheter med mera i SverigeDirekt
20-24 SverigeDirekts nyckelord
25-26 Riksdagens utskott. EU-nämnden i riksdagen. Partierna i 
       riksdagen.
27-29 Sveriges regering. Statsrådens ansvarsområden. Regeringen 
         planering.
30  Politikområden och utgiftsområden.
31  Beslutssverige.
32  EU. Europeiska unionen.
33  FN. Förenta nationerna.
34  Förvärvsarbetande befolkning.
35-36 Vad ska man nu göra? Hur ska man tycka och tänka?
37  Schema över samhällsplaneringens problem.
38  Samhällsplaneringens problem och klassifikationssystemet för 
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      mänskliga verksamheter.
39-41 Arbetsställen
42  Arbetskraften.
43  Export. Import.
44-45 Företagsplanering. Och levnadsstandard, köpkraft, livsstilar.
46  Ekonomisk tillväxt.
47  Ett företags omvärld.
48  Ett företag för tillverkning; Beroenden 1-9.
49  Ett företag för tillverkning: Beroenden 1-4
50  Ett företag för tillverkning: Beroenden 5-6.
51  Ett företag för tillverkning: Beroenden 7-9.

 

O 011014 inlagt på 658: En pdf-fil på 41 sidor.
* Sven Wimnell. Samhällsplanering och företagsplanering.
(http://wimnell.com/omr658b.pdf)

Den har ingen inehållsförteckning men är en vacker 
sammanställning med många bilder. 

O Klassifikationssystemet för verksamheter.  
(http://wimnell.com/omr01d.pdf) (020218. 201 sidor)

Innehåll:
  4  Samhällsplanering och företagsplanering.
  6  Ett klassifikationssystem som vill hjälpa till att bota 
       informationsstressen och är ett hjälpmedel för demokratisk   
       framtidsplanering.
13  10/19 Filosofiska och psykologiska veksamheter.
26  20/29 Religiösa verksamheter.
28  30/39 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
43   40/49 Sambandsforskningsverksamheter. Samband på samhälls- 
       nivå. Infostruktur.
47   50/59 Naturforskningsverksamheter och matematik.
55   60/69 Teknologiska/ ekonomiska verksamheter.
144 70/79 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
180  80/89 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
186  90/99 Blandade saklitterära verksamheter samt allmän geografi, 
        biografi och allmän historia.
197  Verksamheter i Sverige och i världen.
198  Sambandsforskning.
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O Den mjuka infostrukturen. 
(http://wimnell.com/omr01e.pdf) (011231. 72 sidor)

Innehåll:
Några utredningar som kan ge underlag för den mjuka infostrukturen.
Sid
  4  Den 7 juni 2000 arrangerade IT-kommissionen en hearing om 
      infostrukturens utveckling, den ”mjuka” infrastrukturen eller   
      informationsinfrastrukturen.
  4  Den 12 juni 2000 skickade jag till bl a IT-kommissionen och 
      Statskontoret en skivelse daterad 000608 med en pdf-bilaga på 17   
      sidor: “Sven Wimnell: Infrastruktur för information”. 
      Finns på http://www.wimnell.com/omr40.html 
      I skriften beskrivs bl a ett klassifikationssystem för verksamheter, 
      som kan användas för den IT-infrastruktur IT-kommissionen 
      efterlyser.
  6. Klassifikationssystem för verksamheter
  8  Den 20 mars 2000 skrev IT-kommissionen till regringen “Om    
      behovet av insatser för utvecklingen av samhällets 
      informationsinfrastruktur.”
9. Den 27 november 2001 höll IT-kommissionen ett seminarium:  
     Mjuk infrastruktur som grund för ett smart och hållbart e-Sverige.  
     Vad kan och bör Sverige göra på tröskeln till ”Ett  
     informationssamhälle för alla”
10. Ds 2000:34 Samhällets grundläggande information.
11. Proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla.
13  FAKTABLAD Näringsdepartementet 29 mars 2000 Ett informa-      
      tionssamhälle för alla. 
Regeringens förslag i proposition 1999/2000:86 
http://naring.regeringen.se/pressinfo/faktablad/PDF/n2000_011.pdf
13  Ds 2000: 68 IT för alla. Näringsdepartementet januari 2001. (109 
10.  sidor)
14. Slutbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45).
15. Sven Wimnell e-brev 011030 till utbildningsministern Östros, 

      skolministern Wärnersson, näringsministern Rosengren och   
     statskontoret med kommentarer om vägledningsutredningen.
16. Från “karriärvägledning.se.nu “(SOU 2001:45) juni 2001. 
      Webbplatser med studieinformation på Internet.
19. 24-25 sept 2001:”Hur vill vi ha det digitala tjänstesamhället 
      2011?” Hearing om framtidens lockande e-tjänster som ger    
      radikalt nya förutsättningar
20  Internetmarknaden i Sverige - en kartläggning utförd på uppdrag   
       av Post- och telestyrelsen. Oktober 2000. (91 sidor)
21. IT-kommissionen REMISSVAR 2001-03-30 till Näringsdeparte-

mentet gällande betänkandet ”IT-infrastruktur för stad och 
land” (SOU 2000:111)

22. En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet      
      Demokratiutredningens betänkande SOU 2000:1 (Februari 2000.   
      296 sidor)
22. Sven Wimnell 000508: En uthållig demokrati! Politik för   
      folkstyrelse på 2000-talet.Demokratiutredningens slutbetänkande     
      SOU 2000:1. Kommentarer. 
      Finns på Sven Wimnells hemsida på 
      http://www.wimnell.com/omr32.html  
23. SOU 2000:48. Kommundemokratikommitténs betänkande “Att   
      vara med på riktigt - demokratiutveckling i kommuner och   
      landsting.” ( Maj 2001. Ca 600 sidor)
28. Delbetänkande: Offentliga Sverige på nätet (SOU 2001: 63).
29. Några utdrag från Offentliga Sverige på nätet (SOU 2001: 63).
32. Statskontoret har på regeringens uppdrag lämnat rapporten ”24-   
      timmarsmyndighet - Förslag till kriterier för statlig elektronisk        
    förvaltning i medborgarnas tjänst” (Statskontoret 2000:21). Utdrag    
       från Offentliga Sverige på nätet (SOU 2001: 63)
33. Den digitala fabriken. Verkstadsföretaget som IT-företag Christina   
      Johannesson Peter Kempinsky FBA. Denna rapport i programmet   
      Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt   
      KFB-rapport 2000:7 (ISBN 91-88371-52-5) och TELDOK 
      Rapport   132 (ISSN 0281-8574).
33  KB: Förslag till: Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för       

14

http://wimnell.com/omr01e.pdf
http://wimnell.com/omr01e.pdf
http://www.wimnell.com/omr40.html
http://naring.regeringen.se/pressinfo/faktablad/PDF/n2000_011.pdf
http://www.wimnell.com/omr32.html
http://www.wimnell.com/omr32.html


      ämnesordsindexering (2001-11-01) http://www.kb.se/bus/Ao/      
       aoriktlinjer_nya.pdf
35. World Wide Web Consortium http://www.w3.org/
35. HTML 4.01 Specification. W3C Recommendation 24 December   
      1999 http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/
35. Om XHTML: http://www.w3.org/TR/xhtml1/
35  Metadata för medicinskt bruk. Användning av Resource    
      Description Framework för medicinska resurser på Internet. John        
     Parnefjord, Ulf Kronman och Elisabet Frigell Karolinska Institutets  
     Bibliotek Version 1.1 21 augusti 2000. Rapporten har skrivits med 
     stöd från BIBSAM inom ramen för Karolinska Institutets         
     Biblioteks åtaganden som ansvarsbibliotek inom medicin och  
     omvårdnad. Mer information om rapporten och Karolinska 
      Institutets Biblioteks aktiviteter kring RDF finns på bibliotekets 
     webbplats på adressen http://www.kib.ki.se/kib/project/rdf/.
35. Sven Wimnell: Om metataggar. 000810 inlagt i område 102 på 
     hemsidan en PDF-fil om sökning på Internet och om hur man kan 
      förse dokumenten på Internet med metadata enligt Dublin Core så 
     att det blir lättare att hitta dem med sökmaskinerna. 
     http://wimnell.com/omr102d.pdf     
35. Antalet webbplatser på Internet 1995-2001.
 
    Den mjuka infostrukturen bör bygga på det uppgjorda  
    klassifikationssystemet för verksamheter.
36. Människornas fyra roller.
36. Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
37. Samhällsplanering och företagsplanering.
38. Utvecklingen i världen.
39. Människornas levnadsvillkor
39. Människorna påverkar
39. Människornas verksamheter
39. Förändringsprocesserna
39. Individer och samhällen planerar framtiden.
39. Om man vill förbättra världen. Demokrati och planeringar. 
      Informationsproblem.

40. Ett klassifikationssystem som vill hjälpa till att bota  
      informationsstressen och är ett hjälpmedel för demokratiska    
      framtidsplaneringar.
40. En pdf-fil på 59 sidor inlagd 011218 på Sven Wimnells hemsida.:  
      Klassifikationssystemet för verksamheter. 
      (http://wimnell.com/omro1d.pdf)
41. Människornas verksamheter i klassifikationssystemet.
42. Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
43. Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 
      verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
44. Mänsklighetens uppgifter och människornas agerande.
46. Länkar på Sven Wimnells hemsida.
47. Klassifikationssystem för verksamheter = den mjuka  
       infostrukturen.
68. Några kommentarer om den föreslagna mjuka infostrukturen.

 

15

http://www.kb.se/bus/Ao/aoriktlinjer_nya.pdf
http://www.kb.se/bus/Ao/aoriktlinjer_nya.pdf
http://www.w3.org
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/
http://www.w3.org/TR/xhtml1/
http://www.kib.ki.se/kib/project/rdf/
http://wimnell.com/omr102d.pdf
http://wimnell.com/omro1d.pdf


O Demokrati. Samhällsplanering. Skolan. Infostrukturen. 
(http://wimnell.com/omr01f.pdf) (020125. 44 sidor)

Innehåll sid:
  1  Människornas levnadsvillkor
  1  Människornas fyra roller.
  2 - 8 Om regeringens proposition 2001/02:80: Demokrati för det nya   
       seklet.17 januari 2002. Göran Persson Britta Lejon  
      (Justitiedepartementet.) (197 sidor).
  2 - Innehållsförteckning.
  3 - Några citat från propositionen:
  3  Makten.Representativ demokrati.EU.
  4  Om information.
  5  Förtroendevalda. Myndigheter. Insyn. Beslut.
  6  Medvetenhet. Skolan. Kunskap. Demokratiforskning och  
     demokratistrategier.
 8 - Några kommentarer till propositionen. Vad ska demokratin   
      användas till ?
  9 - 20 Om Sven Wimnells hemsida på Internet: http://wimnell.com/  
     En relativt kort redovisning av ett forskningsarbete med titeln: 
    ”Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
     världen.”Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
  9 - Mänskliga verksamheter 10-99.
14 - Verksamheter som formar världens framtid.
14 - Det stora kretsloppet.
17 - Hanteringar av förändringsprocesserna. Planeringar.
20 - Om man vill förbättra världen. Demokrati och planeringar. 
         Informationsproblem.
21 - Ett klassifikationssystem som vill hjälpa till att bota 
      informationsstressen och är ett hjälpmedel för demokratiska  
      framtidsplaneringar.
21-42 Skolan.
21 - Grundskolan och samhällsplaneringens problem.
23 - Hur ger grundskolan och gymnasiet kunskaper om människornas 

       verksamheter och samhällsplanering ?
28 - Mål för grundskolans ämnen enligt Läroplan 94, Lpo 94.
43-44 Informationsproblem. Infostrukturen.
43 - Vad ska demokratin användas till ?
43 - Planera människornas levnadsvillkor
44 - Den mjuka Infostrukturen.
44 - Det ska demokratin användas till
       Människornas levnadsvillkor
       Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer :
      o Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga  
      status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.
      o Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika psykiska  
      tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
      o 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. o Individens sociala miljö - 
      sociala samhälle, dvs människornas psykiska samspel, de sociala    
       miljöerna.
       Människornas fyra roller.
       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 kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska    
      och sociala miljöer.
      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.
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O Samhällsplaneringens problem. Verksamheter som formar 
framtiden.(http://wimnell.com/omr01g.pdf) (020202. 35 sidor)

Innehåll sid:
  2- 3 Tabeller med mänskliga verksamheter.
  4- 6 Antalet arbetsställen.
  7-10 Förvärvsarbetande efter yrke.
11-12 Svenska statistiknätet.
13-18 SverigeDirekt. Myndigheter med mera.
19-25 SverigeDirekts nyckelord.
26-32 SverigeDirekt. Myndigheter med mera. Fördelade på    
           verksamhetsområdena 10-99.
33-35 Sambandsforskning.

O Sven Wimnell 020606: Den mjuka infostrukturen.  
(http://wimnell.com/omr01h.pdf) (020606. 112 sidor)

Innehåll:
  2   IT- propositionen.
  7   Teknikhistoria
  8   Grundläggande information.
10   Hearing om infostrukturen.
16   Skrivelse till Regeringen.
17   Tjänster – vision 2011+
39   Mjuk infrastruktur. Exempel.
46   Några andra rapporter o d 
48   Breddtjänster. 020604. 
78   SW Klassifikationssystem 
80   Sven Wimnells hemsida. 
80   PDF-filer o d 
82   Informationsområden. 
82   Område 1 
83   Område 2 
83   Område 3 
86   Område 4 och om samband 
90   Område 5 
91   Område 6 
96   Område 7 
103 Område 8 
105 Område 9 
109-112  Kommentarer om infostrukturen. 
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O Sven Wimnell 020920, kompletterad 021005 och 021022: 
Samhällsplaneringens problem, IT-kommisionen och den mjuka 
infostrukturen (71 sidor). (http://wimnell.com/omr01i.pdf) 

Innehåll:
Sid 1 spalt 2- sid 9: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen ? Kort om viktiga delar i ett forskningsarbete 
om samhällsplaneringens problem, bl a med ett klassifikationssystem
för mänskliga verksamheter.
Sid 10 och följande sidor : IT-kommissionen och den mjuka info-
strukturen. IT-kommissionen söker efter “en mjuk infostruktur för
breddtjänster”. Klassifikationssystemet för verksamheter kan vara den 
eftersökta mjuka infrastrukturen.

Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
  2  Hur kan man göra världen till en bättre plats?
      Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
  5  Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer.
  5  Schema över påverkans-och förändringsproblem.
  6  Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga av
      seendena igång av människornas verksamheter.
  6  Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i
      livet.
  6  Den fundamentala påverkanskedjan.
  7  Politiska och opolitiska planeringar.
  8  Individer och samhällen planerar framtiden.
  8  Vill man förbättra världen - göra världen till en bättre plats
      måste man arbeta på alla de fyra områdena 1-2, 3-4, 5-6 och 7-9.
  8  Schema över påverkan mellan områdena 1-2, 3-4, 5-6 och 7-9.
  9  Framtidsvisioner, planeringar, utbildning och information.
      De förekommande informationsprocesserna bildar eller utgör de
      förekommande planerings- och beslutsprocesserna

IT-kommissionen och den mjuka infostrukturen.
11  Teknikhistoria. Teknik och IT.
12  Innehåll i en pdf-fil på 112 sidor, om IT-kommissionen och den

      mjuka infostrukturen, inlagd 020606 på Sven Wimnells hemsida.
13  SIRNET-mötet den 26 juni 2002 om IT-kommissionens
      "Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken", SOU 2002:51.
16  Sven Wimnell om samhällsplaneringens problem och     
      informationsbehov.
18  Om Sven Wimnells hemsida,
20  Att förbättra världen. Mänsklighetens uppgifter och människornas
      agerande. Förändringsprocesserna i världen. Demokrati. Medel
      och mål.
22  Den hårda strukturen, den mjuka infostrukturen och ett samhälle
      som behövs för det.
24  Den mjuka infostrukturen bör byggas upp så att man får de    
      kunskaper man behöver för människornas olika rollerna,   
      isynnerhet för rollen A2 om att påverka de politiska styrningarna.
25  I IT-kommissionens rapporter har man i stort sett mest behandlat
      informationsområden för delar av rollerna A1, B1 och B2. Det    
      behövs mer för rollerna A1 och B och framför allt för A2.
25  Om hemsidor.
26  Om metataggar på Internet o d.
27  Bredband åt alla.
27  Vad ska man informera om? Utdrag ur “Sven Wimnell 020125:
      Demokrati. Samhällsplanering. Skolan. Infostrukturen.” 01f.pdf
28  Några kommentarer om demokratipropositionen.
      Vad ska demokratin användas till ?
29  Grundskolan och samhällsplaneringens problem.
31  Informationsproblem. Infostrukturen.
32  Planera människornas levnadsvillkor.
33  Den mjuka Infostrukturen.
34  Det ska demokratin användas till.
34  Universitetens och högskolornas professorer.
34  Lära för livet.
35-36 PDF-filer o d av Sven Wimnell.
37  Sven Wimnell 020920: Valfrågor i valet 15 september 2002.
      Komplettering 021005:
44  Regeringsförklaringen 022001
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51  Hundratjugoen punkter för ett tryggare, rättvisare och grönare
      Sverige 4 oktober 2002. Överenskommelse mellan     
      Socialdemokraterna,Vänsterpatiet och Miljöpartiet .
62  Politikområden
64  Utgiftsområden
      Komplettering 021022:
65  Ny regering.
67-71 Statsrådens arbetsområden i SWs klassifikationssysstem

Innehållet i utredningar 031020 och senare.

Sven Wimnell 031020: Om hård och mjuk infostruktur. 
Information, informationsteknik, informationssystem, tillväxt, 
välfärdsfördelning och demokrati och dylikt.  
(http://wimnell.com/omr40b.pdf) 

Innehåll sid:
  2  Introduktion.
  3-54 Den fjärde IT-kommissionens arbete 1998-2003.
      Kopia av rapport 70/2003.
  3  Innehållsförteckning till rapporten.
  4  Sammanfattning av rapporten.
55  SOU 2003:55 Digitala tjänster – hur då? Slutbetänkande av IT- 
      kommissionen En IT-politik för resultat och nytta.(Rapport 1/2003)
78  IT-politisk strategigrupp med början i juni 2003.
      Efterträder IT-kommissionen.
      Gruppen enligt bilaga till regeringsprotokoll.
      Ledamöter i gruppen.
82  Sven Wimnell 1995: Världshistorien på nio sidor.
90  Teknikhistoria.
92  Sven Wimnell:
      Samhällsplaneringens problem.
      Hur ska man kunna förbättra världen ?
      Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper  
      om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och 
       bättre framtid i en gemensam värld.
96 1-2 Filosofiska och religiösa verksamheter
96 3-4 Politiska verksamheter och sambandsforskning.
97 5-6 Naturforskning och teknologiska/ekonomiska verksamheter
98 7-9 Kulturella verksamheter
99 Systemvetenskap.
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101  Den mjuka infostrukturen. Problem och förslag.
101  En lämplig infrastruktur för information. Kan bildas av verksam-
        hetsområdena i klassifikationssystemet för mänskliga verksam-   
         heter.
105 Sammanfattningar om klassifikationssystemet för mänskliga    
        verksamheter och den mjuka infostrukturen.
108 Innehållet i de med rött markerade sammanfattningarna.
116 Den nya regeringens nya hemsidor på internet.
116 Några citat ur läroplanen Lpo 94
118 Vad ska man informera om?
122 Det ska demokratin användas till.
123 Kommentarer till IT-kommissionen och strategigruppen.
126 Några kommentarer om infostrukturen.
130 Från regeringsförklaringen hösten 2003

Sven Wimnell 031105: Förslag till mjuk infostruktur på 
SverigeDirekt.
(http://wimnell.com/omr40c.pdf)

Innehåll sid:
  2  SverigeDirekt.Ämnesområden - det offentliga Sveriges
      webbplatser sorterade efter ämnesområden.
  2  Ett principförslag
  6  Den mjuka infostrukturen
  7  Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem.
      Hur ska man kunna förbättra världen ?
11 1-2 Filosofiska och religiösa verksamheter.
11 3-4 Politiska verksamheter och sambandsforskning.
12 5-6 Naturforskning och teknologiska/ekonomiska
       verksamheter.
13 7-9 Kulturella verksamheter
14  En lämplig infrastruktur för information.
14  Några kommentarer om infostrukturen.
18  Sammanfattningar om den mjuka infostrukturen och
      klassifikationssystemet för verksamheter.
20  Professorer
21  Professorer enligt Sveriges statskalender1976 (SK 76)
22  Institutioner i Sveriges Statskalender 1976 (SK76)
23  Sverigedirekt.
24  SverigeDirekt. Ämnesområden - det offentliga
      Sveriges webbplatser sorterade efter ämnesområden.
28  SverigeDirekts ämnesområden.
33  SverigeDirekts ämnesområden enligt
      klassifikationssystemet för verksamheter.
34 1-2 Filosofiska och religiösa verksamheter.
39 3-4 Politiska verksamheter och sambandsforskning.
47 5-6 Naturforskning och teknologiska/ekonomiska
      verksamheter.
75-98 7-9 Kulturella verksamheter
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Sven Wimnell 031205 med tillägg 031231: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett 
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.pdf ("http://
wimnell.com/omr40d.pdf)

Innehåll sid
  2  Hamlet
  4  Förslaget om EU-konstitutionen
  5  Världshistorien på nio sidor.
13  Teknikhistoria.
15  Samhällsplaneringens problem.
      Hur ska man kunna förbättra världen ?
      Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
19  Verksamheter, problem och system i de första högkulturerna
      för 5ooo år sedan.
20  Klassifikationssystemet
26  Människorna har olika behov av information i de olika
       rollerna.
27  Informationsstress vår nya folksjukdom.
28  Klassifikationssystemet för verksamheter och
       bibliotekssystemen
29  Kort om några skillnader mellan klassifikationssystemet
       för verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
30   DC, DK och SAB:
31  Schema överpåverkans- och förändringsproblem
32  Den fundamentala påverkanskedjan
33  Politiska och opolitiska planeringar
34  Samband mellan verksamheter
35  Omvärldsanalys
36  Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter
37  Verksamheter i Sverige och i världen.
60  Att förstå områdenas innehåll.
63  Sammanfattningar om den mjuka infostrukturen och
      klassifikationssystemet för verksamheter.

66  Innehållet i de med rött markerade sammanfattningarna.
73  Regeringens nya hemsidor på internet.
74  Tillkommit hösten 2003: Om hård och mjuk infostruktur.
      Information, informationsteknik, informationssystem,
      tillväxt, välfärdsfördelning och demokrati och dylikt.
75 Tillkommit hösten 2003: Förslag till mjuk infostruktur på
      SverigeDirekt.
76  Tillägg 031231:
78  Om forskningsarbetet
86  Något om världen.
90  Systemvetenskap och infostruktur
91  IT-kommissionen
93  En lämplig infrastruktur för information.
93  Några kommentarer om infostrukturen.
97  Sambandsforskning
101 En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000talet.
       Demokratiutredningens slutbetänkande SOU 2000:1
111 Några citat från demokratipropositionen.
119 Informationsproblem. Infostrukturen.
122 De mänskliga rättigheterna.
126 Riodeklarationen. Agenda 21.
127 Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21.
135 Planeringsprocesser : samspel mellan inre verkligheter i
       demokratiska förändringsprocesser.
149-150 Klassifikationssystem för verksamheter
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Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den 
strategiska IT-gruppen. (http://wimnell.com/omr40e.pdf)

Innehåll sid:
Sid
  5  040120-040223: Om Israel och Palestina.
  7  Amassadören utnyttjar antisemitismens fobier.
  9  Bibeln. Gamla Testamentet.
12  Palestina-Israel.
19  Syrien avvisar invit från Israel.
21  Sverige stöder fredsinitiativ.
21  Sharon vill få bort bosättare i Gaza.
23  EU måste förklara krig mot antisemitismen.
24  Barriären som delar världsopinionen.
25  Israels hökar är av många slag.
26  Om religioner.
26  Varning för religioner.
28  Religionens återkomst är välfärdsstatens paradox.
29  EU och USA
30  Öppet brev till Bushs utmanare.
31  Framtiden avgörs redan i november. USA-valet.
32  Det är födelsetalen, dumskalle. USA-imperialismen.
34  Haiti.
36  De mänskliga rättigheterna.
36  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
41  Mänskliga rättigheter i Sverige.
42  Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.
44  Mänskliga rättigheter i världens länder.
47  Om de mänskliga rättigheterna.
50  Mänskliga rättigheter på de palestinska områdena 2003.
61  Mänskliga rättigheter i Israel 2003.
67  Mänskliga rättigheter i USA 2003.
76  Sverige i Sveriges omvärld.
77  Regeringens utrikesdeklaration 2004.

84  UD om handel och utveckling.
88  Kritik av svensk integrationspolitik.
91  Svensk vård och omsorg.
92  Socialstyrelsen.
97  Välfärdsmått.
100 De politiska partierna.
105 Opinionsbildare i Sverige.
106 Valet till EU-parlamentet 2004.
108 Makthavarna.
108 Makthavare utomlands.
109 Sveriges riksdag.
116 Sveriges regering.
121 Sveriges kommuner.
122 Stockholms stad.
125 Stockholms läns landsting.
126 Svenska myndigheter mm.
133 Myndigheter mm i andra länder.
133 Företag och arbetsställen i Sverige.
140 Företag och arbetsställen i andra länder. 1
140 Det behövs ett system för att få grepp om världens problem
141 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra  
      världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga  
       verksamheter.
145 Verksamheter, problem och system i de första
       högkulturerna för 5000 år sedan.
151 Människorna har olika behov av information i olika roller.
152 Informationsstress vår nya folksjukdom.
153 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen.
154 Schema överpåverkans- och förändringsproblem
155 Den fundamentala påverkanskedjan
156 Politiska och opolitiska planeringar
157 Samband mellan verksamheter
158 Omvärldsanalys
159 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter
160 Den fundamentala påverkanskedjan.
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161 Sammanfattningar om den mjuka infostrukturen och
klassifikationssystemet för verksamheter.
164 031020: Om hård och mjuk infostruktur.Information,
       informationsteknik, informationssystem, tillväxt,
       välfärdsfördelning och demokrati och dylikt.
165 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.
166 031205 med tillägg 031231:Samhällsplaneringens problem.
       Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett
       klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
167 Regeringens IT-politiska strategigrupp
182 Kommentarer till strategigruppens verksamhetsplan.
187 SverigeDirekt. Myndigheter mm fördelade på områden10-99
194 Antal arbetsställen 1998. Fördelade på 10-99.
197 Förvärvsarbetande i Sverige. Fördelade på 10-99.
201 Svenska statistiknätet. Fördelat på 10-99.
203 Verksamhetsplanen.
207 Om välfärdsmått.
207 Vad ska demokratin användas till ?
210 Några kommentarer om infostrukturen.

Sven Wimnell 040421: Utbildningar vid universitet och högskolor 
(http://wimnell.com/omr40f.pdf)

Innehåll sid:
  2  Ämnen vid universitet och högskolor enligt
      Högskoleverkets (HSV) hemsida 040421.
13  Universitet och högskolor enligt HSV.
14  Studieorter enligt HSV.
16  Vilken examen? Enligt HSV.
17  Utbildningar vid universitet och högskolor hösten 2004.
      enligt Verket för högskoleservice (VHS).
18  Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem.
      Hur ska man kunna förbättra världen ?
22  Verksamheter, problem och system i de första
       högkulturerna för 5000 år sedan.
23   Klassifikationssystem för verksamheter.
25   Klassifikationssystemet för verksamheter och VHS-ämnen.
31   Klassifikationssystemet för verksamheter. Med 040421 inlagda
       utbildningar hösten 2004 vid universitet och högskolor.
32  1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
36  2. Religiösa verksamheter o d.
37  3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
42  4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.
43  5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.
49  6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
92  7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
128 8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
130 9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän
       geografi. Biografi. Allmän historia.
135  Bilaga med VHS-områden som styckats.

23

http://wimnell.com/omr40f.pdf


Sven Wimnell 041112 ändrad 050121: Sammanställning om 
samhällsplaneringens problem. (http://wimnell.com/omr40g.pdf)

Innehåll:
Sidor märkta 141-213 är från “Sven Wimnell 040308: Mellanöstern, 
hela världen, Sverige och den strategiska IT-gruppen.”
  4 Läget i världen.
  4 Sven Wimnells hemsida.
  5 141 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra   
     världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga 
      verksamheter.
  9 145 Verksamheter, problem och system i de första
      högkulturerna för 5000 år sedan.
  9 145 Områdena 1-9.
13  Klassifikationssystem för verksamheter.
15 151 Människorna har olika behov av information i olika roller.
16 152 Informationsstress vår nya folksjukdom.
17 153 Klassifikationssystemet för verksamheter
      och bibliotekssystemen.
18  Sex bilder med samband mellan områdena 1-9
19 154 Schema över påverkans- och förändringsproblem
20 155 Den fundamentala påverkanskedjan
21 156 Politiska och opolitiska planeringar
22 157 Samband mellan verksamheter
23 158 Omvärldsanalys
24 159 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter
25 160 Den fundamentala påverkanskedjan.
26 161 Sammanfattningar om den mjuka infostrukturen och
      klassifikationssystemet för verksamheter.
29 164 031020: Om hård och mjuk infostruktur.Information,
      informationsteknik, informationssystem, tillväxt,
      välfärdsfördelning och demokrati och dylikt.
30 165 031105: Förslag till mjuk infostruktur på SverigeDirekt.
31 166 031205 med tillägg 031231:Samhällsplaneringens problem.

      Hur ska man kunna förbättra världen ? Med ett
       klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
32  040308: Mellanöstern, hela världen, Sverige och den
       strategiska IT-gruppen.
36  040421+ 040607:Utbildningar vid universitet och högskolor.
37   Utredningar hösten 2004 och senare. (ny sida 050121)
38 187 SverigeDirekt.Myndigheter mm fördelade på områden10-99.
      Ersatt 050121 med “Uppdelning av LIBRIS-SABs områden
      A-Ä, och myndigheter i sverige.se på områdena 1-9
      i SWsystemet. Också med forskningsämnen enligt SCB.”
117 Antal arbetsställen 1998. Fördelade på 10-99.
127 Förvärvsarbetande i Sverige. Fördelade på 10-99.
142 201 Svenska statistiknätet. Fördelat på 10-99.
145 207 Om välfärdsmått.
145 207 Vad ska demokratin användas till ?
148 210-213 Några kommentarer om infostrukturen.
148-199 Välfärd, planering, miljöer, politik, global politik mm
152 Skatter och bidrag. Välfärdsfördelning.
157 Något om kostnader för datorer.
159 Samhällsplanering. Några kommentarer.
159 Planering av fysiska och sociala miljöer.
160 Informationsförsörjning i planprocessen.
161 Sveriges Arkitekter
162 Sociala verksamheter och sociala miljöer.
163 Sociala miljöer i området 795.
164 Sociala miljöer i Kina. (Nytt 050121)
167 Vilka sociala miljöer vill vi ha?
169 Regeringens utgiftsområden i statsbudgeten:
169 Regeringens politikområden:
170 Hur ska man kunna förbättra världen?
171 Finansministern.
174 Företagsflytt. (Nytt 050121)
175 Sjukskrivningar.
177 Samma välfärd i hela landet.
179 Politikerna måste bli ärligare
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180 Kandidaterna i presidentvalet i USA
183 USA-valet. USA-politik.
186 USA:s skulder (ny)
189 Mellanöstern
192 En palestinsk epok har gått i graven.
193 Befolkningens genomsnittliga mediekonsumtion, i Sverige.
194 Informations- och kunskapsflöden.
195 Citat ur Agenda 21.
199 Kommentarer till Agenda 21.
200-214 Planeringsprocesser, demokrati, förändringar mm.
200 Planeringsprocesser : samspel mellan inre verkligheter i
       demokratiska förändringsprocesser.
201 Individens möjligheter att förbättra för sig. Att påverka och
       förändra individer och miljöer.
202 Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför
       krav om mer och bättre planeringar.
203 Människorna avgör tillsammans världens framtid. Inre och yttre
        verkligheter. Samspel med symboler.
204 Symboler, symbolsystem, informationsmedel,
       informationskanaler informationskanalsystem.
205 Människorna kan påverka fysiska ting med fysiska krafter och
       påverka psyken med information.
206 Processer i de inre verkligheterna som föregår människornas
       agerande i den yttre verkligheten.
207 Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism.
       Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar.
208 Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala
       miljöerna som formar de inre verkligheterna.
209 Inre verkligheter och åsikter förändras vartefter. Åsiktsledande
       institutioner och organisationer.
210 Människor i samspel. Inre verkligheter och verksamheter
       kommer till uttryck i yttre verksamheter.
211 Viljor, framtidsvisioner, problem, makt och planeringar.
213 Inre och yttre verkligheter och verksamheter hos personer och
       organisationer.

213 Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem.
215-222 Sammanfattning om forskningsarbetet.
215 Fyra forskningsvägar om samhällsplaneringens problem.
215 Världen och dess problem. Förändringsprocesserna.
219 Klassifikationssystemet. Ett system som sorterar     
       förändringsverksamheterna och deras samband.
219 Hantering av förändringsprocesserna. Planeringar.
220-222 Förslag om slutsatser och åtgärder.
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Sven Wimnell 041214+tillägg 060220 och 060525: Kunskaper vid 
universitet och högskolor i Sverige. Från en pågående, ej avslutad, 
undersökning. (http://wimnell.com/omr40h.pdf)

Innehåll sid:
  3  Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige.
  4  Brev till universitet och högskolor 041114
  5  Alla har ej svarat den 14 dec 2004.
  6  Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter.
16  060220 Svar.
18  Lärosäten med forskarutbildning.
19  Sortering av professorer.
20  Samhällsplaneringens problem.
      Ett klassifikationssystem för verksamheter.
24  Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem.
      Hur ska man kunna förbättra världen?
31  Klassifikationssystem för verksamheter.
33  Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
34  Informationsstress vår nya folksjukdom.
35  Klassifikationssystemetför verksamheter och bibliotekssystemen
36  Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
45  Den fundamentala påverkanskedjan.
47  Informations- och kunskapsflöden.
48  Professorer och professurer, och hemsidor på Internet.
49  Professorer enligt Sveriges statskalender1976 (SK 76)
50  Professorerna och statskalendern.
50  Februari 2006.
55  Professorer. Institutioner. Utbildningar. Ämnen. Jakten går vidare.
56  Klassifikationssystem för verksamheter.
      Klassificering av professorer
57  1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
67  2 Religiösa verksamheter o d
70  3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
82  4 Sambandsforskningsverksamheter.

84  5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
110 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
246 7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
310 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
320 9 Saklitterära verksamheter. Allmän geografi. Biografi.
       Allmän historia..
328 Bilaga 1. Utbildnings- och ämnesregister
405  Bilaga 2. Universitet och högskolor.
546  Bilaga 3. FoU aktörer i Sverige.
587  Bilaga 4. Fördelning av professorer.
        Vid några universitet och högskolor.
633  Tillägg maj 2006.
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Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: 
LIBRIS - SAB och SW-systemet. (http://wimnell.com/omr40i.pdf)

Innehåll sid:
  1   Från KB LIBRIS på Internet 050105
       (http://www.libris.kb.se/index.jsp) (http://websok.libris.kb.se/)
19   Uppdelning av LIBRIS - SABs områden A-Ä, på områdena 1-9 i  
       SWsystemet. Områdena A- Ä hämtade från KB LIBRIS på  
       Internet 050105

LIBRIS (SABs) ämnesträd. (Med exempel på innehåll)
A Bok- och biblioteksväsen: arkiv, bokhandel, skrift,
    bokförteckningar ...
B Allmänt och blandat: uppslagsböcker, tidningsväsen,
    idéhistoria, kultur ...
C Religion: biblar, frikyrkor, islam, judendom, kyrkohistoria ...
D Filosofi och psykologi: antikens filosofi, barn- och
    ungdomspsykologi ...
E Uppfostran och undervisning: pedagogik, skolväsen,
    dyslexi, högskolan ...
F Språkvetenskap: svenska dialekter, språkhistoria, tyska lexikon ...
G Litteraturvetenskap: om svenska författare, litterära genrer ...
H Skönlitteratur: svensk skönlitteratur, tecknade serier ...
I Konst, musik, teater och film: konsthistoria, arkitektur,
    musiker, dans ...
J Arkeologi: stenåldern, antiken, Sverige, forntida liv ...
K Historia: 1900-talet, Sverige, mynt, ekonomisk historia ...
L Biografi med genealogi: släktforskning, levnadsöden och
    yrkesmänniskor ...
M Etnografi, socialantropologi, etnologi: folktro och högtider,
    familj och samhälle, samer ...
N Geografi och lokalhistoria: Sverige, europakartor,
    resehandböcker (Italien) ...
O Samhälls- och rättsvetenskap: svensk politik, juridik, EU,

    könsroller, terrorism ...
P Teknik, industri, kommunikationer: energi, hobby, datorer
    och internet, bilar, foto ...
Q Ekonomi och näringsväsen: börsväsen, kokböcker, jakt och
    fiske, turism ...
R Idrott, lek och spel: fotboll, dans, schack, motion ...
S Militärväsen: civilförsvar, biologisk krigföring, vapen ...
T Matematik: statistik, mängdlära, algebra, sannolikhetslära ...
U Naturvetenskap:genetik, däggdjur, meteorologi, miljövård ...
V Medicin: sjukdomar, läkemedel, psykiatri, tandvård ...
X Musikalier (noter): gitarr, körsång, piano, libretton ...
Y Musikinspelningar: opera, symfonier, populärmusik, visor ...
Ä Tidningar.
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Sven Wimnell 050101: SCB:s forskningsämnen inlagda i SW-
systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen inlagda i SW-systemet. 
(http://wimnell.com/omr40j.html)

SCB har haft ett regeringsuppdrag att utveckla forskningsstatistiken så 
att en ämnesuppdelad redovisning av statistiken över forskning och 
utveckling blir möjlig. Resultatet är denna nationella förteckning över 
forskningsämnen.

11 Humaniora och Religionsvetenskap
12 Rättsvetenskap/Juridik
13 Samhällsvetenskap
14 Matematik
15 Naturvetenskap
16 Teknikvetenskap
17 Skogs- och jordbruksvetenskap samt Landskapsplanering
18 Medicin
19 Odontologi
21 Farmaci
22 Veterinärmedicin
23 Övriga forskningsområden

Forskningsämnena fördelade på områden i SW klassifikationssystem:
12 Rättsvetenskap/Juridik visas på SW 34.
14 Matematik och
15 Naturvetenskap visas på SW 5.
18 Medicin, 
21 Farmaci, 
19 Odontologi och 
22 Veterinärmedicin visas på SW 61. 
16 Teknikvetenskap visas på SW 62
17 Skogs- och jordbruksvetenskap samt Landskapsplanering visas på   
      SW 63
11 Humaniora och Religionsvetenskap, 
13 Samhällsvetenskap, och 
23 Övriga forskningsområden har fördelats på flera SW-områden  
     enligt redovisning som ligger sist efter SW-område 99.

Sven Wimnell 050112: Termer ur MeSH (Medical Subject 
Headings). (http://wimnell.com/omr40k.html)

MeSH Tree Tool 
 A Anatomy Anatomi
B Organisms Organismer
C Diseases Sjukdomar
D Chemicals and Drugs Kemikalier och läkemedel
E Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment
    Tekniker och utrustning för analys, diagnostik och terapi
F Psychiatry and Psychology Psykiatri och psykologi
G Biological Sciences Biovetenskaper
H Physical Sciences Fysiska vetenskaper
I  Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena
   Antropologi, utbildning, sociologi och sociala företeelser
J Technology and Food and Beverages Teknologi och mat och dryck
K Humanities Humaniora
L Information Science Informatik
M Persons Personer
N Health Care Hälso- och sjukvård
Z Geographic Locations Geografiska orter

Tree Structures for Category A, Anatomy
Explore the tree structures by following the hypertext links
A01 Body Regions Kroppsdelar
A02 Musculoskeletal System Muskuloskeletala systemet
A03 Digestive System Matsmältningssystemet
A04 Respiratory System Andningssystemet
A05 Urogenital System Urogenitala systemet
A06 Endocrine System Endokrina systemet
A07 Cardiovascular System Hjärt-kärlsystemet
A08 Nervous System Nervsystemet
A09 Sense Organs Sinnesorgan
A10 TissuesVävnader
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A11 Cells Celler
A12 Fluids and Secretions Kroppsvätskor och sekret
A13 Animal Structures Djurens anatomi
A14 Stomatognathic System Mun, tänder, svalg
A15 Hemic and Immune Systems Blod- och immunsystem
A16 Embryonic Structures Embryonal anatomi
A17 Integumentary System Integumentsystemet

Tree Structures for Category B, Organisms
B01 Animals Djur
B02 Algae Alger
B03 Bacteria Bakterier
B04 Viruses Virus
B05 Fungi Svampar
B06 Plants Växter
B07 Archaea Arkeer

Tree Structures for Category C, Diseases
C01 Bacterial Infections and Mycoses Bakterie- och svampinfektioner
C02 Virus Diseases Virussjukdomar
C03 Parasitic Diseases Parasitsjukdomar
C04 Neoplasms Tumörer
C05 Musculoskeletal Diseases Muskel- och skelettsjukdomar
C06 Digestive System Diseases Matsmältningssystemets sjukdomar
C07 Stomatognathic Diseases Munhålesjukdomar
C08 Respiratory Tract Diseases Luftvägssjukdomar
C09 Otorhinolaryngologic Diseases Öron-näsa-halssjukdomar
C10 Nervous System Diseases Nervsystemets sjukdomar
C11 Eye Diseases Ögonsjukdomar
C12 Urologic and Male Genital Diseases Urinvägs- och genitala  
        sjukdomar hos män
C13 Female Genital Diseases and Pregnancy Complications
        Kvinnosjukdomar och graviditetskomplikationer
C14 Cardiovascular Diseases Hjärt-kärlsjukdomar
C15 Hemic and Lymphatic Diseases Blod- och lymfatiska sjukdomar

C16 Congenital, Hereditary, and Neonatal Diseases and Abnormalities
       Medfödda, ärftliga och hos nyfödda uppträdande sjukdomar och    
       missbildningar
C17 Skin and Connective Tissue Diseases Hud- och 
        bindvävssjukdomar
C18 Nutritional and Metabolic Diseases Näringsrubbningar och  
        ämnesomsättningssjukdomar
C19 Endocrine Diseases Hormonsjukdomar
C20 Immunologic Diseases Immunologiska sjukdomar
C21 Disorders of Environmental Origin Miljöbetingade hälsoproblem
C22 Animal Diseases Djursjukdomar
C23 Pathological Conditions, Signs and Symptoms Patologiska   
        tillstånd, tecken och symtom......
 

29

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=B01&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=B02&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=B03&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=B04&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=B05&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=B06&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=B07&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C01&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C02&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C03&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C04&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C05&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C06&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C07&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C08&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C09&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C10&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C11&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C12&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C13&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C14&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C15&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C16&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C17&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C18&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C19&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C20&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C21&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C22&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C23&tool=karolinska


Sven Wimnell 050112: Några databaser och bibliotek. (http://
wimnell.com/omr40l.html)
Mycket omfattade. Innehållsförteckning ej gjord.
Gjord också till pdf. (http://wimnell.com/omr40l.pdf)

Innehåll utan sidhänvisning:
Internet
Regeringens hemsida på Internet.

Samhällsplaneringens problem. 
     Hur ska man kunna förbättra världen ? 
     Ett klassifikationssystem som vill hjälpa till att bota informations- 
     stressen och är ett hjälpmedel för demokratiska framtidsplaneringar.
     Människornas verksamheter i klassifikationssystemet.
     Sammanfattning om samhällsplaneringens fundamentala frågor.
     Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
     Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen

Datasbaser och bibliotek i följande sammanställning.
Kvalitetsbedömda informationsresurser på Internet/WWW
Svenska ansvarsbibliotek.
Kungl. biblioteket, Sveriges nationalbibliotek.
Tillgång till elektroniska källor på och utanför KTH.
KTH Biblioteket.
Biblioteks- tidskrifts- & bokhandelskataloger
WWW.forskning.se
AGORA
Samwebb ämnesportal.
Kvinnwebb ämnesportal.
Rättskällan - en nationell portal för juridik.
GAIA
Biogate
Diseases, Disorders and Related Topics.
SveMed+

MeSH Tree Tool 
Biomedical Information Resources & Services - by Subject.
Information om Sjukdomar och Medicin.
Databaser - Karolinska Institutet.
NOVAGate
Databaser - SLU-biblioteken.
Bibliotekskataloger
www.skogforsk.se
Redport

Sven Wimnells klassifikationssystem.
  Databaserna och deras innehåll i grova drag fördelade på områdena.

sverige.se F d SverigeDirekt
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Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt 
SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens 
samhällsguide. Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305. 
(http://wimnell.com/omr40m.pdf)

Innehåll:
* SW-Klassifikationssystem för verksamheter med inlagt:
   LIBRIS - SABs områden A-Ä ,
   myndigheter i www.sverige.se,
   forskningsämnen enligt SCB,
   050411 kompletterad med Riksdagens samhällsguide.
* http://www.sverige.se Från Internet 050116
* Myndigheter mm i sverige.se fördelade på SW-områdena 1-9.
* http://www.sverige.se Webbkarta
* http://www.sverige.se Situationer i livet
* Sven Wimnell 050411:
   SW-Klassifikationssystem för verksamheter.
   Med Riksdagens samhällsguide inlagd.

Sven Wimnell 050130 +100201: CPV-koder 2003. Från Internet 
050126. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som ersätter CPV. 
(http://wimnell.com/omr40n.pdf)
Ingen innehållsförteckning gjord. 

Huvudgrupper CPV-koder
Avdelning 01 Jordbruks-, trädgårds- och jaktprodukter samt
                      tillhörande produkter.
Avdelning 02 Skogsbruk och skogsavverkning.
Avdelning 05 Fisk, fiskeprodukter/fiskeriprodukter och övriga
                      biprodukter från fiske.
Avdelning 10 Kol, brunkol, torv och övriga kolrelaterade produkter.
Avdelning 11 Råolja, naturgas, olja och tillhörande produkter.
Avdelning 12 Uran- och toriummalmer.
Avdelning 13 Metallmalmer.
Avdelning 14 Gruv-, stenbrottsprodukter och övriga tillhörande
                       produkter.
Avdelning 15 Livsmedel och drycker.
Avdelning 16 Tobak, tobaksvaror och tillbehör.
Avdelning 17 Textilier och textilvaror.
Avdelning 18 Kläder och tillbehörsskor.
Avdelning 19 Skinn, och skinnprodukter och skor.
Avdelning 20 Trä, trävaror, korkvaror, korgvaror och flätverk.
Avdelning 21 Diverse pappersmassa, papper och pappersprodukter.
Avdelning 22 Diverse trycksaker och tryckmaterial.
Avdelning 23 Petroleumprodukter och bränslen.
Avdelning 24 Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer.
Avdelning 25 Produkter av gummi, plast och folie.
Avdelning 26 Mineralprodukter av icke-metall.
Avdelning 27 Basmetaller och tillhörande produkter.
Avdelning 28 Industriframställda produkter och material.
Avdelning 29 Maskiner, utrustning, redskap, apparater och
                      tillhörande produkter.
Avdelning 30 Kontorsmaskiner, datorer, kontors- och datautrustning
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                      samt kontors- och datamateriel.
Avdelning 31 Elektriska maskiner, apparater och förbrukningsvaror
                      samt elektrisk utrustning.
Avdelning 32 Radio-, televisions-, kommunikations- och
                       telekommunikationsutrustning samt tillhörande
                       utrustning och apparater.
Avdelning 33 Medicinsk apparatur och laboratorieapparatur, optisk
                       apparatur och precisionsapparatur, ur, farmaceutiska
                       produkter och tillhörande medicinska
                       förbrukningsartiklar.
Avdelning 34 Motorfordon, släpvagnar och fordonsdelar.
Avdelning 35 Transportutrustning.
Avdelning 36 Färdigvaror, möbler, hantverk, specialprodukter och
                      tillhörande förbrukningsvaror.
Avdelning 37 Återvunna returråvaror.
Avdelning 40 Elektricitet, gas, kärnenergi och kärnbränslen,
                       varmvatten och övriga energikällor.
Avdelning 41 Uppsamlat och renat vatten.
Avdelning 45 Anläggningsarbete.
Avdelning 50 Reparationer, underhåll och installationstjänster.
Avdelning 52 Detaljhandelstjänster.
Avdelning 55 Hotell- och restaurangtjänster.
Avdelning 60 Transport.
Avdelning 61 Transport på vattenvägar.
Avdelning 62 Flygtransport.
Avdelning 63 Kringtjänster för transporter; resebyråtjänster.
Avdelning 64 Post- och telekommunikationstjänster.
Avdelning 65 El-, vatten- och energiverk.
Avdelning 66 Finansiella förmedlingstjänster.
Avdelning 67 Stödtjänster till finansförmedling.
Avdelning 70 Tjänster avseende fast egendom.
Avdelning 72 Data- och tillhörande tjänster.
Avdelning 73 FoU-tjänster samt tillhörande konsulttjänster.(4)
Avdelning 74 Tjänster rörande arkitektur, ingenjörsverksamhet,
                       bygg- och anläggning, juridik och redovisning samt

                       andra tjänster utförda av fackmän.
Avdelning 75 Offentlig förvaltning, försvar och
                      socialförsäkringstjänster.
Avdelning 76 Tjänster för olje- och gasindustrin.
Avdelning 77 Jordbruks-, skogs- och trädgårdstjänster.
Avdelning 78 Tryckning, publicering och tillhörande tjänster.
Avdelning 80 Undervisning.
Avdelning 85 Hälso- och sjukvård samt socialvård.
Avdelning 90 Avlopps- och avfallshantering, sanering och
                      miljövårdstjänster.
Avdelning 91 Medlemsorganisationstjänster.
Avdelning 92 Fritids-, kultur- och sporttjänster.
Avdelning 93 Diverse tjänster.
Avdelning 95 Privata hushåll med anställd personal.
Avdelning 99 Tjänster tillhandahållna av exterritoriala organisationer

Sven Wimnell 050130+ 100201: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 2007, som 
ersätter CPV. (http://wimnell.com/omr40o.pdf)
Ingen innehållsförteckning gjord. 

Sven Wimnell 050130 +100201: CPV-koder 2003. Inlagda i SW-
klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade. (http://
wimnell.com/omr40p.pdf) Ej aktuell 2010.
Ingen innehållsförteckning gjord.
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Sven Wimnell 050203+100201+ 100211: SNI 2002. Och antalet 
arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. 
Kompletterad 100201+100211 med SNI 2007. 
(http://wimnell.com/omr40q.pdf)

Innehåll:
* Antal arbetsställen 1998 enligt SNI, Svensk 
näringsgrensindelning.
   Från SCBs Företagsregister 1999.
   Från område 106 på SWs hemsida.
* STATISTISKA CENTRALBYRÅN.
   November 2002. SNI 2002: Bransch.
   Från SCB på Internet 050203.

sid 39 SNI 2007 ny svensk näringsgrensindelning. 
Tillägg 100201. 

sid 106 Näringsgrenarna i SNI 2007 fördelade på områdena i SW 
Klassifikationssystem för verksamheter.  Tillägg 100211.

Avdelning A Jordbruk, jakt och skogsbruk
Avdelning B Fiske
Avdelning C Gruvor och mineralutvinningsindustri
Avdelning D Tillverkningsindustri

DA Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakindustri
DB Textil- och beklädnadsvaruindustri
DC Industri för läder och lädervaror
DE Massa-, pappers- och pappersvaruindustri; förlag

       och grafisk industri
DF Industri för stenkolsprodukter, raffinerade

      petroleumprodukter och kärnbränsle
DG Kemisk industri
DH Gummi- och plastvaruindustri
DI Jord- och stenvaruindustri

DJ Metallverk och metallvaruindustri
DK Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning
DL Industri för el- och optikprodukter
DM Transportmedelsindustri
DN Övrig tillverkningsindustri

Avdelning E El-, gas-, värme- och vattenverk
Avdelning F Byggindustri

Avdelning G Partihandel och detaljhandel; reparationsverkstäder för  
                    motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
Avdelning H Hotell och restauranger
Avdelning I Transport-, magasinerings- och kommunikationsföretag
Avdelning J Kreditinstitut och försäkringsbolag
Avdelning K Fastighetsbolag, uthyrnings- och fastigsservicefirmor
Avdelning L Civila myndigheter och försvaret
Avdelning M Utbildningsväsendet
Avdelning N Enheter för hälso- och sjukvård, socialatjänst;      
                      veterinärkliniker
Avdelning O Enheter för andra samhälleliga och personliga tjänster
Avdelning P Förvärvsarbete i hushåll
Avdelning Q Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
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SNI 2007: Bransch
Kod Benämning

A Företag inom jordbruk, skogsbruk och fiske
01 Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk
02 Skogsbruksföretag
03 Fiskare och vattenbrukare 
B Gruvor och mineralutvinningsindustri
05 Kolgruvor
06 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas 
07 Metallmalmsgruvor
08 Annan industri för mineralutvinning
09 Serviceföretag till utvinning
C Tillverkningsindustri
10 Livsmedelsindustri
11 Dryckesvaruindustri
12 Tobaksindustri
13 Textilindustri
14 Beklädnadsindustri
15 Industri för läder och lädervaror
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom 
möbler
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade 
petroleumprodukter 
20 Kemisk industri
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
22 Gummi- och plastvaruindustri
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter

24 Stål- och metallverk
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik
27 Industri för elapparatur
28 Övrig maskinindustri
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30 Annan transportmedelsindustri
31 Möbelindustri
32 Annan tillverkningsindustri
33 Reparationsverkstäder och installationsföretag för maskiner 
och apparater
D El-, gas- och värmeverk
35 El-, gas- och värmeverk
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar
36 Vattenverk
37 Reningsverk
38 Avfallshanteringsanläggningar; återvinningsanläggningar
39 Anläggningar för sanering, efterbehandling av jord och vatten 
samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning 

F Byggindustri
41 Byggentreprenörer
42 Anläggningsentreprenörer
43 Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar
45 Handel med och serviceverkstäder för motorfordon och 
motorcyklar
47 Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
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H Transport- och magasineringsföretag
49 Landtransportföretag; rörtransportföretag
50 Rederier
51 Flygbolag
52 Magasin och serviceföretag till transport
53 Post- och kurirföretag
I Hotell och restauranger
55 Hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m.
56 Restauranger, cateringföretag, barer och pubar
J Informations- och kommunikationsföretag
58 Förlag
59 Film-, video och TV-programföretag, 
ljudinspelningsstudior och fonogramutgivare
60 Radio- och TV-bolag
61Telekommunikationsbolag
62 Programvaruproducenter, datakonsulter o.d.63 
Informationstjänstföretag

K Kreditinstitut och försäkringsbolag
64 Banker och andra kreditinstitut
65 Försäkrings- och återförsäkringsbolag, pensionsfonder
66 Serviceföretag till finans- och försäkringsverksamhet

L Fastighetsbolag och fastighets-förvaltare
68 Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare

M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
69Juridiska och ekonomiska konsultbyråer
70 Huvudkontor; konsultbyråer inom PR och kommunikation 
samt företags organisation

71 Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer, tekniska provnings- 
och analysföretag
72 Forsknings- och utvecklingsinstitutioner
73 Reklam- och marknadsföringsbyråer; 
marknadsundersökningsbyråer o.d.
74 Andra företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
75 Veterinärkliniker

N Företag inom uthyrning, fastighets-service, resetjänster och 
andra stöd-tjänster
77 Uthyrningsfirmor   
78 Arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, 
personaluthyrningsföretag o.d.
79 Resebyråer och researrangörer; turistbyråer
80 Företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer
81 Företag för fastighetsservice samt skötsel och underhåll av 
grönytor
82 Kontors- och andra företagstjänstföretag
O Civila myndigheter och försvaret
84 Civila myndigheter och försvaret

P Utbildningsväsendet
85 Utbildningsväsendet

Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst
86 Enheter för hälso- och sjukvård
8 Vårdhem och bostäder med omsorg
88 Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor

R Enheter för kultur, nöje och fritid
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90 Enheter för konstnärlig och kulturell verksamhet samt 
underhållningsverksamhet
91 Bibliotek, arkiv och museer m.m.
92 Spel- och vadhållningsföretag
93 Sport-, fritids- och nöjesanläggningar

S Andra serviceföretag
94 Intresseorganisationer och religiösa samfund
95 Reparationsverkstäder för datorer, hushållsartiklar och 
personliga artiklar
96 Andra konsumenttjänstföretag

T Förvärvsarbete i hushåll; Hushållsproducenter av diverse 
varor och tjänster för eget bruk
97 Förvärvsarbete i hushåll
98 Hushållsproducenter av diverse varor för eget bruk

U Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
99 Internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
 

Sven Wimnell 050203: SSYK 96. STANDARD FÖR SVENSK 
YRKESKLASSIFICERING.Yrken inplacerade i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40r.pdf)

Innehåll:
* Yrken enligt SSYK 96 inplacerade i
   SW-klassifikationssystem.
* STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING,
   SSYK 96, från SCB på Internet 050202.

YRKESOMRÅDE
1 Ledningsarbete
2 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens
3 Arbete som kräver kortare högskoleutbildning eller motsvarande
   kunskaper
4 Kontors- och kundservicearbete
5 Service-, omsorgs- och försäljningsarbete
6 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
7 Hantverksarbete inom byggverksamhet och tillverkning
8 Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m.
9 Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning
0 Militärt arbete

HUVUDGRUPP
11 Politiskt arbete m.m.
12 Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m.
13 Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m.
21 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik och
     datavetenskap m.m.
22 Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi,
     hälso- och sjukvård
23 Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola
24 Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens
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31 Tekniker- och ingenjörsarbete m.m.
32 Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare
högskoleutbildning
33 Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning
34 Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning
41 Kontorsarbete m.m.
42 Kundservicearbete
51 Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete
52 Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m.
61 Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske
71 Gruv-, bygg- och anläggningsarbete
72 Metallhantverk, reparatörsarbete m.m.
73 Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m.
74 Annat hantverksarbete
81 Processoperatörsarbete
82 Maskinoperatörs- och monteringsarbete
83 Transport- och maskinförararbete
91 Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning
92 Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskildyrkesutbildning
93 Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning
01 Militärt arbete

Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i SW-
klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Innehåll:
* SUNs klasser inlagda i SW-klassifikationssystem.
* SUN 2000 från SCB på Internet 050204.

SUN2000 Inriktning 2-siffer
01 Bred, generell utbildning
08 Läs- och skrivinlärning för vuxna
09 Personlig utveckling
14 Pedagogik och lärarutbildning
21 Konst och media
22 Humaniora
31 Samhälls- och beteendevetenskap
32 Journalistik och information
34 Företagsekonomi, handel och administration
38 Juridik och rättsvetenskap
42 Biologi och miljövetenskap
44 Fysik, kemi och geovetenskap
46 Matematik och övrig naturvetenskap
48 Data
52 Teknik och teknisk industri
54 Material och tillverkning
58 Samhällsbyggnad och byggnadsteknik
62 Lantbruk, trädgård, skog och fiske
64 Djursjukvård
72 Hälso- och sjukvård
76 Socialt arbete och omsorg
81 Personliga tjänster
84 Transporttjänster
85 Miljövård och miljöskydd
86 Säkerhetstjänster
99 Okänd
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Sven Wimnell 050206+100201+100211: SW-klassifikationssystem 
med inagda: LIBRIS/SAB, sverige.se 2008, SCBs forskningsämnen, 
CPV för varor/tjänster, SNI arbetsställen 1998, SSYK yrken, SUN 
2000 utbildningar. SPIN 2007 varor och tjänster, SNI 2007 
näringsgrenar, Statistisk årsbok för Sverige 2010 och Samhällsguiden 
2007. 2010 CPV ej aktuell.(http://wimnell.com/omr40t.pdf)

Innehåll:

* SW-klassifikationssystem med inlagda:

* Libris/SAB klassifikationssystem för dokument i svenska 
Sven Wimnell 050109: Infostruktur. Klassifikationssystem: 
LIBRIS - SAB  och SW-systemet. 
(http://wimnell.com/omr40i.pdf)
Siffror inom parentes anger antalet titlar i ämnet. Då.

* sverige.se 2008, Statskontorets förteckning över svenska 
myndigheter mm. Enligt:
Sven Wimnell 050121+100201: sverige.se som ersatt 
SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med Riksdagens 
samhällsguide (http://wimnell.com/omr40m.pdf) 
Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305.
Det finns nu ingen ersättning och därför ligger sverige.se 2008 
kvar här.

* Forskningsämnen enligt SCB. Enligt:
Sven Wimnell 050101+ 100211: SBC:s forskningsämnen 
inlagda i SW-systemet. Samt nedlagda SAFARIs ämnen 
inlagda i SW- systemet. (http://wimnell.com/omr40jb.pdf) 
Kompletterad 100211.

* CPV 2003 för varor och tjänster. En europeisk standard avsedd 
bla för upphandling. SCB använder nu istället SPIN 2007 för 
varor och tjänster, se i det följande. CPV enligt:
Sven Wimnell 050130+100201: CPV-koder 2003. Inlagda i 
SW- klassifikationssystem. Områdena 66-69 förkortade.

 (http://wimnell.com/omr40p.pdf). Ej aktuell emedan SPIN 2007 
ersättter CPV. Denna sammanställning bygger på:

Sven Wimnell 050130+100201: CPV-koder 2003. Från Internet 
050126.Kompletterad 100201 med SPIN 2007,som ersätter CPV.
(http://wimnell.com/omr40n.pdf)

Sven Wimnell 050130+100201: CPV-koder 2003. Inlagda i 
SW-klassifikationssystem. Kompletterad 100201 med SPIN 
2007, som ersätter CPV. 
(http://wimnell.com/omr40o.pdf)

* SNI Antal arbetsställen 1998: SNI=Svensk näringsgrens-
indelning. Enligt:
Sven Wimnell 050203+102001+100211: SNI  2002. Och antalet 
arbetsställen 1999. Inlagda i SW-klassifikationssystem. 
(http://wimnell.com/omr40q.pdf) 
Kompletterad 100201+100211med SNI 2007.
SNI 2002 har ersatts med SNI 2007, som finns redovisad i 
omr40q.pdf  och kort i slutet här.  

* SSYK 96 Yrken. Standard för svensk yrkesklassificering. 
Enligt:  
Sven Wimnell 050203: SSYK 96. Standard för svensk 
yrkesklassificering.Yrken inplacerade i SW-
klassifikationssystem.
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(http://wimnell.com/omr40r.pdf).

* SUN 2000 Utbildningar anpassad till den internationella 
standarden för utbildningsklassificering (ISCED 97). Enligt:
Sven Wimnell 050206: SUN, utbildningsklasser, Inlagda i 
SW-klassifikationssystem.
(http://wimnell.com/omr40s.pdf)

Komplettering har skett den 11 februari med:

* SPIN 2007 varor och tjänster. Enligt 
http://wimnell.com/omr40o.pdf 
SPIN 2007 bygger på SNI 2007 så att SPIN 2007 också ger en 
bild av innehållet i SNI 2007.

* SNI 2007 Näringsgrenar.

* Statistisk årsbok 2010. Enligt:
Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk 
årsbok förSverige 2010 och något om planering, 
hushållsekonomi och skatter od. 
(http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf)

* Samhällsguiden 2007.

Sven Wimnell 050224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Katastrof- och krisberedskap. 
Välfärdsfördelning. (http://wimnell.com/omr40u.pdf)

Innehåll sid :
  2 Världskarta
  3 Läget i världen och i Sverige.
13 Sven Wimnell:
     Samhällsplaneringens problem.
     Hur ska man kunna förbättra världen ?
     Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
     Kunskaper om verksamheterna och deras samband för
     bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
35 - 67 Människornas verksamheter 1-9.
     Krishantering.Välfärdsfördelning.
57 - 62 Hushållsekonomi
68-148 Artiklar om läget i världen och i Sverige.
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Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning. 
Samhällsplanering. Skolan. (http://wimnell.com/omr40v.pdf)

Innehåll sid:
4 Utbildnings- och kulturministern. Om lärarutbildningen.

7 Högskoleverket 2005. Utvärdering av lärarutbildningen .
9 Den nya lärarutbildningens uppbyggnad
14 Slutsatser och rekommendationer

23 Det gemensamma – En studie av några kunskapselement
i den för alla lärarutbildningar gemensamma delen.

   En fråga som kan inställa sig är hur de utbildade lärarna till eleverna 
omsätter kraven som ställs i skolans värdegrund och i kursplanerna. 
Något klart besked ges inte men man kan läsa följande:
   “ Den politiska styrningen. Med decentraliseringen och införandet 
av ett fristående skolsystem ändrades formerna för den politiska 
styrningen. Dessa förändringar är inte minst viktiga att förstå för att 
kunna arbeta med lokala arbetsplaner och utvärdering. De förändringar
som skett vad gäller tillsyn, inspektion och utvärdering kräver en kun-
skap om bakomliggande system och tankegångar.” Undersökarnas ta-
beller visar att i genomsnitt ca 40-50% av lärarstudenterna inte fått 
undervisning i styrningen.
   “Variationerna inom och mellan lärosäten är som vi visat stora. Den 
statliga styrningen av lärarutbildningen synes fallera. Det förefaller 
som enskilda läroanstalters utbildning styrs av vilka lärare som finns i 
lärarutbildningen och inte av statliga styrdokument som examensför-
ordningar. Uppsala universitet har den lärarutbildning där minst antal 
studenter anser sig ha fått undervisning inom de kunskapsområden 
som efterfrågades. Uppsala universitet har kompetens inom alla dessa
områden.
   Som en stilla, avslutande, undran frågar vi oss vad som hände med 
genomförandet av 1977 års högskolereform? Om den 2004 ännu inte 

genomförts torde den nuvarande lärarutbildningsreformen behöva 
minst ett kvarts sekel för att få ett genomslag i ett då förmodligen 
reformerat skolsystem.” Det är alltså illa ställt med lärarutbildningen.
   Värdegrunden och kursplanerna, viktiga styrdokument, innehåller 
många bra och vackra formuleringar, men en mycket stor nackdel med
dem är att de inte ger någon bra överblick över det totala innehållet, 
ger ingen helhetsbild om hur de olika ämnena hänger ihop. Skolämne-
na presenteras i bokstavsordning, men i den värld de ingår i förekom-
mer saker och ting och processer inte i bokstavsordning. Det behövs 
en beskrivning om samhällenas utvecklingsprocesser och det finns i 
avsnittet i om Samhällsplaneringens problem som börjar på sidan 37.

26 Forskning för ett bättre liv. Proposition om forskning.
    (Från Utbildnings- och kulturministern.)
28 Propositionens huvudsakliga innehåll
28 Utgångspunkter för regeringens forskningspolitik.

   Propositionen innehåller många forskningsförslag. Men i frågan om 
hur forskningsresultat ska överföras till allmänheten får man inga tyd-
liga svar. Avsikten med forskningen är ju att den ska leda till ett bättre 
liv, och man får förmoda, att det inte bara är forskarna som ska  få det 
bättre utan alla. Det borde innebära att resultaten måste föras ut till 
alla. Om man vidgar forskningsbegreppet till att gälla alla slags 
nyheter kommer man till att alla mäktiga offentliga och privata organ 
snabbt bör förmedla ut sina åsikter så att allmänheten kan ta ställning. 
Tidigare har det varit svårt att göra det. Med Internets tillkomst har det 
blivit möjligt. Även om alla inte kan ha tillgång till Internet har 
Internet revolutionerat informationsförsörjningen.Privata företag och 
organisationer måste idag finnas på Internet för att göra sig gällande. 
Offentliga organ bör finnas där för att fylla sina plikter mot allmän-
heten.
   Regeringens hemsida har länge varit föredömlig både när det gäller 
teknik och innehållsuppbyggnad. Men våren 2004 ändrade regeringen 
sin hemsida och alla kan nu inte ladda hem därifrån på det gamla 
hederliga sättet. Svårigheterna beror på felkonstruktion av tekniken 
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bakom regeringens hemsida, på kodningen, och den måste göras om. 
Det är bara ett semikolon som behöver tas bort i koderna. Trots 
påpekanden har felet inte rättats till.
   Hur hantera informationsfloden? Den är ett stort samhällsproblem 
som behandlas mer i det följande. Det är också en del av Samhälls-
planeringens problem.

33 Varför har vi ont i själen?
   Informationsöverflöd. Kunskapsbrist. Handlingsförlamning. “Våra   
fem sinnen tar varje sekund emot många miljoner informationsbitar, av 
vilka vårt medvetande aktivt noterar ett litet urval. Men hur görs 
urvalet? Kan vår hjärna sovra mellan det livsviktiga, det någorlunda 
angelägna och det onödiga?”

35 Bildning eller utbildning?
   “Sveriges förenade studentkårer, som representerar landets hög-
skolestudenter, har reagerat på att den högre utbildningen har två 
delvis motsatta mål. Dels ska den svara mot samhällets krav på 
välutbildad arbetskraft, dels ska den uppfylla demokratins behov av 
kritiskt tänkande människor.“
   Människor har fyra viktiga roller som behandlas i nästa avsnitt om 
Samhällsplaneringens problem.

37 Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem.
     Hur ska man kunna förbättra världen ?
     Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
     Kunskaper om verksamheterna och deras samband
     för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
     (Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)
44 Klassifikationssystem för verksamheter. Områden 1-9.
46 Människorna har olika behov av information i olika roller.
47 Informationsstress vår nya folksjukdom.
48 Klassifikationssystemet för verksamheter
     och bibliotekssystemen
49 Sex bilder med samband mellan områdena 1-9:

50 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
51 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
     med pilar som visar påverkan mellan områdena.
52 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
53 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
    1/2 Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som medel.
    Vilja och förmåga att förändra.
    3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
    5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel
    till kroppslig nytta).
    7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel till
    psykisk nytta).
    1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.
    Upplevelse av tillfredsställelse.
54 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
55 Schema om inre och yttre verkligheter och
    verksamheter.
56 Den fundamentala påverkanskedjan.
57 Mediekonsumtion
58 Informations- och kunskapsflöden
59 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
     förskoleklassen och fritidshemmet. (Lpo 94)
59 1. Skolans värdegrund och uppdrag
62 2. Mål och riktlinjer

68 Grundskolan
69 Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier
71 Förteckning över grundskolans kursplaner.
72 Samhällsorienterande ämnen
77 Samhällskunskap
80 Religionskunskap
83 Naturorienterande ämnen
88 Matematik
91 Fysik
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95 Kemi
99 Biologi
103 Teknik
106 Hem- och konsumentkunskap
109 Slöjd
112 Bild
116 Musik
119 Idrott och hälsa
122 Svenska
126 Svenska som andraspråk
130 Modersmål
135 Engelska
139 Moderna språk
143 Teckenspråk för hörande
146 Geografi
149 Historia

153 Gymnasial utbildning
156 Kärnämnen på gymnasiet.
156 Samhällskunskap
158 Religionskunskap
160 Naturkunskap
162 Matematik
165 Estetisk verksamhet
166 Idrott och hälsa
167 Svenska
170 Svenska som andraspråk
173 Engelska
175 Geografi. (Ej kärnämne)
178 Historia. (Ej kärnämne men ska bli det)
180 Ämnen på gymnasiet.
181 Gymnasiets program och ämnen 2005.
185 LO om gymnasiet.
187 LO-rapport om gymnasiet

195 Demokrati och överblick i skolan.
196 Att delta i demokratiska processer.
198 Skolämnen som kan ge överblick.

201 Läget i världen.

205 Människornas verksamheter1-9.
       Krishantering. Välfärdsfördelning
205 Att förstå områdenas innehåll.
207 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
217 2 Religiösa verksamheter o d
217 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
221 4 Sambandsforskningsverksamheter.
221 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
222 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
234 7-9 Kulturella verksamheter.
234 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
235 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
235 9 Saklitterära verksamh. Allmän geografi o historia. Biografi.

236 De kulturella verksamheterna 7-9.
237 Internet
239 Om Nyheter på TV.

242 Kunskapens makt (och maktens kunskap)
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Sven Wimnell 050429: SW-klassifikationssystem, med inlagda 
klasser enligt “Nordisk Outline”, klassifikationssystem för museer. 
(http://wimnell.com/omr40x.pdf)

Innehåll sid:
2 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
5 2 Religiösa verksamheter o d
6 3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
7 4 Sambandsforskningsverksamheter.
8 5 Naturforskning.Matematikverksamheter.
9 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
19 7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
26 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
26 9 Saklitterärt.Allm.geografi, historia.Biogr.
27 Projektet Nordisk Outline
27 Om projektet
28 Dokument
33 Manualer
37 Lista
51 Sven Wimnell.
     Samhällsplaneringens problem.
     Hur ska man kunna förbättra världen ?
     Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
     Kunskaper om verksamheterna och deras samband
     för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
71 Sammanfattningar om SW-systemet för verksamheter och den
      mjuka infostrukturen.
75 ABM

Sven Wimnell 050510+050610: Världshistorien och framtiden. 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen ? (http://wimnell.com/omr40y.pdf)

Innehåll sid :
  3 Världskarta.
  4 Världshistorien på nio sidor.
  4 Forntiden. Till omkring 400.
  4 Medeltiden. 400-1500.
  5 Nya tiden . Från 1500.
  5 Religionsstridernas tid 1500-1648 och
     tiden 1648-1815 med bl a oinskränkt furstemakt.
  6 Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
  6 Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden 1918-1939.
  7 Andra världskriget 1939-1945.
  7 Efterkrigstiden. Från 1945.
  8 Nutid och framtid.
  8 Världsbefolkningen.
  9 Afrikas och Asiens äldsta historia.
10 Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.
11 Sveriges historia.
12 Källor till de historiska avsnitten.
12 Läget i världen. (April 2005)
13 Samhällsorienterande ämnen i skolan.
17 Samhällskunskap.
20 Historia (Grundskolan).
23 Historia. (Gymnasiet.).
26 Områdena kring östra Medelhavet. Från äldsta tid till 1930-talet.
29 Konsthistoria.
32 Industrin och utvecklingsprocesserna.
36 Teknikhistoria.
38 Medicinhistoria.
39 Några författare och titlar.
44 Filosofihistoria.
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44 Idéhistoria.
62 Kunskapens makt (och maktens kunskap).
66 Världen byggdes om på 1900-talet.
66 Makt och sociala relationer i världen 1914.
67 Tänkesätten och de sociala relationerna.
68 Utdrag ur “Det svenska folklynnet” (1911).
70 Första världskriget.
70 Slutet på första världskriget.
71 Mellankrigstiden.
73 Andra världskriget.
74 Atombomberna 1945.
75 Världen under efterkrigstiden efter andra världskriget.
79 Asien.
79 Främre Orienten/mellanöstern.
79 Israel och Palestina.
79 Syrien och Libanon.
80 Jordan, Saudiarabien och småstaterna.
80 Irak och Iran. Kurder.
80 Främre Orienten/mellanöstern 1991.
81 Asien bortom Iran.
81 De engelska kolonierna.
81 De holländska kolonierna.
81 De franska kolonierna.
82 Kina.
82 Japan.
82 Korea, Filippinerna, Afghanistan mm.
83 Afrika.
84 Amerika.
85 Amerikas förenta stater/USA.
86 Oceanien,polarområdena och rymden.
86 Europa 1991.
86 Världens djur-och växtvärld.
86 Källor till historien på 1900-talet.
87 Världen efter 1990-1991.
88 Jugoslavien.

103 Irak.
110 1900-talet.
114 Sverige under 1900-talet.
118 50 år med FN.
123 Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
131 Läget i världen 2002.
134 Samarbetsområden för EU och FN.
135 De mänskliga rättigheterna.
135 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
140 Mänskliga rättigheter i världens länder.
142 Mänskliga rättigheter i USA 2003.
151 Svenska regeringens utrikesdeklaration i riksdagen 050209.

156 Framtiden.

157 Samhällsplaneringens problem.
       Hur ska man kunna förbättra världen ?
       Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
       Kunskaper om verksamheterna och deras samband
       för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
       (Sven Wimnells hemsida)
164 Klassifikationssystem för verksamheter. Områden 1-9.
166 Människorna har olika behov av information i olika roller.
167 Informationsstress vår nya folksjukdom.
168 Klassifikationssystemet för verksamheter
        och bibliotekssystemen
169 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm:
170 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
171 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
       med pilar som visar påverkan mellan områdena.
172 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
173 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
1/2 Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som
      medel.Vilja och förmåga att förändra.
3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
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5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel
       till kroppslig nytta).
7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel till
      psykisk nytta).
1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.
      Upplevelse av tillfredsställelse.
174 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
175 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
176 Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
177 Hjärnan. De inre delarna.
178 Den fundamentala påverkanskedjan.
179 Mediekonsumtion
180 Informations- och kunskapsflöden
181 Sammanfattningar om SW-systemet för verksamheter och den
       mjuka infostrukturen.

Tillägg 050610:
190 Så blev världen som den är
193 Mittens rike kan spricka på mitten
200 USA - nu ännu bättre!
201 Världens militärutgifter nära kalla krigets nivå.
Tillägg 061220:
202 Historien om människan.
224 Nobels fredspris 2006 

Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt målområde: 
Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja. (http://wimnell.com/
omr61a.pdf)

Innehåll sid:
  3 Folkhälsopolitisk rapport 2005.
  6 Folkhälsopolitisk rapport 2005 – Sammanfattning.
18 Folkhälsopolitisk rapport 2005. Innehållsförteckning.
22 Bilaga 2: Datakällor
30 Bilaga 4: Ordförklaringar
33 Bilaga 5: Förkortningar
35 Bilaga 3: Datakällor till indikatorerna - matris.
49 Avgränsningen mellan Folkhälsopolitisk rapport och
     Folkhälsorapporten. Sid 33.
50 Rapportens fokus och underlag. Sid 35
54 Målområden.Från kapitel 5. Sid 106.
67 2. Folkhälsa och politik i ett globalt perspektiv. Sid 42
77 4. Genomförande och uppföljning av politiken. Sid 64
86 Målområde 12. Förslag: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.

87 Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
      kunna förbättra världen ?
94 Klassifikationssystem för verksamheter
96 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
97 Informationsstress vår nya folksjukdom.
98 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
99 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
108 Den fundamentala påverkanskedjan.
110 Informations- och kunskapsflöden
111 Informations- och kunskapsflöden

113 Sammanfattningar om SW-systemet för verksamheter och den
       mjuka infostrukturen.
123 Folkhälsoinstitutet kan öka folkhälsan genom att informera om
       kunskaper.
124 Varför har vi ont i själen?
126 Bildning eller utbildning?
128 Forskning för ett bättre liv. Proposition
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Sven Wimnell 051015: Om EU. Politikområden. Kommissionen. 
Parlamentet. Utskott. Ledamöter. EU-nämnden. EU-historia. mm. 
Förslag till ny konstitution. Grundlag. Folkomröstningar. 
Lagrådet. Junilistan. (http://wimnell.com/omr32a.pdf)
Innehåll sid:
  3 Europeiska unionens politikområden. Från EUs hemsida 050630.
  7 Ledamöter av EU-kommissionen under ledning av J M Barroso
     (2004-2009). Från EUs hemsida 050630.
  9 Europaparlamentet. Utskott. Från EUs hemsida 050702
  9 Europaparlamentet. Svenska ledamöter 2004 - 2009. 19 st.
     Från EUs hemsida 050702.
14 Årsboken om EU 2003 – i korthet.
     Från regeringens hemsida 050630. Senaste årsboken.
17 EU-nämnden i Riksdagen. Från riksdagens hemsida 050703.
     Senaste uppgifterna om EU-nämnden.
24 Så blev världen som den är. DN 050609 sid Kultur 4.
26 Världens militärutgifter nära kalla krigets nivå. DN 050608 sid 23.
27 Krigsprojektet EU. DN 050616 sid Kultur 4: Om EU:s tillkomst.
30 EUs historia. Bristande demokratisk förankring är EU:s arvsynd”
     DN 050615 sid 20.
32 FÖRDRAG OM UPPRÄTTANDE AV EN KONSTITUTION
     FÖR EUROPA. (Från svenska regringen våren 2005.
37 EUs grundlag , en översikt . Av Sören Wibe.
56 Det konstitutionella fördraget i korthet.
      Den svenska regeringens broschyr.
70 Folkomröstningarna.
71 Riksdagen och EU-konstitutionen.
71 Demokratiskt underskott i EU.
     Fred ocn potäter duger bra på Balkan.
72 EU-ministrarna den 16 juni 2005. DN 050617 sid 20.
73 Lagrådet om ny EU-konstitution. Från Lagrådets hemsida.
78 Junilistan om Lagrådets yttrande. Artikel 2005-06-30.
79 Göran Persson om EUs långtidsbudget. DN 050703 sid 6.
82 BJÖRN VON DER ESCH (kd) Riksdagsledamot, Södermanland.
     Eskilstuna-Kuriren 050718 sid 23: Ett grundskott mot demokratin.
83 ALEXANDER CHAMBERLAND Språkrör Grön Ungdom.
     Eskilstuna-Kuriren 050711 sid 23: Låt EU:s konstitution dö i frid.
84 Junilistans idéprogram       92 EU 051022

Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport 2005: 
Mediernas integritet (SNS). (http://wimnell.com/omr907a.pdf)

Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet
Olof Petersson, Monika Djerf-Pierre, Jesper Strömbäck, Lennart 
Weibull, SNS förlag.
Rapportens innehåll:
Förord 7

1. Medierna och demokratin 9
Hatade medier? 10
Älskade medier 17
Isolering, integration eller integritet? 21
Mediernas frihet, makt och ansvar 26
Regler, granskning, ansvarsutkrävande 35

2. Mediesystemets integritet 38
Medierna: ett system? 38
Mediesystemets regler 52
Slutsatser 70

3. Medieföretagets integritet 72
Medieföretagets karaktär 73
Svensk mediemarknad 75
Medieföretagen: makt och ansvar 82
Granskade medieföretag 92
Slutsatser 103

4. Redaktionens integritet 106
Redaktionens konstitution 106
Redaktioner under debatt 110
Pressetiska spelregler 115
Granskade redaktioner 124
Slutsatser 133
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5. Journalistens integritet 136
Journalistens uppdrag och ansvar 136
Regelverket och det individuella ansvaret 146
Yrkesetiska regler 150
Slutsatser 161

6. Slutsatser 165
Regler, granskning, ansvarsutkrävande 166
Att stärka mediernas integritet: några förslag 174
Demokratin och medierna 179
Referenser 182
Författarna 193
SNS Medieforum 194
I
I utdraget finns med förordet, kapitlen 1 och 6 samt några
diagram från kapitlen 2-5. Dessutom på slutet uppgifter om
författarna o d.

 

Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar 
utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? (http://
wimnell.com/omr40z.pdf)

Innehåll sid:
  4 Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar.
  4 Världshistorien och framtiden
  6 Världen behöver FN.

10 Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem. Hur ska
     man kunna förbättra världen ?
17 Klassifikationssystem för verksamheter
19 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
20 Informationsstress vår nya folksjukdom.
21 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
22 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
23 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
24 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
     med pilar som visar påverkan mellan områdena.
25 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
26 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
     1/2 Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som
     medel.Vilja och förmåga att förändra.
     3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
     5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel
     till kroppslig nytta).
     7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel
     till psykisk nytta).
     1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.
      Upplevelse av tillfredsställelse.
27 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
28 Schema om inre och yttre verkligheter och
      verksamheter.
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29 Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
30 Hjärnan. De inre delarna.
31 Den fundamentala påverkanskedjan.
33 Informations- och kunskapsflöden

34 Information om Sven Wimnells hemsida.

37 Naturkrafter och människors agerande.

41 Mellanöstern, hela världen, Sverige och den strategiska
     IT-gruppen.

45 Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning.
45 Läget i världen.
57 Människornas verksamheter 10-99.
     Krishantering. Välfärdsfördelning.
59 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
66 2 Religiösa verksamheter o d.
66 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
70 4 Sambandsforskningsverksamheter.
70 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
71 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
79 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2004 +
     bostadskostnader mm.
80 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
81 Hushållsbudgetar för pensionärer.
82 Från Riksskatteverkets preliminärskattetabeller för 2003
88 7-9 Kulturella verksamheter.
88 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
89 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
89 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.

90 Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.

93 Om EU.

94 Om skatter mm.

96 Om folkhälsa och kunskaper.

97 En sammanställning 041112+050121.

100 Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar.
       Vad göra? (nov05)

102 En kort genomgång av omr 10-99. (nov05).
102 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
111 2 Religiösa verksamheter o d.
112 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
116 4 Sambandsforskningsverksamheter.
116 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
117 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
119 7-9 Kulturella verksamheter.
119 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
123 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
123 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.

125 Några nya utredningar.
126 Bättre rik och frisk än fattig och sjuk

Utbildning och skolor:
129 Utbildningsinspektionen 2004.
147 Religiösa friskolor.
150 Gymnasial lärlingsutbildning.

Levnadsvillkor o d:
151 Vård av gamla
153 Barns villkor. Rapport från SCB.
157 Välfärdsklyftan växer - unga de stora förlorarna
160 SCB:Ungdomars etablering. Generationsklyftan1980–2003
177 Regeringens bostadspolitik.
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Arbete, arbetets socialförsäkringar:
180 TCO om arbetstilfällen
183 Fuskdelegationen.
184 Arbetslivsinstitutet. (Sjukskrivningar)

Partier och politik:
195 Partiernas medlemsantal
197 Var tionde har inte råd med tevebox.
200 Bort med nuvarande tevelicensen.

Arbetsmoral, globalisering:
200 Viljan att arbeta är hög i Sverige.
201 Globaliseringen och jobben.

Medier, journalistik:
205 Sven Wimnell 050611: Utdrag ur Demokratirådets rapport
2005: Mediernas integritet (SNS).

Tillägg 051109
230 Bogerlig och socialdemokratisk politik.
230 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
       Innehållsförteckning
234 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
       Inplacerade i SW-klassifikationssystem.
271 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
       Socialdemokraternas egenredigering 

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

Innehåll sid:
  4 De politiska partierna.

   Om välfärd och jämlikhet:
  7 Välfärd och välbefinnande.
10 Bättre rik och frisk än fattig och sjuk.
13 Arbetsmiljö. Le och se ut att trivas!
16 Varför har vi ont i själen? Informationsöverflöd. Kunskapsbrist.
     Handlingsförlamning.
18 Kris i psyk- och narkotikavården.
20 De mänskliga rättigheterna.
24 Samhällsplanering. Fysiska och sociala miljöer.
25 Välfärden.
25 Välfärdens grundläggande komponenter.
25 Levnadsnivåundersökningen åren kring 1970.
26 Politiska resurser. 1970.
31 SCB om välfärd och välfärdsmätning.
39 Om ungdomar i SCB-kapitlen 2-9.

43 Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem. Hur ska
      man kunna förbättra världen ? (Sven Wimnells hemsida)
50 Klassifikationssystem för verksamheter
52 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
53 Informationsstress vår nya folksjukdom.
54 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
55 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
56 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
57 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
     med pilar som visar påverkan mellan områdena.
58 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
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59 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
      1/2 Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som
      medel.Vilja och förmåga att förändra.
      3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
      5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel
      till kroppslig nytta).
      7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel
      till psykisk nytta).
     1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.
     Upplevelse av tillfredsställelse.
60 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
61 Schema om inre och yttre verkligheter och
     verksamheter.
62 Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
63 Hjärnan. De inre delarna.
64 Den fundamentala påverkanskedjan.
65 Mediekonsumtion. Informations- och kunskapsflöden

67 Räcker SCBs välfärdskomponenter ?
67 SCB: Ungdomars etablering. Generationsklyftan 1980–2003.
68 Kapitel 2 – Etablering i arbetslivet
70 Kapitel 3 – Ekonomiska resurser
71 Kapitel 4 – Materiell standard
73 Kapitel 5 – Hälsa
74 Kapitel 6 – Familj och sociala nätverk
75 Kapitel 7 – Fritid
79 Kapitel 8 – Politiska resurser och aktiviteter
82 Kapitel 9 – Utsatthet för kriminalitet och andra otrygga
     förhållanden

85 SCBs välfärdskomponenter. Inplacerade i       
     SWklassifikationssystem.
86 Verksamheterna 10-99.
86 11/19 Individernas inre verkligheter.
86 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.

87 61 Hälso- o sjukvårdsverksamhet, räddning o d.
     Veterinärverksamheter.
87 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
88 658 Allm.företagsekonomi, Arbetsförmedling
och arbetsmarknad. Arbetsmiljö.
88 7911-7913 Seder och bruk . Sociala relationer.
88 7914-74 Nöjen. Kulturella verksamheter.
89 7952/7956 Sociala miljöer o verks. i fysiska miljöer.
89 7957 Undervisning o d.

90 Konsumentverkets hushållsbudgetar:
     för 2004 +bostadskostnader mm.
92 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
93 Hushållsbudgetar för pensionärer.
94 Sammanfattning om levnadskostnaderna.
95 Inkomst efter skatt 2004 .
95 Inkomst efter skatt 2004 .

97 Hur ska man kunna förbättra välfärden?
      Välfärden och partierna.
101 Några kommentarer:
101 Bort med nuvarande tevelicensen.
101 Ensamstående med låga inkomster betalar för mycket skatt.
101 Förmögenhetsskatten.
102 Moderaterna avskaffar bostadsbidragen.
102 Marknadskrafterna.

103 De borgerliga partiernas politik.

105 Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar.
       Vad göra?

108 Flum? Nej, segregation. 
       En rapport om skolans tyngsta problem.
108 Innehållsförteckning:
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110 Rapportens syfte och uppläggning.
112 Vad är PISA?
112 Sammanfattning.
114 Något om skolterminologi.
115 Sociala faktorers betydelse.
119 Tre storstäder.
121 Varför ökar klyftorna I:
       Besparingar, ny pedagogik eller språkproblem?
122 Varför ökar klyftorna II:
        Boendesegregation och konkurrens?
122 De fristående skolorna.
125 Studiemotivationens roll.
131 Flumskola?
134 Referenser.

135 Sven Wimnell 051010: Folkhälsopolitik med nytt
       målområde: Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.
136 Målområde 12. Förslag:
       Kunskaper, förmåga, erfarenheter, vilja.
137 Folkhälsoinstitutet kan öka folkhälsan genom att informera
       om kunskaper.

138 Innehåll i några utredningar.
138 Världshistorien och framtiden.
140 Mellanöstern, hela världen, Sverige.
144 Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning.
144 Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.
147 Om EU.
148 Om medier.
149 En sammanställning 050121.
151 Ungdomars ekonomiska välfärd – inkomster, sysselsättning o
       förmögenhet.
162 Några kommentarer om läget 051121.
 

Sven Wimnell 051215: Om SCBs rapport Trender och prognoser 
2005. (http://wimnell.com/omr40zb.pdf)

SCB har i november 2005 publicerat:
“Trender och prognoser 2005. Befolkningen, utbildningen,
arbetsmarknaden med sikte på år 2020.”
(“Trends and Forecasts 2005 population, education and labour
market in Sweden – outlook to year 2020” )
Tidigare publicerat/ Trender och Prognoser 1972, 1974, 1977, 1980,
1985, 1990, 1994, 1998, 2002
Producent/ Statistiska centralbyrån. Prognosinstitutet
Box 24 300, 104 51 Stockholm. Webbplats: www.scb.se
PDF-filer:
Hela publikationen (6483 kB) 180 sidor
Sammanfattning (1764 kB)
Befolkning, utbildning, arbetsmarknad (4467 kB)
Utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildning (4896 kB)
Bilagor och tabeller (2270 kB)
Summary (748 kB)
Tyvärr har det inte gått att kopiera texter. Redovisningen här grundar
sig på handgjorda, tidskrävande avskrifter av en del intressanta texter.

Innehåll sid:
  2 SCB-rapportens innehåll
  3 SVENSK UTBILDNINGSNOMENKLATUR. SUN 2000.
  5 UTBILDNINGSGRUPPER MED SUN 2000-KODER.
12 NÄRINGSGRENSINDELNING SNI 2002
14 STANDARD FÖR SVENSK YRKESKLASSIFICERING
     (SSYK)
19 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem. Hur ska man
     kunna förbättra världen?
26 SWs Klassifikationssystem för verksamheter.
43 SWs Klassifikationssystem för verksamheter. Med SCBs urval i
     “Trender och prognoser 2005” av SNI, SSYK och SUN.
     Med SCBs trender och prognoser för ett stort antal yrkesgrupper
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Sven Wimnell 060127: Samhällsplaneringens problem. Demokrati 
med kunskaper hos alla. Kriser och välfärd alla dagar. 
Ansvarskommittén. Tsunamikatastrofen. Krisberedskap. (http://
wimnell.com/omr40zc.pdf)

Innehåll sid:
  3 Inledning om Samhällsplaneringens problem.
        Ett klassifikationssystem för verksamheter.

  8 Kommittédirektiv till Ansvarskommittén.
       Översyn av strukturen och uppgiftsfördelningen inom
       samhällsorganisationen.

14 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem.
     Hur ska man kunna förbättra världen?
21 Klassifikationssystem för verksamheter.
23 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
24 Informationsstress vår nya folksjukdom.
25 Klassifikationssystemet för verksamheter o bibliotekssystemen
26 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
35 Den fundamentala påverkanskedjan.
37 Informations- och kunskapsflöden.

38 Ansvarskommittén (SOU 2003:123):
     Utvecklingskraft för hållbar välfärd.
45 Tilläggsdirektiv till Ansvarskommittén
51 Ansvarskommittén: Sveriges regionala indelning
    – om tillväxtperspektivet får råda
56 Ansvarskommittén: Sektor möter region – men hur och var?
67 Socialstyrelsen: ”God vård på lika villkor”
     Geografi, demografi, volym & kvalitet.
70 Statskontoret: Sektorisering inom offentlig förvaltning
72 Ansvarskommitténs hemsida på internet.

74 SOU 2005:104 Sverige och tsunamin –

      granskning och förslag. Huvudrapport.
91 SOU 2005:104 Sverige och tsunamin –
     granskning och förslag. Expertrapporter.

93 Försvarsberedningen: En strategi för Sveriges säkerhet.
94 Inledning.
95 Del I En säkerhetsstrategi.
100 Del II Förslag till reformer.

115 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna
       förbättra världen ? Demokrati uppifrån och nedifrån.
115 Innehållet i fyra utredningar:
115 Världshistorien och framtiden
117 Mellanöstern, hela världen, Sverige
121 Tillstånd och förändringar utomlands och i Sverige oroar.
123 Välfärden och välfärdsfördelningen.
125 Världen behöver FN.
129 Naturkrafter och människors agerande.
130 Läget i världen.
141 Verksamheter som formar framtiden.
141 Myndigheter mm i sverige.se

142 Människornas verksamheter 1-9.
       Krishantering.Välfärdsfördelning.
142 Att förstå områdenas innehåll.
144 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
153 2 Religiösa verksamheter o d.
154 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
167 4 Sambandsforskningsverksamheter.
168 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
169 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
200 7-9 Kulturella verksamheter.
200 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
219 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
220 9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi
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Sven Wimnell 060224: Samhällsplaneringens problem. 
Klassifikationssystemet för verksamheter. (http://wimnell.com/
omr40zd.pdf)

Innehåll sid:
  3 Om klassifikationssystemet för verksamheter.

  4 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem.
      Hur ska man kunna förbättra världen?
      Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
      Kunskaper om verksamheterna och deras samband
      för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.
       (Sven Wimnells hemsida) 
11 Klassifikationssystem för verksamheter.
13 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
14 Informationsstress vår nya folksjukdom.
15 Klassifikationssystemet för verksamheter och
     bibliotekssystemen
16 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
25 Den fundamentala påverkanskedjan.
27 Informations- och kunskapsflöden.

28 Fyra forskningsvägar om samhällsplaneringens problem.
28 Världen och dess problem. Förändringsprocesserna.
31 Klassifikationssystemet. Ett system som sorterar    
    förändringsverksamheterna och deras samband.
32 Hantering av förändringsprocesserna. Planeringar.
32 Förslag om slutsatser och åtgärder.

35 Biblioteken som hjälpmedel.
36 Två böcker från 1996

39 OUTLINE OF THE DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION
     (18th edition)

41 UDC in Brief. Från Internet 8 juni 1999
43 Från Internet 7 juni 1999. 2 st söksystem byggda på DC och
    DK. Bibliotekssystemet DC ( söksystemet BUBL LINK) och
     bibliotekssystemet DK (söksystemet NISS).

60 Från KB LIBRIS på Internet 050105 . LIBRIS - SAB
60 LIBRIS (SABs) ämnesträd.
60 Ett urval områden med hänsyn till samhällsplaneringens
     problem.
78 Uppdelning av LIBRIS - SABs områden A-Ä, på områdena
      1-9 i SWsystemet.
78 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
81 2 Religiösa verksamheter o d
82 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
86 4 Sambandsforskningsverksamheter.
87 5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
89 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
100 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
109 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
112 9 Saklitterära verks. Allmän geografi o historia. Biografi.

115 Samhällsplaneringens problem. Ett klassifikationssystem för
      verksamheter. Med förteckningar över sammanfattningar före
       2004
118 Sammanfattningar om klassifikationssystemet för verksamheter
       och den mjuka infostrukturen gjorda före 2004.

121 Maj 1997. Riksdagsbiblioteket.
124 Klassifikationssystemet för verksamheter. Riksdagsbiblioteket 
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Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Ett klassifikationssystem för 
mänskliga verksamheter. Kunskaper om verksamheterna och 
deras samband för bättre demokrati och bättre framtid i en 
gemensam värld. (http://wimnell.com/omr40ze.pdf)

Innehåll sid:
  6 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem.
     Hur ska man kunna förbättra världen?
     Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
     Kunskaper om verksamheterna och deras samband för bättre   
     demokrati och bättre framtid i en gemensam värld.

13 Klassifikationssystem för verksamheter i nio huvudområden.
15 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
16 Informationsstress vår nya folksjukdom.
17 Klassifikationssystemet för verksamheter o bibliotekssystemen.
18 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
19 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
20 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
     med pilar som visar påverkan mellan områdena.
21 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
22 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
     1/2 Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som medel.
     Vilja och förmåga att förändra.
     3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
     5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel
     till kroppslig nytta).
     7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel till
     psykisk nytta).
     1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.
     Upplevelse av tillfredsställelse.
23 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
24 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter.

25 Hjärnan. Inåtgående och utåtgående funktioner.
26 Hjärnan. De inre delarna.
27 Den fundamentala påverkanskedjan.
28 Bild om Mediekonsumtion
29 Informations- och kunskapsflöden.

30 Fortsättningen.
31 Historien om människan.
31 Referenskommitté.
33 En resa genom tid och rum.
35 Våra förfäder aporna.
38 Apor på två ben.
40 De första människorna.
43 Vår tids människor.
49 Dagens värld.
51 Framtidsperspektiv.

53 Världshistorien på nio sidor. Sven Wimnell 1995.
61 Läget i världen. (April 2005).
62 Makthavare i världen efter andra världskriget.
64 Ledamöter av EU-kommissionen: under ledning av
    J M Barroso (2004-2009).

65 Karta med Världens befolkning i början på 1990-talet.
66 50 år med FN.

71 Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
71 FÖRORD
72 I. VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER
73 II. FRED, SÄKERHET OCH NEDRUSTNING
74 III. UTVECKLING OCH FATTIGDOMSBEKÄMPNING
76 IV. SKYDD AV VÅR GEMENSAMMA MILJÖ
76 V. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI
     OCH GOD SAMHÄLLSSTYRNING
77 VI. SKYDD AV DE SÅRBARA.
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77 VII. ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA AFRIKAS
     SÄRSKILDA BEHOV.
77 VIII. ETT STARKARE FÖRENTA NATIONERNA.

79 Läget i världen 2002.
82 Samarbetsområden för EU och FN.
83 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
88 Mänskliga rättigheter i världens länder (Från UD).
89 Världens länder.

90 Hur ska man kunna förbättra världen?
90 Verksamheter i Sverige och i världen.

91 Grundskolans kursplaner.
92 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
     förskoleklassen och fritidshemmet. (Lpo 94)
101 Samhällsorienterande ämnen. (Grundskolan).
105 Samhällskunskap.
108 Religionskunskap.
112 Geografi.
115 Historia (Grundskolan).
118 Kursiveringar i värdegrund o kursplaner. Några viktiga delar.

122 Sven Wimnells hemsida.
126 Klassifikationssystem för verksamheter.
       48 verksamhetsområden på en sida.
127 Klassifikationssystem för verksamheter.
       48 verksamhetsområden.
127 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
127 2 Religiösa verksamheter o d.
127 3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
128 4 Sambandsforskningsverksamheter.
128 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
128 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
130 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.

131 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
131 9 Saklitterärt. Allmän geografi, historia. Biografi.

132 Människornas verksamheter 1-9.
132 Att förstå områdenas innehåll.
134 Klassifikationssystemet för verksamheter, och Sven Wimnells
       hemsida.

134 Verksamheter i område 1 .
136 Områdena 101-109.
137 Sammanställningar av övergripande karaktär, som belyser
       områdena 101-109 och 11-19.
140 17. Moral.

143 Område 2 om religiösa verksamheter.
143 Sverige och Svenska kyrkan.
144 Adam och Eva tillerkänns rätten att leva sitt eget liv.
145 Religion i grundskolan.
146 Vad är religion?
147 Fundamentalismen.
151 Gudarnas verksamheter och människornas verksamheter.
151 Tsunamikatastrofen 2005.
154 Om religion.

157 Verksamhetsområde 3 om politik.
157 31-34 Politikvetenskaper.
157 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
157 36-39 Politiska krav och politiska planeringar:
157 Något om nationalekonomer och statsvetare.

159 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
161 Den borgerliga skattepolitiken gynnar välbeställda.
162 Vänsterstyrda ger mer stöd till handikappade.
164 Skattesänkningarna i valrörelsen och efter valet.
169 Inkomst efter skatt 2006 .
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170 Skattelättnader bör bedömas med hänsyn till levnadskostnaderna.
171 Sänk jobbavdraget för höga inkomster.
172 Skatteutredningar o d på Sven Wimnells hemsida.

173 De borgerliga partierna och oppositionspartierna.
175 S+v+mp ökar sitt försprång.
175 Socialdemokraterna.
176 Ulrica Messing.
176 Mona Sahlin.
177 Vart tog samhällsbyggnadsfrågorna vägen?
178 Råd till Socialdemokraterna.

180 Politik om hela världen på jordklotet.
180 Världskarta om dödsstraff.
181 Klimatrapporterna.
182 Klimatet i världen.
185 Bilar och klimat i Kalifornien.
186 Reklam för marknadskrafterna.Kan de lösa klimatkrisen?
188 Kina satsar på Afrika.
190 Risk för bakslag i Kina.
191 Världsekonomiskt forum.
192 Israel-Palestinakonflikten.
193 Välfärdsfördelningen.
195 Världspolitik.

200 Utrikesdebatt i riksdagen 070214.
202 Regeringens utrikesdeklaration 070214.
209 Socialdemokraterna utrikesdeklaration 070214.
218 Vänsterpartiet i utrikesdebatten 070214.
220 Miljöpartiets inlägg i utrikesdeabatten 070214.
221 Ryssland.

222 Område 4. Sambandsforskning.
223 Sammanställningar som belyser område 4 mm.

226 Område 5. Naturforskningsverksamheter och matematik.

227 Område 6. Teknologiska / ekonomiska verksamheter. Exempel:
229 61. Tonårshjärnan.
233 641-642. Mathållning.
234 643. Hemlöshet.
235 644. Avfallshanteringen.
236 644. Växthusgaserna.
238 647. Hushållskostnader.
230 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006
       +bostadskostnader mm.
241 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2006.
       Boendeförhållanden.
242 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
243 Hushållsbudgetar för pensionärer.
244 Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
244 Riksnormen för försörjningsstöd 2006.
245 Socialstyrelsen informerar, om riksnormens konstruktion
       och beräkningsunderlag.
247 648. Städning.
248 656. Transporter.
250 658. Globaliseringsrådet.
250 658. Arbetstider.

252 Område 7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer o d
254 Hanteringar av förändringsprocesserna. Planeringar. Exempel:

257 71 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d.
        Stadsplanering, glesbygdsplanering.
257 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur,
       miljögestaltning.
258 Samhällsplanering. Fysiska och sociala samhällen.
259 71 Något om samhällsplaneringens historia.
263 71-72 Byggregler.
265 71 Planering för växter och djur.
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267 75-77. Undervisning om reklam.
268 75-77. Godis- och livsmedelsreklam.

270 79 Seder och bruk, nöjen, spel, sociala miljöer, sociala
       verksamheter, sport.
273 7911. Barnens beteende.
276 7914. Sveriges Radios vd förstör P1.
278 7914. Sveriges Radios vd Peter Örn ger svar på tal.
279 7914. Björn Elmbrant svarar i radiodebatten.
281 7914. P1 i allmänhetens tjänst.
282 795.Verksamheter m sociala miljöer, sociala relationer o d
288 7951 Sociologi, socialvårdsmiljöer,
        socialvårdsverksamheter.
288 7952-7956+ 7958-7959. Sociala miljöer och sociala
        verksamheter av olika slag.
291 7957 Sociala miljöer och verksamheter, med anknytning
       till undervisnings- och forskningsanstalter o d.
292 7957. Lärarutbildningen.
294 7957. Bris om mobbning i skolan.
297 7957. Mobbning i skolorna.

299 Område 8. Språkliga och litterära verksamheter: Språk.
       Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

299 Område 9. Blandade saklitterära verksamheter, samt allmän
       geografi, biografi, allmän historia. Exempel:
300 90 Saklitterära verksamheter i blandade ämnen. Tidningar,
       tidskrifter, journalistik.
300 907. För dålig information om samhällsplaneringens problem.
309 907. Dagstidningar utsätts för personhot.
312 907. Medierna behöver bli bättre, inte vara knähundar.

313 En tiger i tanken. Råd till politiker (och journalister).
315 Några kommentarer

Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia.
(http://wimnell.com/omr93c.pdf)

Innehåll sid:

  2   Innehållsförteckning

  5   Historien om människan.
  5      Referenskommitté.
  7      En resa genom tid och rum.
  9      Våra förfäder aporna.
 12     Apor på två ben.
 14     De första människorna.
 17     Vår tids människor.
 23     Dagens värld.
 25     Framtidsperspektiv.

 27   Världshistorien på nio sidor. 
 27      Forntiden. Till omkring 400.
 27      Medeltiden. 400-1500.
 28      Nya tiden . Från 1500.
 28      Religionsstridernas tid 1500-1648 och
           tiden 1648-1815 med bl a oinskränkt furstemakt.
 29      Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
 29      Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden 1918-1939.
 30      Andra världskriget 1939-1945.
 30      Efterkrigstiden. Från 1945.
 31      Nutid och framtid.
 31      Världsbefolkningen.
 32      Afrikas och Asiens äldsta historia.
 33      Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.
 34      Sveriges historia.
 35      Källor till de historiska avsnitten.
 35      Läget i världen.
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  36  Sveriges och omvärldens historia till mitten av 1900-talet
  37     Innehållet i sammanställningen.
  38     Till läraren 

  40   FORNTIDEN 
  41      Stenåldern 
  43      Ute i världen 
  44      Egypterna - ett av de första åkerbruksfolken 
  45      Babylonierna 
  46      Bronsåldern 
  47      Grekerna 
  50      Järnåldern 
  51      Mycket hade hänt ute i världen
  54      Vikingatiden 
  58      Vikingarnas färder

  63   MEDELTIDEN 
  68      Kejsare och påvar 
  71      Folkungatiden 
  72      Grupper bland folket 
  80      Unionstiden 
  83      Europa efter korstågen 
  85      Att resa i gamla tider 

  87   NYA TIDEN 
  91      Vasatiden 
  93      Liv och framsteg i Sverige under Vasatiden .
  99      Gustav Vasas söner 
103      Danmark och Norge 
105      Ute i världen 
105      Kampen mellan protestanter och katoliker .
109      Sveriges storhetstid 
109      Livet i 1600-talets Sverige 
116      Adeln under storhetstiden 

120      Krig och politik 1611-1660
126      Ute i världen 
126      Andra stormakter i Europa
129      Krig och politik 1660-1720
137      Frihetstiden 
144      Ute i världen 
144      Stormakter under 1700-talet
146      Den gustavianska tiden 
146      Gustav III:s Sverige 
152      Ute i världen 
152      Den stora franska revolutionen 
154      Den gustavianska tidens slut 
158      Sveriges långa fredstid
158      Karl Johans-tiden 
161      Nya lagar 
165      Ute i världen 
165      Nordamerikanska inbördeskriget 
167      Det moderna samhället grundläggs 
178      De nordiska grannländerna 
180      Ute i världen 
180      Det första världskriget 
183      1900-talet i Sverige 
189      Det andra världskrigets tid 
194      Efter kriget 

I det följande några sidor från
Sven Wimnell 050510+050610+061220:
Världshistorien och framtiden.
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
http://wimnell.com/omr40y.pdf
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201    Områdena kring östra Medelhavet. 
          Från äldsta tid till 1930-talet.
204    Konsthistoria.    
206        Byggnadskonsten
207    Industrin och utvecklingsprocesserna.
209        Uppfinningar och upptäckter
211    Teknikhistoria.
213    Medicinhistoria.
214    Världen byggdes om på 1900-talet.
214       Makt och sociala relationer i världen 1914.
215        Tänkesätten och de sociala relationerna.
216       Utdrag ur “Det svenska folklynnet” (1911).
218       Första världskriget.
218       Slutet på första världskriget.
219       Mellankrigstiden.
221       Andra världskriget.
222       Atombomberna 1945.
223       Världen under efterkrigstiden efter andra världskriget.
227       Asien.
227          Främre Orienten/mellanöstern.
227          Israel och Palestina.
227          Syrien och Libanon.
228          Jordan, Saudiarabien och småstaterna.
228          Irak och Iran. Kurder.
228          Främre Orienten/mellanöstern 1991.
229      Asien bortom Iran.
229          De engelska kolonierna.
229          De holländska kolonierna.
229          De franska kolonierna.
230          Kina.
230          Japan.

230          Korea, Filippinerna, Afghanistan mm.
231     Afrika.
232     Amerika.
233        Amerikas förenta stater/USA.
234    Oceanien, polarområdena och rymden.
234    Europa 1991.
234    Världens djur-och växtvärld.
234    Källor till historien på 1900-talet.

235    Makthavare i världen efter andra världskriget.
237    Ledamöter av EU-kommissionen: under ledning av
          J M Barroso (2004-2009).
238   1900-talet.
242   Sverige under 1900-talet.
246   50 år med FN.
251   Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
251      FÖRORD
252      VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER
253      II. FRED, SÄKERHET OCH NEDRUSTNING
254      III. UTVECKLING OCH FATTIGDOMSBEKÄMPNING
256      IV. SKYDD AV VÅR GEMENSAMMA MILJÖ
256      V. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI
            OCH GOD SAMHÄLLSSTYRNING
257      VI. SKYDD AV DE SÅRBARA.
257      VII. ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA AFRIKAS
            SÄRSKILDA BEHOV.
257      VIII. ETT STARKARE FÖRENTA NATIONERNA.
259   Läget i världen 2002.
262   FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
267   Innehåll i ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.
276   Karta med världens befolkning i början på 1990-talet.
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Sven Wimnell 081112: Hållbar stadsutveckling.
(http://wimnell.com/omr71g.pdf)

Sveriges arkitekter har givit ut en skrift: “Hållbar Stadsutveckling.
En politisk handbok från Sveriges arkitekter.”
Den handlar om utformning av de fysiska miljöerna. Men den handlar 
inte om den totala samhällsplaneringen. 
omr71g.pdf innehåller en avskrift.
 
Sven Wimnell 071222: Artiklar från Tidskriften PLAN nr 5-6 2007. 
Klimatplanering. (http://wimnell.com/omr71f.pdf) 

Sven Wimnell 080316: Något om sociala miljöer
(http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf)

Ersätts av:
Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer.
Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga 
rättigheter, mobbning, diskriminering o d. 
http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

080316:
Utdrag ur:

Sven Wimnell 080202:
Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och 
koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Ingår i Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com
   På hemsidan ges en relativt kort redovisning av ett forskningsarbete 
med titeln: ” Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen.”  Med ett klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter .    Redovisningen omfattar sju inledande dokument och 
129 dokument med innehåll i verksamhetsområden som formar 
världens framtid.   
   Dessutom finns på hemsidan länkar till ett stort antal kompletterande 
utredningar, som till största delen finns förtecknade på hemsidans 
område 40 (http://wimnell.com/omr40.html).  
En förteckning över dessa utredningar finns också i:
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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Innehåll

Sidor från 36-39t.pdf:
12   Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
14   Inre verkligheter och sociala miljöer.
14       Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför
           krav om mer och bättre planeringar
16       Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism.
           Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar.
17       Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala
           miljöerna som formar de inre verkligheterna.
18   De inre verkligheterna och de sociala miljöerna under tidernas  
           lopp
19   Historien om människan.
23   Åke Holmberg: Vår världs historia.
31       Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer.
52       Religioner, världsliga makthavare, klasser och slavar.
           En sammanfattning av exemplen i det föregående
62-64  Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. 
            Innehåll

339   Fördomar, kunskaper, moral och politik för välfärdsfördelning     
         och koldoxid.
342        Dåliga fördomar, dåliga kunskaper och dåliga moraler.
342-345 Förbättra inre verkligheter och sociala miljöer.

350-358 Något om värdsbilder, livsåskådningar, ideologier, människo-
              syn,  värderingar, attityder, fördomar, moral, jämställdhet 
              och diskriminering. 

Sven Wimnell 080524 +100201: Länkar i Sunets Webbkatalog, 
Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndigheter mm 
under departementen sorterade enligt SW-klassifikationssystem 
(http://wimnell.com/omr102h.pdf) sverige.se lades ner 080305.
Innehåll:

.   Sunets Webbkatalog nivå 1.

.   Om en lista med myndigheter mm i sverige.se fördelade på SW-   
    områdena 1-9. 
.   Om kompletteringar med länkar i nivå 2 i Sunets Webbkatalog     
    080412 och Mölndals länkar.
.   Om kompletteringar med länkar i Länkskafferiet.
    Först om ämneskataloger och SW-klassifikationssystem. 
    Så till Länkskafferiet.
.   Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
.   Om bristerna i lärarutbildningen.
.   Myndigheten för Skolutveckling  IT FÖR PEDAGOGER   
    Länkskafferiet. Nivå 1 och 2.

Listan enligt sidorna 146-168 i 
Sven Wimnell 050121: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. 
Kompletterad 050411 med Riksdagens samhällsguide. (http://
wimnell.com/omr40m.pdf)
Listan är en förteckning över myndigheter mm enligt sverige.se på 
Internet 050116. (Sedan dess har några på sverige.se avgått och några 
andra tillkommit).

Listan har kompletterats med :

Länkar i SUNETs Webbkatalog. från Internet 080412.
KTHNOCs Webbkatalog 

Länkar i Mölndals bibliteks Länkkatalog, från Internet 080419. 
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Länkkatalog. Mölndals stadsbibliotek

Länkar i Länkskafferiet hos Myndigheten för skolutveckling, från 
Internet 080421. 
Länkskafferiet 
Länkförteckning:
SW Klassifikationssystem för verksamheter.
1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2 Religiösa verksamheter o d.
3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
4 Sambandsforskningsverksamheter.
5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
9 Saklitterära verksamheter. Allmän geografi. Biografi. Allmän   
   historia.

Har 080524 kompletterats med myndigheter o d under 
departementen.
Myndigheterna mm är fördelade på områdena 101, 102, 20, 31, 32, 34, 
353, 52, 55, 61, 62, 63, 644, 647, 6520-6524, 6525-6529, 653, 654, 
656, 657, 658, 70, 71, 72, 73, 74, 75-77, 78, 7914-7919, 792, 7951, 
7552-7956, 7957, 80, 81, 90, 91, 92, 93.

Regeringskansliet med departementen
Regeringen styr Sverige. Till sin hjälp i arbetet har regeringen 
Regeringskansliet, en sammanhållen myndighet som består av 
Statsrådsberedningen, fackdepartementen och 
förvaltningsavdelningen.

Statsrådsberedningen

Huvudplats 353.
Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i 
Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-
politiken.
Arbetsmarknadsdepartementet
Huvudplats 658
Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för arbetsmarknadspolitik och 
arbetslivpolitik.

Finansdepartementet
Huvudplats 657.
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, 
statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, 
internationellt ekonomiskt samarbete, statlig förvaltning, bostäder, 
länsstyrelser samt kommuner och landsting.

Försvarsdepartementet
Huvudplats 6525-6529.
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen 
och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap 
mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i 
fred.

Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs 
och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.

Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Huvudplats 7952-7956.
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Integrations- och jämställdhetsdepartementet ansvarar bland annat för 
integrationsfrågor, jämställdhetsfrågor, demokratifrågor och 
konsumentfrågor.

Jordbruksdepartementet
Huvudplats 63.
Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller 
jordbruk, fiske, rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt 
och viltvård.

Justitiedepartementet
Huvudplats 34.
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat 
lagstiftning, polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, 
migration och asyl.

Kulturdepartementet
Huvudplats 70.
Kulturdepartementet ansvarar för kultur, medie- och idrottsfrågor.

Miljödepartementet
Huvudplats 71.
Miljödepartementet ansvarar bland annat för klimatpolitik, 
kemikaliepolitik, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och 
miljöövervakning.

Näringsdepartementet
Huvudplats 658.
Näringsdepartementet arbetar bland annat med frågor som rör 
näringsliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt 
regional utveckling.

Socialdepartementet
Huvudplats 7951.
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: 
ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande 
av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.
Utbildningsdepartementet
Huvudplats 7957.
Utbildningsdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och 
högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning.

Utrikesdepartementet
Huvudplats 653.
Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga 
regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s 
uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska 
utrikespolitiken.

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

Om Regeringskansliet - övergripande information om 
myndigheten
Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor, 
mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även 
del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt 
arkivets och Klarspråksgruppens service till myndigheter.

Regeringskansliet (e-post till Regeringskansliet)
Uppdaterad 8 februari 2008
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Sven Wimnell 080516: sverige.se lades ner 080305. Någon ersätt-
ning finns inte. Här är sverige.se från 050116 med klickbara Inter-
netadresser. (http://wimnell.com/omr40mc.pdf) 

 
Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer 
under departementen.(http://wimnell.com/omr353i.pdf) 

 
Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och kommittéer 
under departementen fördelade på områden i SW-klassifikations-
system.(http://wimnell.com/omr353j.html) 

Sven Wimnell 8 april 2011
Statliga myndigheter mm och några av 
deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Innehåll

Sid 9-48 En förteckning över statliga myndigheter
Från regeringens hemsida på Internet 9 januari 2011

Myndigheter
Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter och statliga bolag 
som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.

Statsrådsberedningen 
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).
 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Arbetsförmedlingen, Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med flera.

Finansdepartementet 
Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, 
Finansinspektionen, AP-fonderna med flera. 
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Försvarsdepartementet 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap med flera.

Justitiedepartementet 
Polisen, Domstolsverket, Migrationsverket med flera

Kulturdepartementet 
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Myndigheten 
för radio- och tv med flera.

Landsbygdsdepartementet 
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Styrelsen för 
samefonden med flera.

Miljödepartementet 
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket med flera.

Näringsdepartementet 
Trafikverket, Tillväxtverket, Statens energimyndighet med flera.

Socialdepartementet
Apoteket AB, Barnombudsmannen, Hjälpmedelsinstitutet med flera.

Utbildningsdepartementet 
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten med flera.

Utrikesdepartementet 
Invest in Sweden Agency, Migrationsverket, Svenska institutet med 
flera. 
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Sid 49- 691 Webbkartor från några statliga myndigheter 
m m inlagda i SW-klassifikationssystem

1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande  värderingar
   Introduktion om förteckningen.
* Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har nu  
   adressen http://wimnell.com 
* Om klassifikationssystem
* Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
* Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
   världen?
* En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för människornas 
   verksamheter.
* SW Klassifikationssystem  för verksamheter.

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning

103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.
* Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
* FN:s Konvention om barnets rättigheter.
* De mänskliga rättigheterna.
* Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992.
* Folkhälsomål.

104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

105 Övergripande om forskning 
* forskning.se

106 Övergripande om ekonomiska verksamheter

107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
* Skolverket.Kunskapskraven för grundskolan klara
 
108 Samhällskunskap. 
* Del ur Lgr 11: kursplan i samhällskunskap i grundskolan
* Samhällskunskap. Kunskapskrav

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

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

31 Statistik och demografi
* SCB Statistiska Centralbyrån

32 Statsvetenskap
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
* Sveriges riksdag. 15 mars 2011.

352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
utomlands)
* Sveriges Kommuner och Landsting.

353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
* Regeringen och Regeringskansliet

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
* Förenta Nationerna, FN.
* EU från Internet 15 mars 2011.

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
* Sociademokraternas hemsida på Internet.

* Miljöpartiet de gröna, mp 
* Vänsterpartiet
* Moderaterna
* Folkpartiet
* Centerpartiet
* Kristdemokraterna
* Sverigedemokraterna

4 Sambandsforskningsverksamheter.

40 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik

52 Astronomi, rymdforskning
* Rymdstyrelsen

53 Fysik o d
54 Kemi o d

55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
* SMHI

56 Paleontologi, arkeologi o d
57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi
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6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter

61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. Veterinärverk- 
     samheter.
* Läkemedelsverket 
* Statens folkhälsoinstitut
* Kemikalieinspektionen
* Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
* Karolinska institutet

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
* Statens geotekniska institut
* KTH. Kungliga Tekniska högskolan.
* Utbildningar, studenter och professorer/professurer vid universitet 
   och högskolor

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
* Statens jordbruksverk
* Skogsstyrelsen
* Fiskeriverket
* Sveriges lantbruksuniversitet

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
* Livsmedelsverket

643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
* Energimyndigheten
* Elmarknadsinspektionen

645 Användning av inventarier o d.
* Konsumentverket

646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
* Konsumentverkets hushållsbudgetar 2011+ bostadskostnader mm.
* Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
* Från Skatteverkets: “Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2010
* Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 
* Månadslön (grundlön) och löneutveckling år 2009

648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
* Sveriges Kommuner och Landsting
* Länsstyrelserna (21 st)
* Statskontoret
* Utrikesförvaltning i världsklass 
* UD:Utrikespolitik och internationellt samarbete

6525-6529 Militära verksamheter
* Försvarsmakten
* FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
* SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
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653 Handelsverksamheter.
* Exportkreditnämnden EKN
* Kommerskollegium
* Konkurrensverket

654 Telekommunikationsverksamheter.
* Post- och telestyrelsen

655 Förlagsverksamheter o d.

656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
* Trafikverket
* Trafikanalys
* Transportstyrelsen
* Rikstrafiken
* VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
* Post- och telestyrelsen
* Tullverket

657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
* Sveriges Riksbank
* Riksgälden
* Riksrevisionen
* Skatteverket
* Statens bostadskreditnämnd
* Ekonomistyrningsverket 
* Finansinspektionen FI
* Finanspolitiska rådet
* Konjunkturinstitutet
* Försäkringskassan

658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
* Arbetsmiljöverket
* Arbetsförmedlingen
* Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete 
   och näringar.
* Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
* Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
* Svenska ESF-rådet
* Invest Sweden
* Tillväxtanalys
* Tillväxtverket
* Vinnova

659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror
69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
       
7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.

70 Allmänt om konst och kultur.

71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
* Boverket
* Naturvårdsverket

72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
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73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning

74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.Inredning
* Konstfack

75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
* Kungl. Konsthögskolan

78 Musik ( konserter o d 792)
* Kungl. Musikhögskolan

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter. Sport
7911-7913 Seder och bruk .
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
* Stockholms dramatiska högskola
* Operahögskolan

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

7951 Sociologi. Socialvård. 
* Socialstyrelsen
* Barnombudsmannen. BO
* Sida
* Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete 
   (SADEV)

7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
* Rikspolisstyrelsen
* Brottsförebyggande rådet.
* Ekobrottsmyndigheten
* Kriminalvården

7957 Undervisning o d.
* Skolverket
* Skolinspektionen
* Högskoleverket
* Universitet och högskolor i Sverige
* Verket för högskoleservice VHS
* Myndigheten för yrkeshögskolan
* Vetenskapsrådet
* Vetenskapsrådets forskningsområden.
* Aktörer inom forskning & utveckling (FoU)
* Forskningsrådet Formas
* Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. 
* Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS
* Svenska Unescorådet
* Uppsala Universitet

7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
* Migrationsverket

7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
* skollink.se Diverse organisationer

796-799 Sport, idrott o d.
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8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

80 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 82-89.

81 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 82-89.

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

9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
* skollink.se  Massmedia

91 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 93-99.

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria

94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
*Svenska institutet för europapolitiska studier.

95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.

96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
* Nordiska Afrikainstitutet

97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och Mellanamerika

98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika

99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Polerna. 
Rymden 

71



Utredningar om skatter o d. (Även i föregående utredningar)

Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas 
skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral. 
Bostadsbidrag. TV-licens. (http://wimnell/omr36-39h.pdf)
Innehåll sid:
  3 De borgerliga partiernas skatteförslag. Och kommentarer till det.
  4 Inkomst efter skatt 2004 och partiernas skatteförslag. Översikt.
  6 Borgerliga motioner.
  6 Levnadskostnader.
  7 Skatt i procent av inkomsten.
  7 Att leva på sin lön.
  7 De borgerliga partierna slösar med pengar i sina skatteförslag.
  8 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2004.
10 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
11 Hushållsbudgetar för pensionärer.
12 Sammanfattning om levnadskostnaderna.
13 Lönestatistisk årsbok 2002.
20 Skatteförslag.
20 Centerpartiet.
25 Folkpartiet.
28 Kristdemokraterna.
29 Moderaterna.
31 Statens utgifter.
32 Partiernas budgetförslag.
32 Centerpartiets budgetförslag.
34 Folkpartiets budgetförslag.
38 Kristdemokraternas budgetförslag
40 Moderaternas budgetförslag.
44 Folkpartiets rapport den 9 april 2005:“Rädda sjukförsäkringen”.
50 Något om kostnader för datorer.
53 Platt skatt.
55 Att leva på sin lön.
59 Bostadsbidrag för icke-pensionärer. Princip.
61 Bostadsbidrag till ensamma icke-pensionärer utan barn.

62 Några utdrag från Socialstyrelsen.
64 Kostnader för barn, barnbidrag, bobidrag för barn mm.
68 TV-licensen.
72 Partiernas vårbudgetmotioner 2005. Innehållsförteckningar.
72 Centerpartiets vårbudgetmotion 2005.
73 Folkpartiets vårbudgetmotion 2005.
76 Kristdemokraternas vårbudgetmotion 2005.
78 Moderaternas vårbudgetmotion 2005.
80 Moralen.
82 Arbetslösheten.
83 Arbetslöshet och ohälsa.
85 Arbetslöshet och ohälsa störst i norr.
86 Tillägg 050605.
87 Partiernas förslag. Genomsnittliga skattesänkningar.
88 Partiledardebatten i TV.
88 Partiernas politik.
90 Förslag: inför bostadsbidrag för hushåll utan barn.
90 Ersätt för privathushåll TV-licensen med en kollektivlicens
91 Barnfamiljer.
91 Moderaterna avskaffar bostadsbidragen.
92 Centerledaren vill bilda borgerlig regering.
92 Folkomröstningarna.
93 Riksdagen och EU-konstitutionen.
93 Demokratiskt underskott i EU
94 Högsta domstolen och Lagrådet.
95 Den livstidsdömda svenskan i Kalifornien
96 Marknadskrafterna.
96 De borgerliga partierna
97 Konjunkturinstitutet.
97 Arbetsmarknadsstyrelsen.
98 Statistiska centralbyrån.
99 Löneökningar.
99 Svenskt Näringsliv.
100 Produktionens Betydelse. Från IVA
101 Företagarna. http://www.foretagarna.se
102 Småföretagen dominerar samtliga branscher.
103 Sex av tio företag är verksamma inom tjänstesektorn
104 Småföretagen – en viktig arbetsgivare
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Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://
wimnell.com/omr36-39i.pdf)

Detta är en fortsättning på :
Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas skatteförslag.
Och annat om skatter, bidrag och moral. Bostadsbidrag. TVlicens.
(http://wimnell.com/omr36-39h.pdf)

Innehåll sid:
  3 Innehållet i sammanställningen 050522+050605: De borgerliga
     partiernas skatteförslag mm.
  4 De borgerliga partiernas skattesänkningar
  5 En insändare i DN.
  6 Idelogierna.
  6 Regeringsförklaringen i september 2005.
16 De borgerliga partiernas program.
21 Det lönar sig att ha hög inkomst.
22 Centerpolitik
22 Moderaterna avskaffar bostadsbidragen.
23 Förbättringar för låginkomster.
23 TV-licensen.
24 DN vill ta bort TV-licensen.
24 Platt skatt. Förmögenhetsskatt.
25 Utbildningspolitik och kriminalvård.
26 Högerns frihetsideologi.
26 Bubblor och piedestaler.
27 Arbete och tillväxt.
28 Regeringens skrivelse 2004/05:48
29 Nutek om regelförenklingar 050701.
31 Sven Wimnell 050615:
     Utdrag ur NUTEKs Årsbok 2005.
     Om fler och växande företag och fler starka regioner.
55 Näringslivets regelnämnd NNR.
56 Finansdepartementet Pressmeddelande:

     050920:budgetprop för 2006.
62 Vänsterpartiet om budgeten för 2006.
66 Asylpolitiken.
67 Vänsterpartiets valplattform för 2006.
72 Vänsterns ekonomisk-politiska vägval.
73 V-riksdagsmän och partistyrelsen.
74 De borgerliga partierna 22 sept 05.
77 De borgerliga partierna 22 sept 05.
78 Straffa arbetslösa som inte söker jobb.
81 M står fast vid sänkt sjukpeng.

82 Information om Sven Wimnells hemsida.
86 Sven Wimnell. Samhällsplaneringens problem.
     Hur ska man kunna förbättra världen ?
93 Klassifikationssystem för verksamheter. Områden 1-9.
95 Människorna har olika behov av information i olika roller.
96 Informationsstress vår nya folksjukdom.
97 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
98 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm:
99 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
100 Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
med pilar som visar påverkan mellan områdena.
101 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
102 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:
103 Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
104 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
105 Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
106 Hjärnan. De inre delarna.
107 Den fundamentala påverkanskedjan.
108 Några korta kommentarer.
110 Citat ur Agenda 21.
114 Alliansens budget 051003 för 2006.
121 Några kommentarer till alliansens förslag.

73

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


Sven Wimnell 060111: Om LO-rapporten Vad vill egentligen 
moderaterna? Med kommentarter för partierna inför valet 2006. 
(http://wimnell.com/omr36-39j.pdf)

Innehåll
Sid 
  2  Inledning om de borgerliga partiernas förslag.

  4-54 LO-rapporten: “Vad vill egentligen moderaterna?”
      Rapport av LOs chefsekonom Dan Andersson
      samt LO-ekonomerna Åsa-Pia Järliden Bergström,
      Albin Kainelainen och Anna-Kirsti Löfgren

  4  1 Inledning
  5  2 Vem får vad? - En studie av fördelningseffekter av
         moderaternas ekonomiska politik
  7  2.1 Metod
  8  2.2 Moderaternas förslag till besparingar
11  2.3 Hur fördelar sig moderaternas besparingar mellan individer?
18  2.4 Moderaternas förslag till skatteförändringar
20  2.5 Fördelningseffekter av moderaternas skattepolitik
23  2.6 Fördelningseffekter av moderaternas samlade budgetförslag
25  3 Förstår moderaterna vad de gör?
26  3.1 Varför finns det offentliga försäkringssystem?
33  3.2 Moderaterna förstår inte den svenska modellen
          och vad välfärdsstaten syftar till
37  3.3 Moderaterna ett lönesänkarparti
40  3.4 Moderaterna och jämställdheten
46  3.5 Förvärvsavdrag
47  4 Konklusion
52  5 Källor
53  6 Appendix 1: Sammanställning av moderaternas föreslagna
      reformer för år 2007

  55 Sammanfattning om LO och kommentarer.
  55 Fördelning på individer med moderaternas förslag.
  59 Sjuklighet och arbetslöshet.
  64 Folkpartiets rapport 9 april 2005:“Rädda sjukförsäkringen”.
       Moderaternas försämringar i socialförsäkringarna bör överges.
  65 Moderaternas skattesänkningar bör överges.
  65 Den borgerliga alliansens politik bör överges.
  65 Borgerlig och socialdemokratisk politik.
  66 Socialdemokraternas politiska riktlinjer. Innehållsförteckning.

  69 Innehållsförteckningar till några utredningar.
  70 De borgerliga partiernas politik.
  72 Tillstånd och förändringar utomlands o i Sverige oroar.Vad göra?
  75 Det viktigaste:välfärden o välfärdsfördelningen,inte arbetslösheten
  77 Om SCBs rapport Trender och prognoser 2005.
  78 Världshistorien och framtiden
  80 Mellanöstern, hela världen, Sverige
  84 Katastrof- och krisberedskap. Välfärdsfördelning.
  85 Lärarutbildning. Forskning. Samhällsplanering. Skolan.
  88 Om EU.

  89 Hur ska politikerna kunna förbättra världen?
  89 Socialdemokraterna och valet.
  93 Ekonomisk välfärd för låginkomster.
101 SCBs arbetsmarknadsstatistik.
104 Minimilöner
105 Bort med nuvarande tevelicensen.
109 Ensamstående med låga inkomster betalar för mycket skatt.
109 Förslag: inför bostadsbidrag för hushåll utan barn.
110 Bostadsbidrag för icke-pensionärer. .
112 Bostadsbidrag till ensamma icke-pensionärer utan barn.
113 Några utdrag från Socialstyrelsen.
115 Kostnader för barn, barnbidrag, bobidrag för barn mm.

119 Artiklar om skolan och lärare och om Kina.
125 Sist ett schema om verksamheter i Sverige och i världen.
126 Regeringen. departementen och statsråden
142 Tillägg 060130 
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Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens 
skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre 
skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift. (http://
wimnell.com/omr36-39k.pdf)

Innehåll:
Sid
  4 Alliansens skattelättnader.
     Av dem som får skattelättnader får den hälft som har de lägre
     inkomsterna 37% av de totala skattelättnaderna och den hälft
     som har de högre inkomsterna 63%. Det mesta av skattelättnaderna
    går alltså till de högre inkomsterna.

  5 Inkomst efter skatt 2004 .
  7 Borgerliga motioner. (Våren 2005)

  9 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2004
     +bostadskostnader mm.
11 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
12 Hushållsbudgetar för pensionärer.
13 Sammanfattning om levnadskostnaderna

14 De borgerliga partiernas förslag.
15 Alliansen.
17 Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06:m 010 Ldn
22 Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06:fp 013 PJ
24 Motion till riksdagen 2005/06:c 007 eb
26 Motion till riksdagen. 2004/05:Fi15 av G Hägglund m.fl. (kd)

26 Moderaterna 2005/2006 och 2004/2005

28 Något om skatte- och bidragshistoria.

31 Kommentarer till alliansen och de borgerligas
     skattemotioner för 2005/06.
32 Från omr36-39j.pdf: 3.2 Moderaterna förstår inte den svenska
      modellen,
33 Alliansen och de borgerliga.

35 Några andra bättre förslag.
35 Innehåll i det följande.

Ekonomisk välfärd vid låginkomster.
Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
Pensionärer med låga inkomster.
TV-licensen: Inför kollektivlicens för privathushållen.
Förmögenhetsskatten

37 Ekonomisk välfärd för låginkomster.
40 Inkomst efter skatt 2004 .
41 Antal med överskott och underskott.
41 SCBs statistik.
45 SCBs arbetsmarknadsstatistik.
47 SCB Ämnesområden
48 Minimilöner

49 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
49 Ensamstående med låga inkomster betalar för mycket skatt.
49 Förslag: inför bostadsbidrag för hushåll utan barn.
50 Bostadsbidrag för icke-pensionärer. .
52 Bostadsbidrag till ensamma icke-pensionärer utan barn.
53 Några utdrag från Socialstyrelsen.
55 Kostnader för barn, barnbidrag, bobidrag för barn mm.

59 Pensionärer med låga inkomster.
61 I samband med småhus finns två sätt att bo.
62 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia.
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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.

77 TV-licensen: Inför kollektivlicens för privathushållen.
77 Bort med nuvarande tevelicensen.
78 TV-licensen. Från omr36-39h.pdf.
78 SOU 2005:2 sid 177: 11 Avgiftssystemet. 11.1
79 Förslag. Inför kollektivlicens för privathushållen.
80 Offentliga sektorn spar när TV-licensen tas bort.
81 Förslag. Med finansiering.
82 DN 060201: Dags att slopa tevelicensen.

83 Avskrift av brev 10 mars 2005: Till utbildnings-och
     kulturministern Leif Pagrotsky. Angående TV-licensen.
85 Kopior av tidigare brev om TV-licensen.
87 DN huvudledare: Hellre skatt än licens.
88 Schein om TV-licensen
92 Utdrag ur några brev från 1995-2000.

95 Sammanfattning av SOU 2005:2
96 Lagrådsremiss
101 Ändringsförslag om kollektivlicens för privathushåll.

Föreslagen lydelse i Lag om TV-avgift 7§
TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra
poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs 
statistik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var 
det avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga 
upplåtelseformer 3427000 st.

102 Förmögenhetsskatten bör slopas. Med finansiering
102 Svenskt Näringslivs nyhetsbrev på Internet 060315.

104 Några andra utredningar.
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Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112. 
Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör 
slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll, 
betald av riksdagen. (wimnell.com/omr36-39l.pdf)

Innehåll
4 TV-avgiften i proposition 2005/06:112
4 Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens
   tjänst.
   Regeringen föreslår i propositionen
4 Lydelsen bör istället, i princip, bli:
   Finansiering.
5 Den nuvarande TV-avgiften är orättvis och dyrbar.

Föreslagen lydelse i Lag om TV-avgift 7§
TV-avgiften är 1 968 kronor för ett år. Den skall betalas i fyra
poster om 492 kronor. Avgiften för privatbostadshushåll betalas av
staten. Antalet privatbostadshushåll skall för helår anses vara lika med
antalet privabostadshushåll fyra år före avgiftsåret enligt SCBs 
statistik redovisad i Bostads- och hyresundersökningarna. År 2002 var 
det avsedda antalet hushåll enligt denna statistik för samtliga 
upplåtelseformer 3427000 st.

7 Regeringens proposition 2005/06:112
   Viktigare än någonsin!

Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012
7 Propositionens huvudsakliga innehåll
7 Innehållsförteckning
9 1 Förslag till riksdagsbeslut
9 2 Lagtext.
10 I det följande finns avskrifter av sidorna 80-104 med
    kapitlen 14-18.
11 14 Ekonomiska förutsättningar

15 15 Avgiftssystemet och övriga avgiftsfrågor
25 16 Ikraftträdande
26 17 Ekonomiska konsekvenser
27 18 Författningskommentarer

30 Om TV-avgiften . Från 36-39k.pdf:

31 TV-licensen: Inför kollektivlicens för privathushållen.
31 Bort med nuvarande tevelicensen.
32    TV-licensen. Från omr36-39h.pdf.
32    SOU 2005:2 sid 177: 11 Avgiftssystemet. 11.1
33    Förslag. Inför kollektivlicens för privathushållen.
34    Offentliga sektorn spar när TV-licensen tas bort.
35    Förslag. Med finansiering.
36 DN 060201: Dags att slopa tevelicensen.

37 Avskrift av brev 10 mars 2005: Till utbildnings-och
     kulturministern Leif Pagrotsky. Angående TV-licensen.
39    Kopior av tidigare brev om TV-licensen.
41    DN huvudledare: Hellre skatt än licens.
42    Schein om TV-licensen
46    Utdrag ur några brev från 1995-2000.
49    Sammanfattning av SOU 2005:2
50 Lagrådsremiss
55    Ändringsförslag om kollektivlicens för privathushåll.

56 Några viktiga saker att intressera sig för.
57 Något om skatte- och bidragshistoria.
60 Kommentarer till alliansen och
de borgerligas skattemotioner för 2005/06.
61 Några andra bättre förslag.
62 Pressmeddelande från SCB 2006-03-23.
     Hushållens ekonomi (HEK).
     Inkomstspridningen har ökat.
64 Pressmeddelande 27 mars 2006 Justitiedepartementet
Tiopunktsprogram för förstärkt integrations- och
storstadspolitik.
68 Några andra utredningar.
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Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006. 
Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med 
låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer. (http://
wimnell.com/omr36-39m.pdf)

Innehåll sid:
  4 Ideologierna.
  4 Finansministern i november 2004.
  7 Bättre rik och frisk än fattig och sjuk.
10 Valet hösten 2006 och de borgerliga.

12 Budgetpropositionen i april 2006.
12 Pressmeddelande 5 april 2006. Finansdepartementet.
14 DN om budgetpropositionen 060406
14 Nuder & co sätter press på de borgerliga
15 Goda tiderna gav snabb uppgörelse
16 Tyngda studenter inte nöjda
16 Budgeten en chans för fler flyktingar
17 Alliansen ser förslaget som spretigt

18 Pensionärer med låga inkomster.
18 I samband med småhus finns två sätt att bo.
19 I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
19 1995 föreslog regeringen att skärpningsregeln skulle tas bort.
20 Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,
     mot pensionärer med fritidshus.
20 I intervju av Thomas Hempel i P1: statsminister Göran Persson
     sa, att han var beredd dra tillbaka förslagen
20 I prop 2000/01:140 blev det istället ytterligare försämringar.
    Propositionens titel: Reformerade regler för bostadstillägg till
    pensionärer m fl.
21 Kommentar 051122.
21 Utdrag ur brev till statsminister Göran Persson 040408.
25 Summa marginaleffekt 2004.

27 Ett alternativ med bara en faktor 57% för avtrappning av
     bostadstillägg.

29 Förmögenhetsskatten bör slopas.
29 Johan Fall, Svenskt Näringsliv på Internet 2005-12-12.
29 Svenskt Näringslivs nyhetsbrev på Internet 060315.
30 Miljardflykt från Sverige.

31 De individuella TV-avgifterna bör slopas,
och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll,
betald av riksdagen.

32 Socialstyrelsen. Social rapport 2006.
32 Förord.
33 Innehåll
34 Sammanfattning

42 Några utdrag från Socialstyrelsen.
42 SOS-rapport 9 mars 2005
42 Individ- och familjeomsorg. Lägesrapport 2004
44 SOS-rapport februari 2006

45 Något om skatte- och bidragshistoria.

48 Kommentarer till alliansen och de borgerligas
    skattemotioner för 2005/06.
49 Alliansens skattelättnader.

50 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.

51 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006
     +bostadskostnader mm.

53 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
54 Hushållsbudgetar för pensionärer.
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55 Inkomst efter skatt 2006 .
56 Inkomst efter skatt 2004 .
57 Inkomst efter skatt 2004 .

58 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006.
     Förslag.
59 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Alternativ
     med lägre bostadsbidrag.

61 Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
62 Socialstyrelsen informerar om riksnormens konstruktion och
     beräkningsunderlag.

64 Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn. Gällande system
     2006.

66 Tabeller för grundavdrag inkomståret 2006
69 Preliminär skatt 2006. Tabell 33

73 Hushållens ekonomi (HEK). Inkomstspridningen har ökat.
     Pressmeddelande från SCB 2006-03-23.

74 Inkomster
76 Från “omr36-39k.pdf ”.
76 Ekonomisk välfärd vid låginkomster.
79 Inkomst efter skatt 2004 .
80 Antal med överskott och underskott.
80 SCBs statistik.
84 SCBs arbetsmarknadsstatistik.
86 SCB Ämnesområden
87 Minimilöner

Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de 
höga inkomsterna. (http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

Innehåll
  6 Sverige under 1900-talet.
  9 Man vet vad man har men inte vad man får.
10 De borgerliga partiernas förslag.
10 Alliansens skattelättnader.
10 Granskning av de borgerliga partiernas förslag.
11 Allians för Sverige. Direktiv.
12 Alliansen om arbete och trygghet.
14 Moderaternas vårbudgetmotion 2006.
16 Folkpartiets vårbudgetmotion 2006.
17 Kristdemokraternas vårbudgetmotion 2006.
19 Centerpartiets vårbudgetmotion 2006.

21 Alliansens skattelättnader.
24 Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
     av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
24 Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
     av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
25 Moderaternas vårbudgetmotion 2006 sid 117.
     Moderaternas (ej alliansens) förslag för 2009.

26 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006
     +bostadskostnader mm.
28 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2006.
     Boendeförhållanden.
29 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
30 Hushållsbudgetar för pensionärer.

31 Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
31 Riksnormen för försörjningsstöd 2006.
32 Socialstyrelsen informerar, om riksnormens konstruktion och
     beräkningsunderlag.
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34 Inkomst efter skatt 2006 .
35 Folkpartiet i vårbudgetmotionen.
35 Levnadskostnader och skatter för de lägsta inkomsterna

36 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006.
     Förslag.
37 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn med
bostadsbidrag enligt föregående sida.
38 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag.

38 Grundavdrag inkomståret 2006

39 KV. Koll på pengarna 2006. 20-åring i egen bostad
39 Möbler och utrustning för ungdom i första egna bostad.
40 Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn. Gällande system 2006.
42 Centrala studiemedelnämndens hemsida. csn.se 060517

44 Barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg 2006.

45 Ändrade regler för underhållsstöd 1 februari 2006

46 Bostadsbidrag - allmän information. Icke-pensionärer.
     2006.
47 Bostadsbidrag till barnfamiljer

51 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
     Innehållsförteckning.

55 Innehållet i några utredningar som finns på Internet.
55 Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas
     skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral.
     Bostadsbidrag. TV-licens.

56 Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt.

57 Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar
     utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens
     problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

59 Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden och
     välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten.

61 Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad
     vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna
     inför valet 2006.

62 Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens
     skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre
     skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift.

64 Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112.
     Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör
     slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll,
     betald av riksdagen.

66 Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006.
     Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med
     låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.

68 Några tidningsartiklar.
68 DN 051024 sid 6:
     Partiernas medlemsantal halverat på drygt tio år.
70 DN060507 sid Kultur 8: Forskaren som satte dagordningen
72 DN060507 sid Kultur 9: Den svenska agendan
     Journalister kan inte ta kritik.
73 DN060507 sid Kultur 8: Dagordningsteorin
73 DN 060531 sid Ekonomi 8:
     Ökat samarbete hotar mångfald i medierna.
74 DN 060531 sid Ekonomi 8:
     Medieägandet förändras allt snabbare.
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Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran 
Persson är slut. (http://wimnell.com/omr36-39o.pdf)

Innehåll sid:
  5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
  5 I Sverige pågår bl a två strukturomvandlingar som påverkar
   arbetslösheten
  5 Strukturomvandlingarna medför problem
  5 Det har varit riksdagsval och kommunalval den 17 sept. 2006.
  5 Demokrati.

  7 Inkomst efter skatt 2006 .

  8 De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga
     inkomsterna.
  8 Alliansens skattelättnader.
  9 Skattelättnaderna bör bedömas med hänsyn till levnadskostnaderna.
     De borgerliga partiernas förslag gynnar de höga inkomsterna. Men
     de borgerliga partierna har länge hållit på och påstått att deras   
     förslag till skattesänkningar främst tillfaller dem med låg- och   
      medelinkomster.

  9 De borgerligas budgetmotioner våren 2006.

10 Alliansens förslag innebär, att skattelättnader på 30 miljarder kr
     går till de högsta inkomsterna, dvs till sådana som inte behöver
     skattesänkningar. De borgerliga partierna försöker dölja detta
     genom att påstå att skattesänkningarna mest går till låg-och
     medelinkomster.

10 Medierna. TV. Radio. Tidningar.

13 Från www.socialdemokraterna.se 060913.
    100 slag (m)ot välfärden

41 Allians för Sverige. 2006-08-23. Valmanifest 2006.

62 Alla ska med. Socialdemokraternas valmanifest 2006-2010.

71 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem.
     Hur ska man kunna förbättra världen?
     Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.
     Kunskaper om verksamheterna och deras samband
     för bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam
     värld.
    (Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)
78 Klassifikationssystem för verksamheter.
80 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
81 Informationsstress vår nya folksjukdom.
82 Klassifikationssystemet för verksamheter och
     bibliotekssystemen
83 Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
92 Den fundamentala påverkanskedjan.
94 Informations- och kunskapsflöden.

Det följande är hämtat från
Sven Wimnell 060813:
De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna.
     http://wimnell.com/omr36-39n.pdf)

  96 Sverige under 1900-talet.
  99 Man vet vad man har men inte vad man får.
100 De borgerliga partiernas förslag.
100 Alliansens skattelättnader.
100 Granskning av de borgerliga partiernas förslag.
101 Allians för Sverige. Direktiv.
102 Alliansen om arbete och trygghet.
104 Moderaternas vårbudgetmotion 2006.
106 Folkpartiets vårbudgetmotion 2006.
107 Kristdemokraternas vårbudgetmotion 2006.
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109 Centerpartiets vårbudgetmotion 2006.

111 Alliansens skattelättnader.
114 Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
       av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
114 Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06
       av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
115 Moderaternas vårbudgetmotion 2006 sid 117.
       Moderaternas (ej alliansens) förslag för 2009.

116 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006
      +bostadskostnader mm.
118 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2006.
        Boendeförhållanden.
119 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
120 Hushållsbudgetar för pensionärer.

121 Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
121 Riksnormen för försörjningsstöd 2006.
122 Socialstyrelsen informerar, om riksnormens konstruktion och
       beräkningsunderlag.

124 Inkomst efter skatt 2006 .
125 Folkpartiet i vårbudgetmotionen.
125 Levnadskostnader och skatter för de lägsta inkomsterna

126 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006.
      Förslag.
127 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn med
        bostadsbidrag enligt föregående sida.
128 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
      Förslag.
128 Grundavdrag inkomståret 2006

129 KV. Koll på pengarna 2006. 20-åring i egen bostad

129 Möbler och utrustning för ungdom i första egna bostad.
130 Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn. Gällande system 2006.
132 Centrala studiemedelnämndens hemsida. csn.se 060517

134 Barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg 2006.

135 Ändrade regler för underhållsstöd 1 februari 2006

136 Bostadsbidrag - allmän information. Icke-pensionärer.
      2006.
137 Bostadsbidrag till barnfamiljer

141 Socialdemokraternas politiska riktlinjer.
       Innehållsförteckning.

145 Innehållet i några utredningar som finns på Internet....

159 Några tidningsartiklar.
159 DN 051024 sid 6:
      Partiernas medlemsantal halverat på drygt tio år.
162 DN060507 sid Kultur 8: Forskaren som satte dagordningen
164 DN060507 sid Kultur 9: Den svenska agendan
      Journalister kan inte ta kritik.
164 DN060507 sid Kultur 8: Dagordningsteorin
165 DN 060531 sid Ekonomi 8:
       Ökat samarbete hotar mångfald i medierna.
166 DN 060531 sid Ekonomi 8:
      Medieägandet förändras allt snabbare
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Sven Wimnell 061023: Politik efter valet 2006. (http://
wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Innehåll sid:
    3 Alliansens sänkta inkomstskatter.

    4 Regeringsförklaringen 6 oktober 2006.
  19 Ministrarna i den nya regeringen.
  25 Regeringsförklaringen - punkt för punkt. SVT Nyheter.

  27 Gamla socialdemokratiska regeringen.
  42 Sveriges statsministrar.

  43 Den nya regeringen med Alliansen. Antagande.
  44 Den nya riksdagens ledamöter.

  55 Socialdemokraternas skuggregering.
  57 LOs ordf. Wanja Lundby-Wedin om regeringsförklaringen
  58 LO om ny lönerapport.
  58 Lönerapport år 2006. Från LO.se 061010.

  75 DNs ledarskribenter.

  77 Partiledardebatt i riksdagen 061011.

  96 Statsråd och public service.

105 Globaliseringen.

108 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.

110 Inkomst efter skatt 2006 .
111 De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna.
115 Den nya regeringen och deras skatter mm.

116 Höjda avgifter äter upp skattesänkning.

117 Statsbudgetens avsnitt om jobbavdraget.
121 Kommentarer.

122 Några artiklar om skatter mm.
122 Nya a-kassan slår mot lågavlönade.
124 Fler blev arbetslösa med nytt sätt att mäta.
125 Minskad fastighetsskatt påverkar redan inflationen.

126 Förslag till statsbudget för 2007.
127 Statsbudget för 2007. Innehållsförteckning.

131 Innehållet i några utredningar som finns på Internet.
131 Sven Wimnell 050522+050605: De borgerliga partiernas
       skatteförslag. Och annat om skatter, bidrag och moral.
       Bostadsbidrag. TV-licens.

132 Sven Wimnell 050920: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt.

133 Sven Wimnell 051106+051109: Tillstånd och förändringar
       utomlands och i Sverige oroar. Vad göra ? Samhällsplaneringens
       problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

135 Sven Wimnell 051120: Det viktigaste problemet är: välfärden
       och välfärdsfördelningen, inte arbetslösheten.

137 Sven Wimnell 060111+tillägg 060130: Om LO-rapporten Vad
       vill egentligen moderaterna? Med kommentarter för partierna
       inför valet 2006.

138 Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens
       skattelättnader, som ej bör genomföras, och om andra bättre
        skatteförslag. Bl a slopad individuell TV-avgift.
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140 Sven Wimnell 060327: TV-avgiften i proposition 2005/06:112.
       Avgifter för privathushåll: De individuella TV-avgifterna bör
       slopas, och ersättas med en kollektivavgift för alla privathushåll,
       betald av riksdagen.

142 Sven Wimnell 060408: Budgetpropositionen våren 2006.
       Levnadskostnader. Skatter. bidrag. Förbättringar för dem med
      låga inkomster. Pensionärer. Icke-pensionärer.

143 Sven Wimnell 060813: De borgerliga gynnar i valet 2006 mest
       de höga inkomsterna.

145 Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006.
       Epoken Göran Persson är slut.

148 Något om skatte- och bidragshistoria. (8 april 2004).
       Från sid 28 i (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

152 Kommentarer till alliansen och de borgerligas skattemotioner
       för 2005/06.
      Sid 31-34 i (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)

156 Kapital- och egendomsskattefrågor.
       Från budgetpropositionen

162 Tillägg 061031+070110. Innehåll se sid 162.

Sven Wimnell 070111+070223: Den borgerliga regeringens skatter 
och skattepropaganda. Utdrag ur omr36-39o.pdf+omr36-39p.pdf . 
Och något om oppositionen. (http://wimnell.com/omr36-39q.pdf)

Innehåll sid:
  2 “Politik ett låtsasspel - igår och idag.”

  3 “Ett återupprättande av arbetslinjen”

  4 Från omr36-39o.pdf:
     Alliansens skattelättnader.

  9 Från omr36-39p.pdf:
     Alliansens sänkta inkomstskatter.
     Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
     Inkomst efter skatt 2006 .
     De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna.
     Den nya regeringen och deras skatter mm.
     Kommentarer.
     Tillägg till skattehistorien i oktober 2006
     Kommentarer till alliansen och de borgerligas skattemotioner
     för 2005/06.
     Statsbudgetens skatter.

Alliansens företrädare har hela valrörelsen sagt, att skatterna främst 
ska sänkas för låg-och medelinkomster. I statsbudgeten står det: “Skat-
telättnaden bör således utformas så att större delen av skattelättnaden 
tillfaller låg-och medelinkomsttagare.” Men riksdagens utrednings-
tjänst har visat, att att den hälft av landets inkomsttagare som har de 
högsta inkomsterna tjänar mest på budgeten. Den hälft som tjänar 
minst får bara tolv procent av den samlade inkomstförbättringen, 
medan den hälft som tjänar mest får hela 88 procent.
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SVERIGES RIKSDAG. UTREDNINGSTJÄNSTEN.
Regeringens skatter. Finansministern menar att riksdagen räknat fel, 
men statsbudgeten innehåller inga tydliga siffror om hur förbätring-
arna fördelar sig på olikakategorier.

Sänk jobbavdraget för höga inkomster.
Filippa Reinfeldt vilseleder med falsk propaganda.
Kent Asps valundersökning.

41 Exminister lämnar moderaterna
42 Politik efter valet 2006.
87 Kompletteringar 070223.

Sven Wimnell 070328: Om socialdemokraterna och regeringen. 
Om skatter och skatteförslag. (http://wimnell.com/omr36-39r.pdf)

Innehåll sid:
  2 Förslag.
  2 Skattesänkningarna av jobbavdragen
  3 Preliminärskatt 2006 och 2007
  4 Om socialdemokraterna och regeringen.
  4 Mona Sahlins tal 18 mars 2007. En kortad variant.
  8 Första debatten Sahlin-Reinfeldt.
  9 Om debatten Sahlin-Reinfeldt.
11 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
12 Skattesänkningarna i valrörelsen och efter valet.
15 Riksdagens utredningstjänst.Utredning för socialdemokraterna
18 Inkomst efter skatt 2006 .
19 Skattelättnaderna : bör bedömas med hänsyn till   
      levnadskostnaderna.
20 Sänk jobbavdraget för höga inkomster.
21 Skatteutredningar o d på Sven Wimnells hemsida.
23 Vallöfte till fattiga blev klipp för rika.
24 Vallöfte till fattiga blev klipp för rika. Fortsättning.
25 Preliminärskatt 2006 och 2007
27 Regeringens vårbudget.
28 Moderaterna utestänger folket från offentligheten.
29 Utdrag från moderatmotion i riksdagen 2005/2006.
29 Utdrag ur Proposition 2006/07:1. Kap 5 Skattefrågor.
32 TV-licensen.
32 Pensionärer med låga inkomster.
34 Ändring av pensionärers bostadstillägg.
      Då förmögenhetsskatten tas bort.
35 Lag (2001:761) om bostadstillägg, till pensionärer m.fl.

85

http://wimnell.com/omr36-39r.pdf
http://wimnell.com/omr36-39r.pdf


38 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn.
42 Förmögenhetsskatten tas bort.

45 Annat än skatter o d :
46 Tal av Göran Persson på extra partikongress 17 mars 2007.
61 Mona Sahlins tal 18 mars 2007 vid s-partikongressen, sedan hon
     blivit vald till partiordförande 070317.
79 Pär Nuder om valförlusten.
83 Göran Persson om valförlusten.
86 Göran Persson. Här har du ditt liv.
87 Ordförande Persson. Första programmet
88 Programmen om Ordförande Persson.
90 Ordförande Persson. Andra programmet.
91 Göran Persson. Program tre.
92 Göran Persson. Program fyra.
95 Angående Perssons ledarstil.
98 Reinfeldt och Wallström om EU.
98 Om Reinfeldt-Wallströminlägget mm.
100 Sociala frågor i EU.
101 Sahlins nya sekreterare.
102 Socialdemokratin dirigerar borgerlig politik.
104 EU 50 år.
108 Preliminär skatt 2006. Tabell 33
112 Preliminär skatt 2007. Tabell 33 

Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008. (http://
wimnell.com/omr36-39s.pdf)

Innehåll sid:
  4 Sammanfattning om förslag för skatter och bidrag 2008.
  5 Finansministern om ny skattereform.
  5 Jobbavdraget.
  6 En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag.
  7 Exempel på andra jobbavdrag.
  9 Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik.
  9 Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet.
10 Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift. Förslag om
     bostadsbidrag för barnlösa.
11 Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn till   
     levnadskostnaderna.
12 Pensionärer med låga inkomster.
13 TV-licensen.
13 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
14 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Förslag.
15 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn, med
     bostadsbidrag enligt föregående sida.

16 Boende och fastighetsskatter.
17 Om boende och om fastighetsskatten.
17 Ensamstående och makar/sambor utan barn.
18 Utrymme för barn.
19 Fastighetsskatten.
21 Sammandrag av några tabeller om boende.
26 Statsrådsberedningen, 3 april 2007. Uppgörelse om avskaffande
       av fastighetsskatten.

27 Hushållskostnader, socialbidrag, disponibel inkomst,
      bostadsbidrag och barnbidrag.
28 Konsumentverkets hushållsbudgetar:2006+bostadskostnader mm.
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30 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
31 Hushållsbudgetar för pensionärer 2006.
32 Meddelandeblad från Socialstyrelsen om Riksnormen.
32 Riksnormen för försörjningsstöd 2006.
33 Socialstyrelsen informerar, om riksnormens konstruktion och
     beräkningsunderlag.
35 Inkomst efter skatt 2006 .
36 Folkpartiet skriver på sid 7 i vårbudgetmotionen.
36 Levnadskostnader och skatter för de lägsta inkomsterna
37 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Förslag.
38 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn, med
     bostadsbidrag enligt föregående sida.
39 Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag.
39 Grundavdrag inkomståret 2006
40 KV. Koll på pengarna 2006. 20-åring i egen bostad
41 Möbler och utrustning för ungdom i första egna bostad.
42 Bostadsbidrag - till ungdomar utan barn. Gällande system 2006.
44 Centrala studiemedelnämndens hemsida. csn.se 060517
46 Barnbidrag, förlängt barnbidrag och flerbarnstillägg 2006.
47 Ändrade regler för underhållsstöd 1 februari 2006
48 Bostadsbidrag - allmän information. Icke-pensionärer. 2006.
49 Bostadsbidrag till barnfamiljer
53 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2006 +bostadskostnader
     mm. Kompletterat med uppgifter för 2007.
55 Månadskostnader, förvärvsarbetande icke-pensionärer 2006 och
     för 2007
56 Hushållsbudgetar för pensionärer 2006. Kompletterat med
      uppgifter för 2007.
57 Pensionärer med låga inkomster.
59 I samband med småhus finns två sätt att bo.
60 Ändring av pensionärers bostadstillägg. Då förmögenhetsskatten
      tas bort.
60 Lag (2001:761) om bostadstillägg, till pensionärer m.fl.
64 Finansministern i lördagsintervju 070414.
64 Borg vill skrota bostadsbidraget

65 Till statsrådet Ingela Thalén. Åsikter om Familjeutredningens
      betänkande: Ur fattigdomsfällan. SOU 2001:24. 28 feb 2001.
Med förslag.

71 Skatter, TV-avgift, nedskärningar, jobbavdrag och nya
     förslag.
72 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
73 Preliminärskatt 2006 och 2007.
74 Skattelättnaden 2007
75 Partimotion. Motion till riksdagen 2005/06 av Fredrik Reinfeldt
      m.fl. (m)
76 Inkomst efter skatt 2006 och förbättring 2007.
77 Regeringen tänker på förslag.
77 TV-licensen.
78 Riksdagens utredningstjänst. Utredning för socialdemokraterna.
81 Jobbavdraget är ett problem.
81 Sänk jobbavdraget för höga inkomster.
83 Jobbavdraget hos de bogerliga före valet.
83 Statsbudgetens avsnitt om jobbavdraget.
86 De borgerligas förslag enligt moderaternas budget 051005:
87 Inkomstskattelagen. Från www.lagrummet.se 070416.
87 63 kap. Grundavdrag.
88 65 kap. Skatteberäkningen.
92 En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag.
93 Exempel på andra jobbavdrag.
95 Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik.
95 Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet.
96 Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift.
     Förslag om bostadsbidrag för barnlösa.
97 Skatteutredningar o d på Sven Wimnells hemsida.
98 Hur behandlar man låginkomster och avvikande?
98 Medelklassens förakt för de avvikande.
99 Socialförvaltningen i Vetlanda.
99 Politiker med tvivelaktiga husaffärer.
101 Preliminärskatter inkomstår 2007.
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106 Vårbudgeten 2007.
107 Vårbudgeten 2007 kom till Riksdagen.
108 Vårbudgeten 2007. Pressmeddelande 16 april 2007.
108 Vårbudgeten 2007: En politik för fler i jobb och bättre
        möjligheter för företagande
108 Svensk ekonomi
108 Sysselsättning och arbetslöshet
108 Stabila finanser
109 Inflationen
109 Skattekvoten
109 Statsskulden
109 Företags-, integrations-, ungdoms- och jobbpaket
112 Övriga satsningar
114 Kontakt
 

Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för 
välfärdsfördelning och koldioxid.
(http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)

Innehåll:
  2   Innehållsförteckning
   
  6   En början.
  6   Världen. Klimat och sociala relationer.
  6       Koldioxidutsläpp.
  6       Fysiska och sociala miljöer.
  6       Mänsklighetens utveckling.
  7       Sociala relationer.
  8   Sveriges elva folkhälsomål.
11   FN:s Konvention om barnets rättigheter.
12   Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
14   Inre verkligheter och sociala miljöer.
14       Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför
           krav om mer och bättre planeringar
16       Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism.
           Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar.
17       Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala
           miljöerna som formar de inre verkligheterna.
18   De inre verkligheterna och de sociala miljöerna under tidernas  
           lopp
19   Historien om människan.
23   Åke Holmberg: Vår världs historia.
31       Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer.
52       Religioner, världsliga makthavare, klasser och slavar.
           En sammanfattning av exemplen i det föregående
62   Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. Innehåll
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65   Krig och revolutioner.
69   Nobels fredspris 2007 om klimatet.
70   Läget i början av 2008.
70   Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
73   Från näbbmus till millenniedeklaration.

75   Människorna avgör tillsammans världens framtid. Inre och yttre
       verkligheter. Samspel med symboler.
75   Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför
       krav om mer och bättre planeringar
77   Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism.
       Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar.
78   Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala
       miljöerna som formar de inre verkligheterna.
79   Individens möjligheter att förbättra för sig. Att påverka och
       förändra individer och miljöer.
80   Symboler, symbolsystem, informationsmedel,
       informationskanaler, informationskanalsystem.
80   Människorna kan påverka fysiska ting med fysiska krafter och
       påverka psyken med information.
81   Processer i de inre verkligheterna som föregår människornas
       agerande i den yttre verkligheten.
82   Inre verkligheter och åsikter förändras vartefter. Åsiktsledande
       institutioner och organisationer.
83   Människor i samspel. Inre verkligheter och verksamheter
       kommer till uttryck i yttre verksamheter.
84   Viljor, framtidsvisioner, problem, makt och planeringar.
85   Inre och yttre verkligheter och verksamheter hos personer och
       organisationer
85   Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem.
  

  86   Sven Wimnell:
         Samhällsplaneringens problem.
         Hur ska man kunna förbättra världen?
  93        Klassifikationssystem för verksamheter.
  95        Människorna har olika behov av information i de olika   

  rollerna.
  96        Informationsstress vår nya folksjukdom.
  97        Klassifikationssystemet för verksamheter 
              och bibliotekssystemen.
  98        Åtta bilder med samband mellan områdena 1-9 mm.
  99       Schema över påverkans -och förändringdproblem.
100       Den fundamentala påverkanskedjan och ett schema
                  med pilar som visar påverkan mellan områdena.
101       Schema med politiska och opolitiska planeringar.
102       Bild med pilar för påverkan mellan olika områden:

      1/2 Individernas inre verklighet (i psyket) sedd som
                  medel.Vilja och förmåga att förändra.
                  3/4 Politiska styrningar i den yttre verkligheten (medel).
                  5/6 Ekonomiska handlingar i den ytre verkligheten (medel
                  till kroppslig nytta).
                  7/9 Kulturella handlingar i den yttre verkligheten (medel 
                   till psykisk nytta).
                  1/2 Individens inre verklighet (i psyket) sedd som mål.
                  Upplevelse av tillfredsställelse.
103            Omvärldsanalys. Ett schema med alla områden.
104       Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
105       Hjärnan. Utåtgående och inåtgående funktioner.
106       Hjärnan. De inre delarna.
107        Den fundamentala påverkanskedjan.
108        Medier.
109        Informations- och kunskapsflöden.
110        Kommentarer till det föregående.
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113   Skolpolitik.
115       EU-kommissionens nyckelkompetenser.
116   Myndigheter mm i sverige.se fördelade på SW-områdena 1-9.
117        1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
118        2 Religiösa verksamheter o d.
118        3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
120        4 Sambandsforskningsverksamheter.
121        5 Naturforsknings- och matematikverksamheter.
122        6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
130        7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
136        8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
137        9 Saklitterära verksamheter. Allmän geografi. Biografi. 
                 Allmän historia

138   Fortsättning. Kommentarer om politik efter valet 2006.
138   Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik
139   Planering och styrning.
139   En svensk världsplanering behövs.
140   Det första steget om folkets kunskaper och värderingar.
141   Svenska väljare okunniga.
142   Oppositionen leder stort.
143   SvD Ledarbloggen 080121.

145   Sverige. En början på hösten 2007. Politik
             Kungens tal vid svenska Riksdagens öppnande hösten 2007.
146       Världen i regeringsförklaringen hösten 2007.
148   Kärnkraft minskar koldioxidutsläppen.
150   Hela regeringsförklaringen hösten 2007.
157   Regeringens proposition 2007/08:1Budgetpropositionen för 2008
163   Budgetdebatten hösten 2007.
197   Socialdemokraterna: Sverige tjänar på Rättvisa.

200   Socialdemokraternas budgetmotion hösten 2007.
205   Kommentarer till socialdemokraternas förslag.

206   Sven Wimnell 070419: Skatter och bidrag för 2008.
208   Sven Wimnell 070608: En påminnelse om skatter och bidrag.
212       Finansministern om ny skattereform.
212       Jobbavdraget.
213       En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag.
214       Exempel på andra jobbavdrag.
216       Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik.
216       Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet.
217       Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift. Förslag om   
             bostadsbidrag för barnlösa.
218       Skattelättnaderna : bör bedömas med hänsyn till   
             levnadskostnaderna.
219       Pensionärer med låga inkomster.
220       TV-licensen.
220       Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.       
             Förslag
221       Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Förslag.

223   Partiledardebatt 071017.

239   Slutet på 2007 och början på 2008
239   Partiledardebatt 080116.
286   H.M. Konungens jultal 2007.
288   Låt oss vara goda av egoistiska skäl.
290   Machiavelli: Fursten.
292   Alf Svensson kritiserar regeringen.
292   Välfärd. Trygghet för de rikaste.
293   Regeringen följer Machiavellis fursteregler.
295   Mona Sahlin: Regeringen vilseleder.
298   Från Socialdemokraternas budgetmotion hösten 2007.    
300   Mona Sahlin och Thomas Östros om socialdemokraternas 
         polititik.
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302   S vill vara bäst på att skapa jobb.
303   S: Vår politik är mer framtidsinriktad.
304   "Sahlin helt fel ute med sitt lagbyggande"
306   Ny bottennivå för moderaterna
306   Högervind bland väljarna ledde till maktskiftet 2006
307   De politiska partierna.
309   Till vänster om socialdemokraternas förnyare. 
310   Överklass, adel, borgare, medelklass, arbetare och arbetarklass.
314   Något om skatte- och bidragshistoria.
317   Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn till levnads-
         kostnaderna. 
318   Icke-pensionärer med höga inkomster och ensampensionärer 
         med låga pensioner.
319   2008. Ensam pensionär född 1937 eller tidigare. 
320   I samband med småhus finns två sätt att bo
321  Bostadstilägg 2008 för ensam pensionär 65 år och äldre.
322   Skattesystemet förändras.
322   Sven Wimnell: Utredningar om skatter o d. Innehållet i 
         http://wimnell.com/omr36-39h.pdf (050522+050605)   till 
         http://wimnell.com/omr36-39s.pdf (070419)

339   Fördomar, kunskaper, moral och politik för välfärdsfördelning     
         och koldoxid.
342       Dåliga fördomar, dåliga kunskaper och dåliga moraler.
342       Förbättra inre verkligheter och sociala miljöer.
346       Innehållet i: Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning.  
             Forskning.  Samhällsplanering. Skolan. 
             (http://wimnell.com/omr40v.pdf)
349       Är det primärval eller schlagerfestival?
350       Något om värdsbilder, livsåskådningar, ideologier, människo-
             syn,  värderingar, attityder, fördomar, moral, jämställdhet 
             och diskriminering.

359   Historien om människan på sju sidor.
366   Historien om människan på 16 sidor.

Sven Wimnell 080528: Komplement till 36-39t.pdf
(http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

Innehåll

  4   Begränsningsregel för låginkomstpensionärers fastighetsskatt.
  4   Pensionärer med låga inkomster.
  6   Finanspolitiska rådet.
  9   Från Socialdemokraternas budgetmotion hösten 2007.  
11   Grundtrygghet o d.
11   TV-avgiften. TV-avgift och jobbavdrag.
13   Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift. Förslag om   
       bostadsbidrag för  barnlösa.

14   Hjärnan.
14   Sven Wimnells hemsida på Internet.
15   Från Sven Wimnell 080524: Länkar..... sorterade enligt SW-   
       klassifikationssystem. 
17   SW-klassifikationssystem
18   Den fundamentala påverkanskedjan.
19   Politiska och opolitiska planeringar.
20   Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
21   Läroplanerna för grundskolan och gymnasiet bör förbättras med   
       hänsyn till de kunskaper som behövs för de olika rollerna    
       människor har. 
22   Om bristerna i lärarutbildningen.

24   Så till Länkskafferiet.
31   Länkskafferiet har ingen logisk uppbyggnad som passar till de   
       kunskaper som behövs för planering av framtiden.
       Sven Wimnells klassifikationssystem är uppbyggt efter     
       framtidsplaneringens behov.
32   SW Klassifikationssystem för verksamheter.
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34   Fler i arbete: Grunden för framtidens välfärd
36   Ny statistik: Swedfunds rapport visar att Sverige tappar ytterligare 
       marknadsandelar i tillväxtländer
37   Förändrad regional indelning.
44   Kraftfullare nedsättning av socialavgifter för unga
        
Kopia av sidorna 208-222 i 
Sven Wimnell 080202:Fördomar, kunskaper, moral, politik för 
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)
45  (208)  Sven Wimnell 070608: 

     En påminnelse om skatter och bidrag.
48  (212)       Finansministern om ny skattereform.
49  (212)       Jobbavdraget.
49  (213)       En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag.
50  (214)       Exempel på andra jobbavdrag.
52  (216)       Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik.
53  (216)       Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet.
54  (217)       Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift.   
                      Förslag   om  bostadsbidrag för barnlösa.
54  (218)       Skattelättnaderna : bör bedömas med hänsyn till   
                      levnadskostnaderna.
55  (219)       Pensionärer med låga inkomster.
57  (220)       Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.       
                      Förslag
58  (221)       Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006.  
                      Förslag.
Kopia av sidorna 314-338 + innehållsförteckning till 
omr36-39t.pdf:
Sven Wimnell 080202:Fördomar, kunskaper, moral, politik för 
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)
60  (314)   Något om skatte- och bidragshistoria.
63  (317)   Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn till levnads-
                  kostnaderna. 
64  (318)   Icke-pensionärer med höga inkomster och 

                  ensampensionärer  med låga pensioner.
65  (319)   2008. Ensam pensionär född 1937 eller tidigare. 
66  (320)   I samband med småhus finns två sätt att bo.
67  (321)   Bostadstilägg 2008 för ensam pensionär 65 år och äldre.
68  (322)   Skattesystemet förändras.
68  (322)   Sven Wimnell: Utredningar om skatter o d. Innehållet i 
                  http://wimnell.com/omr36-39h.pdf (050522+050605)   till 
                  http://wimnell.com/omr36-39s.pdf (070419) + 36-39t.pdf
Kopia av sidorna 382-404 i:  
Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik för 
välfärdsfördelning och koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf)
  89  (382) Innehållsförteckning  för tillägget.
  90  (383) Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2008

           och bostadskostnader mm.
  90  (388) Skatter och överskott i hushållsbudgetar 2006 och 2008.
  96  (389) Nu tar vi tredje steget med jobbskatteavdragen 
                       (Regeringen).
  98  (391) S sågar regeringens nya skatteavdrag.
  99  (392) S tänker satsa massivt mot utbrett skattefusk.
101  (394) Kvalitet är ordet.
102  (395) Vänsterpartiet.
105  (398) Observera det som står på sidorna 206-222, 314-321, 
                       322-338.
106  (399)      -404 Skattetabeller för skatt 2008       
112                  Försörjningsstöd 2008 – om ändring i    
                        socialtjänstförordning   (2001:937)
Kopia av sidora 59-76 i 
Sven Wimnell 060316+tillägg 060326: Om alliansens skattelättnader, 
som ej bör genomföras, och om andra bättre skatteförslag. Bl a slopad 
individuell TV-avgift. (http://wimnell.com/omr36-39k.pdf)
123  (59)   Pensionärer med låga inkomster.
126  (61)   I samband med småhus finns två sätt att bo.
127  (62)   Viktiga händelser i bostadstilläggens historia.
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127  (62)   I 1990 års skattereform ändrades 
                  kapitalinkomstbeskattningen.
127  (62)   1995 föreslog regeringen att skärpningsregeln skulle tas 
                   bort.
128  (63)   Dråpslaget kom i prop 1995/96:150 och 1996/97:1,
                  mot pensionärer med fritidshus.
128  (63)   I intervju av Thomas Hempel i P1:statsminister Göran   
                  Persson sa, att han var beredd dra tillbaka förslagen.
128  (63)   I prop 2000/01:140 har det istället blivit ytterligare
                  försämringar.
129  (64)   Kommentar 051122.
130  (65)   Avskrift av brev Till statsminister Göran Persson.
131  (66)   Skattereduktion för fastighetsskatt.
132  (67)   Andra påpekanden o förslag.
133  (68)   Summa marginaleffekt 2004.
135  (70)   Ett alternativ med bara en faktor 57% för avtrappning av
                  bostadstillägg.
138  (73)   Innehållet i sidorna 3380-3459: Sven Wimnell 20040208:
                  Pensionärer födda 1937 eller tidigare.
140  (75)   Påminnelser om pensionärsproblemen. Har gått till statsråd
                  och partiledare. Flera gånger efter 8 april 2004.

142           Miljöpartiet. Grundtrygghet, medborgarlön. Motion      
                 1996.

Sven Wimnell 080808: TV-avgiften, skatterna och pensionärerna.
(http//wimnell.com/omr36-39v.pdf)

    Pensionärerna får inga jobbavdrag men har fått försämrade ekono-
miska villkor, bl a har kostnaderna för bilförsäkringarna ökat. 
Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin har föreslagit, att 
pensionärerna ska få 2000 kr som kompensation per år och folkpartiets 
partiledare har lovat att de ska få 2400 kr. Hur det blir med detta får 
man ju se.
    Kraven för pensionärerna kombineras i det följande med förslagen i 
public-service-utredningens betänkande. Förslagen i public-service-
utredningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010. Ändringar bör 
göras.
   I första hand slopas TV-avgiften för alla hushåll och ersätts med en 
kollektivlicens betald av riksdagen. Kostnaden tas från skattemedlen, 
istället kan jobbavdragen minskas. Det kan ske fr o m 1 januari 2010, 
och för pensionärer redan från 1 januari 2009. TV-avgiften slopas fr o 
m det kvartal man fyller 65 år.
   I andra hand slopas TV-avgiften bara för pensionärer 65 år och äldre.  
Detta bör i så fall genomföras fr o m 1 januari 2009.

Innehåller bl a en stor redovisning om Public service-utredningens 
betänkande (SOU 2008:64) och kommentarer bl a med uppgifter om 
jobbskatteavdraget.
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Sven Wimnell 081108: Politik hösten 2008.
http://wimnell.com/omr36-39x.pdf

Innehåll:

7 Sven Wimnells hemsida.
7 Klassifikationssystem som klassificerar människornas 
verksamheter
7 Människornas levnadsvillkor
7 Förändringsprocesserna i världen 
8 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller.
8 Individer och samhällen planerar framtiden.
9 Klassifikationssystem för verksamheter.
11 Omvärldsanalys

12 Klimatet och världsbefolkningen. 
12 Världen. Klimat och sociala relation
12 Koldioxidutsläpp.
12 Fysiska och sociala miljöer.
13 Mänsklighetens utveckling.
13 Sociala relationer.
15 Sveriges elva folkhälsomål.

17 Sven Wimnell 080202+080412:
     Fördomar, kunskaper, moral, politik för
     välfärdsfördelning och koldioxid.
     (http//wimnell.com/omr36-39t.pdf)

21 Sven Wimnell 080528:
     Komplement till 36-39t.pdf 
     omr36-39u.pdf
     (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf)

23 Sven Wimnell 080808:
    TV-avgiften, skatterna och pensionärerna.
    (http//wimnell.com/omr36-39v.pdf )

24 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatter 
24 2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatter 

25 Läget i början av 2008.
25 Förenta Nationernas Millenniedeklaration. 
28 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 
25 Planering och styrning. En svensk världsplanering behövs.
30 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar
31 Svenska väljare okunniga.

32 Opinionsmätningar slutet september 2008.
32 Läget hösten 2008.
33 KINA
36 Skatten sänks för fattiga pensionärer
38 Vår nya skattereform ger alla mer i plånboken
41 Finanskrisen
41  Ekonomiska kriser genom tiderna
42 Effekten lär dröja även vid ett ja från representanthuset
44 Nordiska företag behöver låna 822 miljarder kronor
45 Krispaketet gick igenom till slut
46 Carl Tham om finanskrisen och marknadskrafternas skeva 
konsekvenser.
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49 Att förbättra Sverige och världen. Planering och information.
50 I det närmast följande om information och utbildning o d:

51 Informationsnät på Internet
51 SAFARI
51 Samhällsguiden,
51 Kulturnät Sverige.
52 Svenska Miljönätet.
52 Sverigedirekt.se,  sverige.se 
54 http://wimnell.com/omr6520-6524.html :
42 Nedläggning av sverige.se
56 sverige.se , f d SverigeDirekt
57 Ersättningar för sverige.se
57 Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och 
kommittéer under departementen.

(http://wimnell.com/omr353i.pdf)
57 Sven Wimnell 080518: Myndigheter, bolag mm och 
kommittéer under departementen fördelade på områden i 

SW-klassifikationssystem.(http://wimnell.com/omr353j.html)
58 Pressmeddelande 18 september 2008 Finansdepartementet: 
Stor reform inom e-förvaltningen

59 Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige.

60 Skolpolitik
61 Pedagoger har raserat skolan
66 Svenska skolans uppgång och fall
71 Sveriges radio: ”Världens största ordningsproblem”
73 Resultaten sjunker i den svenska skolan
75 Bluff att Sverige är bäst i världen
77 Svenska elever ägnar mindre tid åt skolarbete än eleverna i 

något annat industriland
78 Gymnasiet, en stor utslagningsmaskin
79 Utslagningen i grundskolan tilltar
80 Om del 2 (Sveiges Radio)
81 Sanktioner mot störande elever
82 Nationella prov redan i skolår 3
83 Betyg tidigare, och i fler steg
84 Statens skolinspektion
84 Sammanfattade analys
89 Så gjordes undersökningen
90 Några kommentarer om skolan, information m m.
97 Den fundamentala påverkanskedjan.
98 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
99 Grundskolan och gymnasiet bör utformas med hänsyn till 
behoven i rollerna A1, A2, B1 och B2.

99 Sven Wimnell 080203: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen? 
Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll. 
(http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

99 Sven Wimnell 050403. Lärarutbildning. Forskning.
Samhällsplanering. Skolan. 
(http://wimnell.com/omr40v.pdf)

103 Sven Wimnell 070224: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen? 
Ett klassifikationssystem förmänskliga verksamheter. 

Kunskaper om verksamheterna och deras samband för 
bättre demokrati och bättre framtid i en gemensam värld. 

(http://wimnell.com/omr40ze.pdf)
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107  Sven Wimnell 080524: Länkar i Sunets Webbkatalog, 
        Mölndals länkkatalog och Länkskafferiet samt myndig-    
            heter mm under departementen sorterade enligt SW-
        klassifikationssystem. (http://wimnell.com/omr102h.pdf)
109 Härefter kopior av delar av sidorna 5-9 och 11-13 

i omr102h.pdf :
110 Sunets Webbkatalog nivå 1
111 Om en lista med myndigheter mm i sverige.se fördelade på 
SW-områdena 1-9.
111 Kompletterat med länkar i nivå 2 i Sunets Webbkatalog 080412 

och Mölndals länkar.
112 Kompletterat med länkar i  Länkskafferiet.
113 Så till Länkskafferiet.
115 Om bristerna i lärarutbildningen.
116 Myndigheten för Skolutveckling  IT FÖR PEDAGOGER

Länkskafferiet. Nivå 1

117 Förslag från Socialdemokraterna
118 September 2008: En ny solidaritetspolitik  En rättvis värld är 
möjlig  Socialdemokraterna | RÅDSLAG VÅR VÄRLD 
127 DN debattartikel av  SVEN OSKARSSON och STEN 
WIDMALM ”Svenskt bistånd överspelat av kapitalistiska diktaturer”
130 September 2008:Investera i vår välfärd

Socialdemokraterna | RÅDSLAG VÄLFÄRD 
157 2008-08-28 Bostadspolitisk rapport. En boendepolitik för 
social sammanhållning och en bättre miljö 

Socialdemokraterna | RÅDSLAG VÄLFÄRD 
169 En ny skolpolitik– för kunskap, respekt och lust att lära. 

Socialdemokraterna | Rådslag Skola.
185 RÅDSLAG JOBB.  Socialdemokraterna

190 September 2008: Tillgänglighet och kvalitet i vården. Förslag 
till socialdemokraternas hälso- och sjukvårdspolitiska program 

Socialdemokraterna | RÅDSLAG VÄLFÄRD 
213 September 2008 Rådslag om vår miljö 

Socialdemokraterna | RÅDSLAG VÅRT KLIMAT
228 2008-09-17: OCH SVERIGE LIGGER UNDER. Två år med 
regeringen Reinfeldt. (s)

234 Riksdagens öppnande hösten 2008.

242 Budgetpropositionen för 2009.

243 Kammarens protokoll rörande budgetdebatten.

284 Budgetmotioner, s, mp, v hösten 2008.
284 S vill ge tre miljarder mer än regeringen till sjukvård
287 Socialdemokraternas budgetmotion 7 okt 08
296 Vi river inte upp jobbskatteavdraget. (mp)
298 Miljöpartiets budgetmotion 7 okt 2008
301 S och mp måste sluta med sin pajkastning
303 Vänsterpartiets budgetmotion 6 okt 2008. 

309 Samarbete:Rödgrönt samarbete för framtiden
311 Sahlin backar  och öppnar för Ohly
312 S-ledaren gjorde en total felbedömning.
312 Ökat s-stöd för koalition med mp och v
313 S-mp-förlovning får hård intern kritik
315      Ohly hoppfull efter invit från s-mp
317 Partiet misstrodde Persson enligt Nuder

319 Partiledardebatten 15 okt 2008
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363 LO:“Höstbudget 2008: Regeringen är inte uppgiften vuxen

365 Rättvisans återkomst. Anders Isaksson om regeringens böjelse         
       för nyttokalkyler.

366 Allt fler långtidssjuka blir av med sitt jobb
369 Bunkerpunka. Lotta Fogde om finanskrisens goda sida

370 Energipolitikens låsning måste snarast brytas upp
372 Oroande (s)-förslag om förmögenhetsskatt
373 S bör tänka om

374 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2008
       och bostadskostnader mm.
379 Kvar efter skatt och lägsta kostnader för hushåll.

380 Kopior av sidorna 208-222 och 318-321  i 
       Sven Wimnell 080202: Fördomar, kunskaper, moral, politik        
       för välfärdsfördelning och koldioxid.
       (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf) :
380   Sven Wimnell 070608: En påminnelse om skatter och bidrag.
384      Finansministern om ny skattereform.
384      Jobbavdraget.
385      En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag.
386      Exempel på andra jobbavdrag.
388      Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik.
388      Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet.
389      Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift. 

Förslag om bostadsbidrag för barnlösa.
390      Skattelättnaderna : bör bedömas med hänsyn till   
            levnadskostnaderna.
391      Pensionärer med låga inkomster.
392      TV-licensen.

392      Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.       
            Förslag
393      Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Förslag.
395   Icke-pensionärer med höga inkomster och ensampensionärer 
         med låga pensioner.
396   2008. Ensam pensionär född 1937 eller tidigare. 
397   I samband med småhus finns två sätt att bo
398   Bostadstilägg 2008 för ensam pensionär 65 år och äldre.

399 Kopior av sidorna 4-5 i Sven Wimnell 080528:
       Komplement till 36-39t.pdf
       (http://wimnell.com/omr36-39u.pdf) 
399   Begränsningsregel för låginkomstpensionärers fastighetsskatt.
400   Pensionärer med låga inkomster.

402 Kopior av sidorna 21-22 i  Sven Wimnell 080808:
       TV-avgiften, skatterna och pensionärerna.
       (http//wimnell.com/omr36-39v.pdf)
402 TV-avgiften.
402 TV-avgift och jobbavdrag.
403 TV-licensen.

404  Pensionärerna får sänkt skatt(de med fritidshus misshandlas)

406 Vi fördjupar alliansen vid oktobermöte i Varberg
408 En ansvarsfull agenda för framtiden
416 Borg och Obamas recept ska leda alliansen på rätt spår

417 Skolverket ger politiker bakläxa

418 Regeringen föreslår en stabilitetsplan för Sverige för att  
       säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet
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420 Regeringens proposition  2008/09:50  
       Ett lyft för forskning och innovation 
427 Ta inte forskningspengar för att stötta upp Volvo

429 Inga kompromisser om homoäktenskap
430 Regeringen vill vinststyra primärvård i hela landet
433 Flykten från a-kassan kräver sänkta avgifter

436 Världen och Sverige  i slutet av oktober 08
436 USA
438 Colin Powell stöder Obama
439 Ännu en
439 USA mot stor recession
439 USA:s BNP krymper
440 Bush vill hålla toppmöte om krisen
440 Kriget i Irak

441 Ahtisaari kritiserar fredsprocess

442 Ännu en kinesisk leksaksfabrik slår igen
443 Trängda tigrar till attack mot fiskare
444 Svenskars livsstil kräver 2,5 jordklot

445 Kärnkraft minskar koldioxidutsläppen.
447 Sverige måste bygga fyra nya kärnkraftverk
450 Fp och s måste enas om utbyggd kärnkraft

452 Rekordstort bistånd vållar strid
455 S och m riskerar tappa EU-röster åt två håll

456 Räkenskapens stund

458 100.000 jobb i fara de närmaste åren
459 Vänsterpartiet accepterar budgetreglerna
459 Säg nej till Ohly
460 Deras taxeringsvärde fördubblas
462 Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras.
463    Historiskt ras för s
464    Opinionsmätningar slutet oktober 2008

465   Presidentvalet i USA (före valet)
465    Barack Obama får majoritet av tidiga röster
465    Världen håller på Obama
466    Jordskredsseger för Obama i Sverige
468       USA:s nya president    

    Presidenten och kommentarer efter valet.

484 Några slutord. Moral och transparens. 
       Religion och humankunskap.
       Politik hösten 2008. Skatteförmåga.

   TRE STEG BAKÅT OCH ETT HALVT STEG FRAMÅT
 KLASSISK HÖGERPOLITIK

   UPPDRAG GRANSKNING, EU, RELIGIONER
   HUMANKUNSKAP

TRANSPARENSEN. INFORMATION OCH PLANERINGAR
 POLITIK HÖSTEN 2008
 LÅGA INKOMSTER OCH SKATT EFTER FÖRMÅGA.

    FÖRSTÅR VI VÄRLDEN?
    DN081104:Vakna vänstern, ni har vunnit!

492-495 Resumé. En förkortad innehållsförteckning.
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Socialdemokraterna. Budgetmotion hösten 2008. 
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgets.pdf)

Miljöpartiet. Budgetmotion hösten 2008. 
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetmp.pdf)

Vänsterpartiet. Budgetmotion hösten 2008. 
(http://wimnell.com/omr36-39xbudgetv.pdf)

Sven Wimnell 090131:  Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Världen och Sverige i början på 
2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)

Innehåll:

  9 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen? 
Inledande beskrivning av en planeringsfilosofi 
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.

 10 Sven Wimnell: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
Ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. Kunskaper 
om verksamheterna och deras samband för bättre demokrati och 
bättre framtid i en gemensam värld.
(Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

 11 Systemets avdelningar på högsta nivån. 
Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer. 
Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter.
Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller
Individer och samhällen planerar framtiden.

 17 Klassifikationssystem för verksamheter.
Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
Informationsstress vår nya folksjukdom.
Klassifikationssystemet för verksamheter och 
bibliotekssystemen.
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 22 Bilder med samband mellan områdena 1-9 mm och något om 
informationsflöden.

De stora huvudområdena och deras samband. 
Den fundamentala påverkanskedjan.
Schema med politiska och opolitiska planeringar.
Schema över påverkans -och förändringdproblem.
Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
Ett schema med alla verksamheterna 10-99.
Schema  om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
Hjärnan. Funktioner.
Hjärnan. De inre delarna.
Om den fundamentala påverkanskedjan.
System för att skaffa och sprida kunskaper och värderingar.
De olika mediernas andel av befolkningens mediekonsumtion. 

Informations- och kunskapsflöden. 
Anteckningar om forskningsarbetet. 

 36 Några kompletteringar:
Läget i världen. Globaliseringen.
Folkhälsomål.
Förenta Nationernas Millenniedeklaration. 2000. 
FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 1948.
Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992
Planering och styrning. En svensk världsplanering behövs.

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

Klassifikationssystemet är ett hjälpmedel.
Levnadsförhållandena.
Att förstå områdenas innehåll.
Samhällsplaneringsproblemen 1 januari 2009.
Syftet med redogörelserna för forskningsarbetet. 

 54   Läget i världen i början av 2009.
Uppdelat på avsnitt med följande rubriker:
Klimatet.
Kina.
Israel och Palestina.
Nytt år 2009. I USA.
Ryssland.
Europa.
De inre verkligheterna.
Svensk politik före 2009.
Pengar och finanser 2009.
Viktigare lagar & förordningar. Inför årsskiftet 2008/2009.
Partiledardebatten i riksdagen 090114.
Nytt år 2009. I Sverige.
Vård och omsorg. Försäkringar. Krishantering. 
Arbetslöshet. Arbetsmarknad. Näringspolitik.
Försvars- energi- och klimatpolitik. Utrikespolitik. Bistånd.

   Forskning och utbildning.
Information, kultur, samverkan, sociala miljöer.
Slutkommentarer.

 55 Klimatet.
FNs klimatpanel 2007.
Temperaturen stiger i Antarktis.

 76 Kina.
Nu övergår de goda åren i bistrare tider.
Stimulanspaket gynnar svenska företag.
Nedgång i Kina hotar förvärra globala krisen.
Varnar för kinesiskt sammanbrott.
Kinesiskt demokratiupprop pressar regimen i Peking.

   Kina vill ha bättre USA-kontakter.

100



Dödsstraff för mjölkskandal.
Indien stoppar kinesiska leksaker.

  Svår tid väntar Kinas underklass.
  Kraftig inbromsning för Kinas ekonomi.

 89 Israel och Palestina.
Det bortslarvade paradiset Gaza.
Passivt FN har svikit sin uppgift.
Viktigt med återstartad fredprocess i Gaza.
Att prata fred och starta krig.
Minst tusen uppges ha dödats i Gaza.

   De flesta israeler vet inget om läget i Gaza.
Israel och Palestina. 60 år i våra röda hjärtan.
Parterna står kvar på ruta ett.
Saudiarabien varnar Israel.
Israel har lämnat Gaza.
Ödeläggelsen stor i Gaza.

  Allt vi ägde är förstört.
  Gazabor kritiska till Hamas.
  Gaza knutpunkten som gett motstånd.

107 Nytt år 2009. I USA.
USA gör tummen ner för Bush.
Svart president ger hopp i Selma.

  Lång kamp för svartas rättigheter.
USA kräver rivstart av Barack Obama.

  Stark position för israelisk lobby i USA.
De mest akuta kriserna.
Varning för Obamas omogna stormaktsdröm.
Hela Barack Obamas tal i svensk översättning.
Alla uppmanas att jobba hårt.
Jubel och lyckönskningar från övriga världen.

Obama stoppar Guantanamoprocesser.
Iran kan bli hårdaste prövningen.
Obama ringde Abbas.
Ingen tid att förlora. 
Obama ringde runt i världen. 
Obama stoppar munkavle mot aborter.
Castro sträcker ut hand mot Obama.

  Obama ökar underskottet för att ge ekonomin ett lyft.
Republikaner trotsade vädjan om enighet.

138 Ryssland.
På jakt efter en historia.

   Alla har förlorat på gasbråket.
Nord Stream satsar på 2011.

144 Europa.
Krig och revolutioner har sysselsatt Europas kartritare.
Kraftig ekonomisk försämring.
Två av tre svenskar ovetande om Europaval.
Europaparlamentets informationskontor i Sverige.
Klimatfrågan försvåras av den ekonomiska krisen.
Fredens gräns lönsam affär för Finland.

157 De inre verkligheterna.
Några artiklar om sans och vett, humanism och religioner, 
fördomar, kvacksalveri, psykiatri, darwinism o evolutionslära 
känslans språk och musikens makt, vidskepelse och vetenskap, 
realism och verklighetsbekrivning, vetande och tro om 

universum och elementarpartiklar. 

Bortom sans och vett 
Hatet mot humanismen.
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Änglarnas återkomst.
Religiös imperialism.
Kvacksalveriets pris.
Var fjärde psykpatient är missbrukare av alkohol.
Darwin steg för steg.
Alla arter är släkt med varandra.
Vissa ser en skapare bakom allt.
Evolutionen fungerar överallt.
Apor är mästare på att planera.
Känslans språk.
Musikens makt.
Guds avbild, skapelsens krona.
Sinnenas revolution.
En katedral för vår tid.

195 Svensk politik före 2009.
Svensk politik har tidigare behandlats i ett antal utredningar 

som finns på Sven Wimnells hemsida, http://wimnell.com
Beskrivningar om svensk politik 050605-081108.

  Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
  De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna.

230 Om levnadskostnader och  skatter, bidrag  jobbavdrag mm 
isynnerhet vid låga inkomster.

Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2008
och bostadskostnader mm.
Kvar efter skatt och lägsta kostnader för hushåll.
Skattelättnaderna : bör bedömas med hänsyn till 

levnadskostnaderna.
Pensionärer med låga inkomster.
TV-avgiften.

Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag
Icke-pensionärer med höga inkomster och ensampensionärer 
med låga pensioner.
2008. Ensam pensionär född 1937 eller tidigare. 
I samband med småhus finns två sätt att bo
Bostadstilägg 2008 för ensam pensionär 65 år och äldre.
Begränsningsregel för låginkomstpensionärers fastighetsskatt.
Pensionärer med låga inkomster.
TV-avgiften.
TV-avgift och jobbavdrag.
Medelinkomsttagaren får 3.800 kronor mindre i skatt.
Onödiga skattesänkningar för höginkomster.

247 Pengar och finanser 2009.
När tilliten rasar.
Samhällets återkomst.
Ekonomer i krismöte.

   Tiden är ute för USA som ensam ekonomisk stormakt.
Hugo Chávez manade till offensiv mot världsordningen.
Vi fortsätter genomföra alla nödvändiga insatser.

   Ingen vet vad som händer - men prognoser 
   kan hjälpa oss förstå.
   I slutet av nästa år ljusnar det.

Hård kamp om krediter hotar knäcka företagen.
Saab - bilmärket med nio liv.
När blir bolaget lönsamt?
Så mycket har lönen ökat.

264 Viktigare lagar & förordningar. 
Inför årsskiftet 2008/2009.
Producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad.
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281 Partiledardebatten i riksdagen 090114.
Inget utrymme för nya ekonomiska satsningar.
Protokoll om riksdagens partiledardebatt 14 januari 2009.
Alliansen pressade Sahlin.
Budgetpropositionen för 2009.

339 Nytt år 2009. I Sverige.
Överklasser och underklasser.
Machiavelli: Fursten. 
Dagens överklasser och underklasser.
Onödiga skattesänkningar för höginkomster 
Opinionstapp för alliansen.

   Den borgerliga regeringens kompetens.
 Skillnaderna i inkomst är de största i modern tid.

350    Förbättringar för låga inkomster.
2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Skattelättnaderna bör bedömas med hänsyn till 

levnadskostnaderna.
Sidor om levnadskostnader och skatter, bidrag, jobbavdrag mm 
isynnerhet vid låga inkomster.
Jobbavdraget.
Grundavdrag och jobbavdrag. 
Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift. 
Förslag om bostadsbidrag för barnlösa.
Varannan svensk okunnig om jobbskatteavdraget.

362    Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt.
   Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras.

21 600 i skatt för enkel stuga.

365 Budgetunderskott och utgiftstak. 
Regeringen måste bejaka tillfälliga budgetunderskott.
Vi behöver flexibla budgetregler.
Moms och inkomstskatt måste sänkas tillfälligt.
Den nya blockpolitiken gynnar bara sd och v.

   Rödgröna grupper redo förbereda valplattformen.

376 Vård och omsorg. Försäkringar. Krishantering. 
Slarv med antibiotika hotar hela sjukvården
Ge tio miljarder extra till offentlig välfärd.
Inför uppsägningsstopp i kommuner och landsting.
Sveket mot de gamla.
Stoppa icke behörig personal i äldrevården.
Yrkeskrav i äldreomsorg.

   Vi hindrar de gamla att vara ute när de vill.
Vårdgivare måste anmäla läkare med riskbeteende.
Alla äldre ska få rätt till trygghetsbostäder.
Höjt utgiftstak krävs för att rädda pensionerna.
Minister öppnar för skattesänkning för pensionärer.
Nu måste vi göra om vårt pensionssystem.
Framtidens välfärd.
Hård kritik mot socialtjänsten.
Regeringen måste ta ansvar när vi hamnar i skuldfällan.
Statliga garantier ska rädda boendet.
Lägg ner Livsmedelsverket och tre andra myndigheter.
Försäkringskassan en myndighet i kris.
Ministern vill ha svar på onsdag.
Jag är inte så jätteförvånad.
JO: Mycket allvarlig kritik.
IT-haveri kostar 155 miljoner.
Försumlig socialtjänst får verksamhetsförbud.
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Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap.

423 Arbetslöshet. Arbetsmarknad. Näringspolitik.
Nästan var tionde utan arbete nästa år.
En markant skillnad mellan män och kvinnor.
En ödesfråga för partiet och Sverige.
Krisen gynnar facken.
Vi medger självkritiskt att vi inte räckte till.
Nedskärningar ger fler arbetsförmedlare.
Svart jobbår i USA.
ILO: Finanskrisen slår mot jobben.
Akutåtgärder för företag i kris.
För lite och för passivt.

   Regeringen bluffar om nyföretagandet.
Risk att jättar slår ut små bolag.
Stödet till Saab dröjer.
Regeringen backar om bankgarantin.

   EU-kommissionen ser över omstridda regler.

440 Försvars- energi- och klimatpolitik. Utrikespolitik. Bistånd.
ÖB vill ha nordiskt samarbete.
FP byter linje om försvaret.
Sahlin vill överlägga om försvaret.

   Osmakligt utspel av Björklund om försvaret.
Den politiska enigheten ignoreras.
Alltid kamp om försvaret.
Tillgängligheten måste öka.
Inlägg av Björn von Sydow, Sälen 20 januari 2009.
fp-ledaren Jan Björklund vid CFF:s konferens den 20 jan 2009.
Färre pansarförband i ÖB:s förslag.

Soldater ska kunna användas på en gång.
Den tidigare värnpliktsarmén en Potemkinkuliss.
Kraftig ökning av försvarsförmågan.
Sverige var ett av världens mest militäriserade länder.

461 Skrota satsningen på mer vindkraft.
Svensk vindkraft kan ge 12 000 jobb.
Vattenfall vill bygga fler reaktorer.
Ny kärnkraft behövs för Sveriges elbehov.
Socialdemokratin måste satsa på nya kärnkraftverk.
Sverige måste bygga fyra nya kärnkraftverk.
Fp och s måste enas om utbyggd kärnkraft.

   Uppgörelse om kärnkraften nära.
Ingen kärnkraft på ny plats.
En hållbar energi- och klimatpolitik för miljö, 
konkurrenskraft och trygghet.
Uppgörelsen om kärnkraften är en del i regeringens krispolitik.
Energipolitik som tryggar jobben.
Industrin välkomnar kärnkraftsbeslutet.
Oppositionen kritisk: Undermålig kompromiss.

   Oppositionen vill fortsätta att avveckla.
Energin högriskfråga inför valet.
Centern lyssnar på näringslivets krav. 
Motstånd i partidistrikten.

   Maud Olofsson medger att hon tvingats kompromissa.
Kärnkraft bara en liten tårtbit.
Miljörörelsen kritisk om kärnkraften.
Man bör nog ha en ny folkomröstning.

   Räkna med dyr el trots ny kärnkraft.
Nytt kärnkraftsprojekt i Finland.
En fråga bland andra.
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Glödlampan släcks efter 130 år.
Så kan vi rädda jordens klimat.

   Grönt flyg får priset att lyfta.
   Miljöministern flaggar för dyrare biljetter.

504 Slopa enprocentsmålet för svenskt bistånd.
Vi satsar en dryg miljard på klimatsäkrat bistånd.

   Oppositionen kräver hårdare tag mot Israel.

510    Forskning och utbildning.
S kräver 50 000 extra utbildningsplatser.
10 000 högskoleplatser obesatta trots miljardstöd.
Regeringen politiserar forskningen i smyg.
Resultat ska nyttjas.
Olycksbådande, Leijonborg.
Orimligt stora skillnader i vad elever får kosta.
Svag skolhälsovård hotar barnens hälsa.
100 procents arbetslöshet efter gymnasieprogram.
Vinklat om gymnasierna.
Databas visar bästa gymnasierna.
Kunskapsutveckling i grundskolan får kritik.
Kritik mot nio av tio privata skolor.

529 Information, kultur, samverkan, sociala miljöer. 
Verkningslös idéskiss.
Kulturrådet kan läggas ned.
Tre myndigheter blir en.
Tre jättar ska styra kulturen.

Lag skall med språk byggas.

Niccolò Machiavelli: "Republiken. Diskurser över de tio första 
böckerna av Titus Livius.
Skapa public service-kanal med högre programkvalitet.

  Ungdomars internetvanor oroar.
Hoten mot journalistiken har aldrig varit större.
Tröga myndigheter sviker medborgarna.
Förbjud myndigheterna att agera på marknaden.
Regeringen öppnar nu för nya storregioner.
Polisen klarar inte att bevaka svenskt EU-ordförandeskap.
Regeringen alltför passiv i integrationspolitiken.
Migrationsverket sviker kvinnor som söker asyl.

   Ett bättre liv är inget giltigt skäl för tillstånd.
Vänner på jobbet - och privat.
Väninnan avslöjar maktspelet runt Lindh.
Ny vigselordning föreslås.
Snart blir äktenskapet för alla.
Ingen ska tvingas att viga homosexuella.

   Homopar får gifta sig från 1 maj.
Kyrkans rätt att viga måste nu avskaffas.

571    Slutkommentarer.
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Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets skatteutred-
ningar och  andra utredningar om levnadskostnader, skatter, bi-
drag och välfärdsfördelning. http://wimnell.com/omr36-39z.pdf

Innehåll:
 5  Globaliseringsrådet.
 6 Länkar - Globalisering.
 7 Underlagsrapporter.
17 Den senaste underlagsrapporten.
18 Arbetspapper.
18 Mot en ny skattereform- globaliseringen och den svenska 

välfärden. Kjell-Olof Feldt.
19 1. Rapportens utgångspunkter.
22 2. Finanspolitikens handlingsutrymme.

25  Några korta kommentarer till Kjell-Olof Feldts rapport.
26 Förmögenhets- och fastighetsskatterna.
29 Regeringen och oppositionen.
30 Jobbskatteavdraget. 
32 De korta kommentarerna till Kjell-Olof Feldts rapport 

avslutas här. Skatter och skattelättnader bör bedömas med 
hänsyn till levnadskostnader.

33  Delar av Kjell-Olof Feldts kapitel 3-7:
33 3.3 Förmögenhetsskatten
35 3.4 Fastighetsskatten
37 4. Skatten på arbete
48 5. Skatten på konsumtion
51 6. Sammanfattande slutsatser

57  Något om skatte- och bidragshistoria.
60  Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
61  De borgerliga gynnar i valet 2006 mest de höga inkomsterna. 
66  Kort om skatter, bostadsbidrag och marginaleffekter för   
      barnfamiljer, pensionärer och barnlösa icke-pensionärer.
69  Varannan svensk okunnig om jobbskatteavdraget.
72  Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt.
72  Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras.

74  Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
      2006 och 2008. Skatter och överskott i hushållsbudgetarna.
75  Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn till levnadskostna- 
      derna. Kommentarer till tabellen för 2006.
76  Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
      2006 och 2009. Skatter och överskott i hushållsbudgetarna.
77  Inkomstskatterna för förvärvsarbetande icke-pensionär med   
      jobbskatteavdrag inkomståret 2009.

77  Jobbskatteavdragen. 
80  Principförslag för inkomståret 2010.

Jobbavdraget ökas för låga inkomster och minskas för höga.
TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Nytt bostadsbidrag för barnlösa icke-pensionärer.
Sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar återställs till 80%.
Förbättringar för pensionärer med låga inkomster mm.

82  Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 

84  Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2009 +bostadskostnader 
       mm.
88  Årskostnader år 2009, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
88  Pensionärers kostnader 2009. 

106

http://wimnell.com/omr36-39z.pdf


89  Pensionstagare med ålderspension.  December 2007.
      Antal pensionstagare fördelade efter årsbeloppsintervall , kön och   
      ålder. 
90  Sammanräknad förvärvsinkomst 2007
      Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. 
  91  Från www.skatteverket.se 090302:
  91 Genomsnittliga skatte- och avgiftssatser.
  91 Nyheter till 2009 års deklaration.

  92  Viktigare lagar & förordningar. Inför årsskiftet 2008/2009
        Producerad av Regeringskansliet.

  96  Från www.forsakringskassan.se 090302:
  96 Bostadsbidrag till barnfamiljer.
  97 Bostadsbidrag - till unga utan barn.
  98 Bostadstillägg till pensionärer.
105 Ålderspension - för dig som är född 1937 eller tidigare.
110 Sveriges ålderspensionssystem - för födda 1938 eller senare.

113  Från www.lagrummet.se 090302:
113  Inkomstskattelag (1999:1229)
113  63 kap. Grundavdrag
115  65 kap. Skatteberäkningen

119  Marginalskatt inkomståret 2009 vid kommunal skattesats 33%. 
119  Marginaleffekt av jobbavdraget/ skattereduktionen.
121  Preliminärskatt för inkomståret 2009. (tabeller på sid 139)

124 I det följande några sidor om levnadskostnader och  skatter, bidrag  
       jobbavdrag mm isynnerhet vid låga inkomster. 
125 Pensionärer med låga inkomster.

126 TV-avgiften.
126  Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster. Förslag
127  Icke-pensionärer med höga inkomster och ensampensionärer 
        med låga pensioner.
128  2008. Ensam pensionär född 1937 eller tidigare. 
129 I samband med småhus finns två sätt att bo.
130  Bostadstilägg 2008 för ensam pensionär 65 år och äldre.
131   Begränsningsregel för låginkomstpensionärers fastighetsskatt.
131 TV-avgiften.
131 TV-avgift och jobbavdrag.

132  Överspelade utredningar om jobbskatteavdrag för 2008.
134     En jämförelse grundavdrag - jobbavdrag.
135     Exempel på andra jobbavdrag.
137      Jobbavdragen är dåliga i fördelningspolitik.
137     Förvärvsarbetandes extrakostnader p g a arbetet.
138      Förslag om ändring av jobbavdrag och TV-avgift. 

Förslag om bostadsbidrag för barnlösa.
139  Skattetabell 33 Skatteavdrag för månadslön 2009.

146  Sifo: Om partiernas stöd hos väljarna i mars 2009. 
147  DNs nye ledarchef skriver om Uppdrag handling. 
149  Om Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com :  
        Samhällsplaneringens problem.
        Hur ska man kunna förbättra världen ?  
151  Sven Wimnell: Beskrivningar om svensk politik 050605-081108:

http://wimnell.com/omr36-39h.pdf till omr36-39x.pdf
152  Innehåll i: Sven Wimnell 090131: 
        Samhällsplaneringens problem. 
        Hur ska man kunna förbättra världen?
        Världen och Sverige i början på 2009.
        http://wimnell.com/omr36-39y.pdf
159  Tillägg 090319
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Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och välfärdsför-
delning.  http://wimnell.com/omr36-39za.pdf

Innehåll

  7      En inledning om planering.

  9 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen?
Det är människornas verksamheter som avgör världens framtid.
För framtidsplaneringen har arbetats fram en planeringsfilosofi 
och ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som 
ska ge bättre underlag för kunskaper om verksamheterna och 
deras samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 
gemensam värld. 
(Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

 10 Systemets avdelningar på högsta nivån. 
 10 Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer. 
 10 Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 

avseendena igång av människornas verksamheter.
 10 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 
 10 Individer och samhällen planerar framtiden.

 16 Klassifikationssystem för verksamheter.
 18 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.

 19 Bilder med samband mellan områdena 1-9 mm och något om 
informationsflöden.

 20 De stora huvudområdena och deras samband. 
Den fundamentala påverkanskedjan.

 21 Schema med politiska och opolitiska planeringar.
 22 Schema över påverkans -och förändringdproblem.
 23 Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
 24 Ett schema med alla verksamheterna 10-99.
 25 Schema  om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
 26 Hjärnan. Funktioner.
 27 Hjärnan. De inre delarna.
 28 Om den fundamentala påverkanskedjan.
 29 System för att skaffa och sprida kunskaper och värderingar.
 30 De olika mediernas andel av befolkningens mediekonsumtion.      
 31 Informations- och kunskapsflöden. 

 32     Miljö och energi, mänskliga rättigheter, i-länder och 
          u-länder, krig och fred. 
 32 Kunskapskanalen på TV: Storforum: Efter Kyoto.
 33 Därför är det klimatmöte i Köpenhamn.
 34 De avgörande stridsfrågorna på klimatmötet i Köpehamn.
 35 FN:s framtidsscenarier för klimatet är rena fantasier.

 37 Tällberg Foundation Papers. Vi kan inte förhandla med Naturen.
 40       Köpenhamn – station på vägen.
 41       Ge klimatarbetet en nystart. 
 43       Politiken rår inte på naturlagarna.
 44       Klimatförhandlingarna. 
 49       Riskerna mörkas Falsk trygghet.
 50       Ompröva 2- gradersmålet. Farlig klimatpåverkan  redan här.
 55       Globalt kontrakt för miljö och utveckling.
 57       Slutord. Referenser.
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 59   Temperaturen höjs
 60       Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.
 66 EU skärper tonen mot Israel.
 67 Sören Wibeck: ”Ett land, två folk - 

Israel-Palestina-konfliktens historia.
 69 Gud och kunskapens äpple.
 72    Fredspristagaren försvarade sina krig.
 73 Overrekkelsestalen.
 78 Inget nytt nedrustningsavtal.

 79   Klimatmöte och välfärdsfördelning.
 79 Nu måste världens ledare leva upp till klimatlöftena.
 81 Försurningen gick att hejda
 84   Obama måste göra nytt utspel. 
 85   Obama satsar på småföretagen.
 86       Al Gore: USA borde minska utsläpp ännu mer.
 87 56 tidningar publicerar gemensam ledare för klimatet.
 89 Svenskar tycker avtal är viktigt. 

 91 Varning för splittring.
 92   Ökad spekulation i utsläppsrätter.
 93 U-länder splittras på klimatmötet.
 94 Den ojämna byteshandeln. 
 97    Global skatt på koldioxid det mest effektiva för miljön.
 98 EU föreslår Tobin-skatt.
100 Allt att vinna på miljöarbete.
102 Största miljöbovarna.

102 Första utkastet till långsiktigt klimatavtal.
103 EU enigt om klimatmiljarder.
104 Klimatmötet splittrat om vilket avtal förhandlingarna gäller.

105 Ny klimatoenighet i EU.
106 Klimatet: i omvänd ordning.
107 Kina kan bli grönt snabbare än väntat.
108 Kina ställer ökade krav på USA.
109 Afrikanska länder kräver nyordning i  Köpenhamn.
109 Obama läxade upp bankchefer.
110 Jordens smältande isar måste räddas redan nu.
112 COP15 kan bli världens största  toppmöte.
112 Böckerna som ger svar på klimatfrågorna.

114    Trycket ökar när toppolitikerna kommer.
114    Det går alldeles för långsamt framåt.
115 USA har nyckeln till framgång.
115 Kärngrupp av ledare ska hjälpa Rasmussen till succé.
116 FN: Avtal möjligt utan åtaganden om bistånd.
117 Brown varnar för klimatmisslyckande.
117 Reinfeldt försöker pressa USA.
118 Reinfeldt talar om ‘positiv energi’ i Köpenhamn.
118 Nattmangling att vänta om slutdokument.
120 Så långt ifrån varandra är länderna.

123    Klimatfrågan kan inte lösas.
124    Vårt land kommer att drabbas hårt.
125    Två grader höjer havet sju meter.
126    Varmt vatten tar större plats än kallt.
126     Kyligt i Köpenhamn.
128  Rika länder öppnar plånboken.
129  Reinfeldt kallar till ‘räddningsmöte’.
130  Klimatmötet lever farligt.
131  Temperaturen höjs med 3 grader.
131     De värsta stötestenarna.
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132    Dödläget bröts några minuter i tolv.
133    USA lovar pengar till omställning i  u-länderna.
134    Livsstilen viktigare än klimatet i  Obamas USA.
136    Uppskjuten budgetsanering grund  för nästa kris.

137 Nytt bud om överenskommelse – följt av ett nej.
139 Fiasko i Köpenhamn.
141 Köpenhamnsöverenskommelsen.
141 Ingenting har hänt.
143 Miljörörelsen: Ett misslyckande.
144 Klimatmötet i Köpenhamn ett monumentalt nederlag.
147 Här är plan B – mixtra med hela klotet.
148 Världens medier om klimatmötet.
149 Klimatmötet en milstolpe.
151 Fiasko för FN.
152 Det finns i alla fall en vinnare.
153 Förändrat klimat tvingar djur och växter att flytta.
154 Klimatmötet: Resultat och misslyckanden punkt för punkt.
156 FN kan fatta beslut om klimatet utan enhällighet.
158 Europa på väg få ny roll i världen.
159 Snabbguide: Så funkar EU.
162 EU bearbetar "katastrof" i Köpenhamn.
163 USA-senaten antog sjukvårdsreform.
164 Kina reviderar upp tillväxt för 2008.
164 Våga kritisera Kina.
166 Så ska vi fortsätta arbetet med att rädda klimatet.

168 En sammanhållen klimat- och energipolitik i Sverige.
Informationsblad om propositionerna 2008/09:162 och 163.

173 Företagen lovar guld.

174 Världsproblem. Bistånd. Planering.
174 Fördelningsproblem.
176   Läget i världen. Globaliseringen.
178   Människornas verksamheter avgör världens framtid.
179 Planering och styrning. En svensk världsplanering behövs.
179 Om Sven Wimnells hemsida på Internet, lades in våren 1998, 

har adressen http://wimnell.com
182   Klassifikationssystemet är ett hjälpmedel.

186   Folkhälsomål.
188   Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
190 FN:s Konvention om barnets rättigheter.
192 De mänskliga rättigheterna.
196 Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992.
198 Förenta Nationerna, FN. 
201 Europeiska kommissionen.
203 Nominerade ledamöter av Barrosokommissionen (2009–2014).
210 Otydligt maktskifte.
211 Stockholmsprogrammet (EU)
216 Det departemeten arbetar med. Utdrag från regeringens sidor 

på Internet.
221 Utrikespolitik och internationellt samarbete i Sverige.
221 Utrikespolitik och internationellt samarbete2009.
222 Utrikespolitik och internationellt samarbete 2008.
225   Folkrätt och mänskliga rättigheter.
227   Internationella domstolar.
228   Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).
230   Global utveckling och bistånd.
232   Det nya utvecklingssamarbetet.
233   Åtta huvuddrag i politiken för global utveckling.
234   Internationellt utvecklingssamarbete.
236   Multilateralt samarbete.
237   Millenniemålen - global agenda för utveckling.
239   Samarbete genom EU.
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243   OECD:s biståndskommitté, DAC.
244   Budget och mål: Internationellt bistånd.
246   Frågor och svar om global utveckling och bistånd.
248 Budgetprop för 2010. 
249 Utgiftsomr 5. Internationell samverkan.
249 Utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap.
250 Utgiftsområde 7. Internationellt bistånd.
251 Utgiftsområde 7. Avsnitt 3.6 Biståndspolitikens inriktning.
279    Sida.

299   Nu ska arterna räddas.
300   Är en ny finansvärld möjlig?
302      00-talet i retur.
303      Obama pekar ut al-Qaida bakom bomb.
304   Inne 2010: elbil, stat och långärmat.

306 Sverige.
306 Skillnaden mellan fattiga och rika ökar dramatiskt.
309 Högerregeringen ödelägger människors liv.
310 Vår violinist tvingas sluta – hon hann inte bli frisk.
311 Jobbskatteavdraget når inte syftet.
312 Vänsterns idétorka. Socialdemokratin borde ha öppet mål.
313 Beslut om försäkringsreglerna.
314 Regeringen har tvingats till pudel efter pudel.
315 SD får över fem procent.
316 Oppositionen nöjda med opinionssiffror.
318 Sifo ger oppositionen egen majoritet.
318 Alliansens underläge oroar Reinfeldt.
320 Moderaterna backar.
321 Starkt MP i valårets början.
322 Först om fem år kan krisen vara över.
323   Valet 2010 avgörande för framtiden i storstäderna.
325 DN:s Johan Schück om 2010 års ekonomi.
326 Ekonomer spår något lägre inflation.
326 1.759 varslade i december.

327 KI: Botten är nådd.
327 Det händer i din plånbok nästa år.
329 Vi inför nya regler som sänker läkemedelspriserna.
331 Dags att sätta punkt för planekonomin i jordbruket.
333 Fet mat orsakar inte övervikt.
335 7 av 10 föräldrar vill att deras barn ska flytta hemifrån.
336    Nio av tio bibliotek drabbas.
337 Vi går mot striktare regler i det finansiella systemet.
339 Det moderata fotfolket lyssnar inte på Reinfeldt.
342 När vi litar på andra mår vi bra.

344 Konsumentverkets hushållsbudgetar: för 2009 och 
bostadskostnader mm.

348 Årskostnader år 2009, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
348  Pensionärers kostnader 2009.
349 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
      2006 och 2009. Skatter och överskott i hushållsbudgetarna.
350  Skattelättnaderna: bör bedömas med hänsyn till levnadskostna- 
      derna. Kommentarer till tabellen för 2006.
351  Inkomstskatterna för förvärvsarbetande icke-pensionär med   
      jobbskatteavdrag inkomståret 2009.
351 Skatteförslag. 
353 Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras.

355 Utredningar av Sven Wimnell.
355 Beskrivningar om svensk politik 050605-081108.

356   Innehåll i Sven Wimnell 090131:  Samhällsplaneringens pro-
            blem.  Hur ska man kunna förbättra världen? Världen och       
            Sverige i början på 2009. (http://wimnell.com/omr36-39y.pdf)
363   Innehåll i Sven Wimnell 090315+090319: Globaliseringsrådets 

skatteutredningar och  andra utredningar om levnadskostnader, 
skatter, bidrag och välfärdsfördelning. 

            http://wimnell.com/omr36-39z.pdf
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365    Sammanfattning och några kommentarer.
366      Sammanfattning av Planering, klimat och välfärdsfördelning.
374    Människornas verksamheter, kort sammanfattning på en sida.
375    Den fundamentala påverkanskedjan
377      Verksamheter i Haiti.
379    Klimatplanering. Världsplanering. Att planera Sverige och   

   världen

380      Komplettteringar 2010
381 Socialdemokraterna - historia och ideologi.
383 Vänsterpartiet - historia och ideologi.
384 Miljöpartiet - historia och ideologi.
386 Moderaterna - historia och ideologi.
388 Folkpartiet - historia och ideologi.
389 Centerpartiet - historia och ideologi.
391 Kristdemokraterna - historia och ideologi.
392 Piratpartiet - historia och ideologi.
393 Småpartier kan avgöra höstens val.
395 Partiledardebatt angav valfrågorna.
396 Världens utmaningar under tiotalet: Maktfördelningen.
397 Världens utmaningar under tiotalet: Fattigdomen.
397 Världens utmaningar under tiotalet: Konflikterna.
398 Världens utmaningar under tiotalet: Klimatet och miljön.
399 Rapport i FN: Färre dör i krig.
399 Fattigdom allvarligaste problemet.
400 Klimat. Dags för världen att gå från kunskap till handling.

404 Pierre Rosanvallon: ”Demokratin som problem.
406 Opinionsbildning: Alla tar hjälp av andra som vet mer.
407 Manuel Castells: Communication Power.
409 Journalisterna som gav oss sanningen åter.
413 Italiens osynliga slavar.
415 Flykting- och asylfrågor, skydd mot terrorism, tull och migra-  
            tion. Malmström utfrågas i EU-parlamentet.

419 Hushållskassornas gyllene år.
420 Nästan bara män har miljoninkomster.
420 Fler svenskar än någonsin.
421 ISF Inspektionen för socialförsäkringen.
422 MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
423 Så här vill vi förändra regelverket för A-kassan.
425 Så blir sjukförsäkringen om vi vinner valet i höst.
428 TCO: ”Större hänsyn måste tas till individen
429 Rödgrön plattform för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik.
430 Vår politik (s)
430 Våra viktigaste frågor (V)
431 Håll koll på kunskap.
432 Skolinspektionen om skolors arbete med skriftliga omdömen.
434 Bara hälften av skolornas pengar går till undervisning.
436 Borg föreslår ny bankskatt.
437 95 000 i EU dör varje år i yrkesrelaterad cancer.
439 Mer gränshandel lyfter Systembolaget.
440 Fler pappor väljer att ta ledigt.
441 Ljudterror — på jobbet och på krogen.
442 Ambassader läggs ned och nya öppnas.
443 GM överens med Spyker om försäljning.
444 Skalvet i Haiti: Detta har hänt.
447 Ett av världens mest härjade länder.
448 FN lovar mer och snabbare hjälp.
449 FN-chef vill öka fredsbevarande styrka.
450 Haiti kan inte räddas om inte USA tar ledningen.
451 Vi behöver vatten och mat snabbt.
453 Risken för epidemier ökar.
454 Port-au-Prince i kriminellas händer.
455 Hård kamp för Haitis övergivna barn.
456 Efter skalvet — vem styr Haiti?
457 Så kan du hjälpa de nödställda på Haiti.
459 De vill skapa ordning mitt i kaoset.
462 Vanmakten är det värsta. Letandet efter överlevande avslutas. 
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Sven Wimnell 31 januari 2010: Statistikområden i Statistisk års-
bok för Sverige 2010 och något om planering, hushållsekonomi 
och skatter o d. http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf

Innehåll:
sid
  2 En inledning om planering.

  3   Klassifikationssystem för verksamheter.

11 Statistikområdena i Statistisk årsbok för Sverige 2010.

11 Statistikområdena i Statistisk årsbok för Sverige 2010 ordnade 
enligt klassifikationssystemet (SW) för verksamheter.

43 Hushållsekonomi och skatter o d.

53 Om Sven Wimnells hemsida. 

Sven Wimnell 8 mars 2010 :
Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av 
klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 36-39za.
http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

Innehåll:
Sid Den fundamentala påverkanskedjan.

 11 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
 12 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande 

värderingar.
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem 

       för människornas verksamheter.
SW Klassifikationssystem för verksamheter.

       Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
och har nu adressen http://wimnell.com

 18 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
      Arkiv enligt Sunet 080412.

 20 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
Klassifikationssystemet för verksamheter 
och bibliotekssystemen.
Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
Sunets Webbkatalog nivå 1. 080412.
Mölndals biblioteks länkkatalog. (SAB-LIBRIS).
Länkskafferiet . Nivå 1.  080412.
SW Klassifikationssystem för verksamheter.
Länkskafferiet.
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Samhällsvetenskapsprogrammet 
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 27 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
 28 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
 29 105 Övergripande om forskning 
 30 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
 31 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
 32 108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.

Remissversion av ny kursplan i samhällskunskap i 
grundskolan.

 39 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
Förslag till nytt gymnasieprogram. Humanistiska 
programmet 

 42 11/19 Individernas inre verkligheter.
Informationsstress vår nya folksjukdom.
Människorna har olika behov av information i de olika 
rollerna.
Inre och yttre verkligheter.
De inre verkligheterna kommer fram i     
opinionsundersökningarna.

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.

 56 2 Religiösa verksamheter o d
Remissversion av ny kursplan i religionskunskap i 

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

 59 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
 60 31 Statistik och demografi

Statistiska centralbyrån. SCB Webbkarta.
Statistiska standarder
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Befolkning

 66 32 Statsvetenskap
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Demokrati

 67 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
Från  statistisk årsbok 2010: Nationalräkenskaper

 68 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Rättsväsende

70 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
71 351 Sveriges riksdag 

Riksdagen.se Ett urval av länkar.
 73 Partiledardebatt i riksdagen 20 jan 2010.
119 Utrikespolitisk debatt i riksdagen 17 feb 10:
160 Stark tonvikt på EU i utrikesdeklarationen.

Fjäsket för Nato” kritiserades i riksdagsdebatt
Oppositionen har förslag till utrikespolitik på område 6525

163 352 Kommun- och landstingsfullmäktige 
164 353 Sveriges regering

Regeringen och regeringskansliet. Ett urval länkar.
Mänskliga rättigheter i världen 2007.

170 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
Förenta Nationerna, FN.
Europeiska kommissionen.
Europaparlamentets informationskontor i Sverige.
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176 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
Fördelningsproblem.
Läget i världen. Globaliseringen.
Människornas verksamheter avgör världens framtid.
Klassifikationssystemet är ett hjälpmedel.
Samhällsplaneringsproblemen 2010.

186 4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

Systemvetenskapen vid högskolor och universitet.

187 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
188 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap

Förslag till nytt gymnasieprogram.
Naturvetenskapsprogrammet 

190 51 Matematik
Remissversion av kursplan i matematik i grundskolan.

194 52 Astronomi, rymdforskning
195 53 Fysik o d

Remissversion av ny kursplan i fysik i grundskolan.
199 54 Kemi o d

Remissversion av ny kursplan i kemi i grundskolan.
203 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d

Från  statistisk årsbok 2010: Geografiska uppgifter  
204 56 Paleontologi, arkeologi o d
205 57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära mm

Remissversion av ny  kursplan i biologi i grundskolan.
58 Botanik.
59 Zoologi

209 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
210 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter
211 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning od. Veterinärverks.

Förslag till nytt gymnasieprogram.
Vård- och omsorgsprogrammet
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. se område 7951
Hälso- och sjukvård
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vård efter behov och inte efter plånbok.
Här är vårt alternativ till Filippa Reinfeldts Vårdval.
De flesta är nöjda med sin vårdcentral.
Effektivare missbruksvård sparar pengar och räddar liv.
Mödradödligheten är en av vår tids stora skandaler.

227 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
Remissversion av ny kursplan i teknik i grundskolan.
Förslag till nytt gymnasieprogram. Teknikprogrammet 233

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Förslag till nytt gymnasieprogram. Naturbruksprogrammet
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Jordbruk, skogsbruk och fiske

237 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
238 641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.

Förslag till nytt gymnasieprogram.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Livsmedelsverket.

247 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Hotell- och turismprogrammet
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Boende, byggande och bebyggelse. 
Överenskommelse om bostadspolitiken mellan 
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Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.  
Med rättvisa skatteregler kan vi få fler hyresrätter.

257 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
Förslag till nytt gymnasieprogram.
El- och energiprogrammet 
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Vvs- och fastighetsprogrammet
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Energi
Energimyndigheten.
Boverket och Naturvårdsverket. Se område 71.
Vi ska bygga 2 000 nya vindkraftverk på tio år
Fusion inom två år.

283 645 Användning av inventarier o d.
Remissversion av ny kursplan i hem- och   
konsumentkunskap i grundskolan.

286 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
287 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter

Från  statistisk årsbok 2010: Hushållens ekonomi 
Konsumentverkets hushållsbudgetar:för 2009  
+bostadskostnader mm.

289    648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
Två av tre vill ha kvar Rut-avdraget.

       Rut-avdrag lågprioriterad valfråga.
292 649 Personvård: barn, hemsjukvård.
293 65 Administration, distribution, kommunikation, 

organisation o d.
294 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
295 6520 -6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.

SKL. Sveriges Kommuner och Landsting.
Kommuner, landsting och regioner
Statliga myndigheter mm.

316 6525 -6529 Militära verksamheter od.
Enighet i utrikespolitiken.
En rättvis värld är möjlig. 
Rödgrön plattform för Sveriges säkerhets- och 
försvarspolitik.
En rödgrön politik för Sveriges relationer med världens 
länder.
Det är bra att de rödgröna gjort en så pass helomfattande 
genomgång av problem i världen.

342 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik.
Världens länder.

348 653 Handelsverksamheter.
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Handels- och administrationsprogrammet
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Handel med varor och tjänster 
Priser och konsumtion

352 654 Telekommunikationsverksamheter.
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Informations-och kommunikationsteknik

353 655 Förlagsverksamheter o d.
      Nu måste Bonnier våga möta kritiken om monopol

357 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Fordons- och transportprogrammet 
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Transporter och kommunikationer
Följ vinterkaoset.

362 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Ekonomiprogrammet
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Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Offentlig ekonomi
Finansmarknad
Socialförsäkring
Försäkringskassan.
ISF Inspektionen för socialförsäkringen.
Hög tid för en ny sjukförsäkring – en överenskommelse 

mellan S, V och MP
       TCO: ”Större hänsyn måste tas till individen”

389 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
Arbetsmarknad.
Statistisk årsbok för Sverige 2010.
Arbetsmarknad
Näringsverksamhet
Arbetsförmedlingen.
Fackföreningarna, företagarna och arbetsförmedlingen.

       Så här vill vi förändra regelverket för A-kassan.
Nya förslag för starkare arbetslinje för nyanlända.

400 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
401 66/68 Tillverkning av varor

Förslag till nytt gymnasieprogram. Hantverksprogrammet 
Förslag till nytt gymnasieprogram. 
Industritekniska programmet
Här framställs ”fel” etanol på rätt sätt.
Extrasnål Saab 9-3 snart klar.

66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

407 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
Förslag till nya gymnasieutbildningar.
Bygg- och anläggningsprogrammet.

409     7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
410 70 Allmänt om konst och kultur.

Förslag till nytt gymnasieprogram. Estetiska programmet
413 71 Övergripande planering av fysiska miljöer +
413 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Miljö och väder
Boverket
Naturvårdsverket.
Ny världsordning ett måste efter debaclet i Köpenhamn.

446 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
447 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 

Inredning
Remissversion av ny kursplan i slöjd i grundskolan

450 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
Remissversion av ny kursplan i bild i grundskolan.

452 78 Musik ( konserter o d 792)
Remissversion av ny kursplan i musik i grundskolan.

455 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter. 
Sport
Innehållet i en bok om moderna samhällsteorier.
Innehåll i en bok om sociologi.
Något om verksamheterna i område 79.

463 7911 -7913 Seder och bruk .
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: 
Kultur och fritid Tio-i-topp

466 7914 -7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
468 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
469 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
469 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
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470 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
471 7951 Sociologi. Socialvård. 

Från  statistisk årsbok för Sverige 2010: Socialtjänst
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut.
Förslag till nytt gymnasieprogram.
Barn- och fritidsprogrammet

488 7952 -7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Om brott och kriminalvård: Rättsväsende
Richard Wilkinson och Kate Pickett: Jämlikhetsanden. 

Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre.
Sjuka klyftor.
Behovet av rättvisa.
Förslag till feministisk plattform.
Kvinnodagens stormiga historia.
EU och Sverige måste agera mot över-greppen på kvinnor.
Nyanlända ska lära om Sverige.

503 7957 Undervisning o d.
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Utbildning och forskning
Skolverket.
Skolinspektionen.

511 Från skolverkets hemsida 22 februari 2001.
Omfattande insatser för den nya skolan
Kursplaner och kunskapskrav för grundskolan
Stora förändringar i nya gymnasieskolan

516 Skolverket om gymnasieskolan.
Redovisning 2010-02-15  Dnr 2009:520
Sammanfattning av Skolverkets förslag
Från bilagorna några kommentarer. 

559 Skolverkets förslag är trångsynt.
Lämplighetsprov för lärare kan införas
Alla lärarutbildningar måste söka ny examensrätt.
Skolämnet historia är en strikt manlig angelägenhet.
Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia.

573 Högskoleverket.
579 Forskning.se Aktörer inom forskning & utveckling (FoU)
589 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet

Segregationen klyver Stockholm.
592 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
593 796- 799 Sport, idrott o d.

Remissversion av ny kursplan i idrott och hälsa i 
grundskolan.
Jörgen Brink vann årets Vasalopp.

596 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
597 80 Språk. Språkliga verksamheter. 

802-809 motsvarar 82-89.
Remissversion av ny kursplan i svenska i grundskolan.
Remissversion av ny kursplan i modersmål i grundskolan.
Remissversion av ny kursplan i svenska som andraspråk i 
grundskolan.
Remissversion av ny kursplan i engelska i grundskolan.
Remissversion av ny kursplan i moderna språk i 
grundskolan.
Remissversion av ny kursplan i teckenspråk för hörande i 
grundskolan.

614 81 Litteraturvetenskap-historia. 812-819 motsvarar 82-89.
82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
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85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

615 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
616 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen

Viktigast är att utveckla journalistiken.
618 91 Allm. geografi, reseskildringar. 

913-919 motsvarar 93-99.
Remissversion av ny kursplan i geografi i grundskolan.
Från  statistisk årsbok för Sverige 2010:
Internationella översikter

622 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
622 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

Remissversion av ny kursplan i historia i grundskolan.
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- o Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

626 Innehållsförteckning till: Sven Wimnell 30 januari 2010: 
Planering, klimat och välfärdsfördelning. 
http://wimnell.com/omr36-39za.pdf  

Sven Wimnell 10 april 2010 :
En fortsättning på 36-39zc. Politik mm. 
Grundskolan. Universitet och Högskolor.

http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

Innehåll:
Sid        Alla områden innehåller avsnitt om universitet och        

högskolor, som inte anges i innehållsförteckningen.

   7 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

   8 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande  
värderingar.
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
SW Klassifikationssystem för verksamheter.

       Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
       och har nu adressen  http://wimnell.com 

  15 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
  16 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.

        Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
       Länkskafferiet.

  21 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
       Skolans värdegrund och uppdrag

                   Skolans övergripande mål och riktlinjer.
  29 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

       Om samband.
  45   105   Övergripande om forskning 

       Utbildningar, studenter och professorer/professurer vid        
universitet och högskolor. En utredning.
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Kunskaper vid universitet och högskolor i Sverige. 
Brev till universitet och högskolor 041114.
Alla har ej svarat den 14 dec 2004.
Högskoleverkets årsrapport 2004. Helårsstudenter.
060220. Svar.
Sortering av professorer.
Klassifikationssystem för verksamheter.
Kommentarer i april 2010.

  68 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och 
näringar mm.

  70 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
       Skolverkets förslag till läroplan för grundskolan.

  79 108 Samhällskunskap. 
       Skolverkets förslag till kursplan i samhällskunskap i   
       grundskolan

  85 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
       Skolverkets förslag till kursplan i historia i grundskolan.

  91 11/19 Individernas inre verkligheter.
       Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.
       Korruption: Finlands sak är vår.
        Här men inte där.
       Opinionsmätningar och mediernas sju dödssynder.
        Rörligare väljare kräver nya sätt att mäta opinionen.

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.

105 2 Religiösa verksamheter o d
       Skolverkets förslag till kursplan i religionskunskap i          

grundskolan.
       Min Gud dras i smutsen av präster och biskopar

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

114 3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
115 31 Statistik och demografi
117 32 Statsvetenskap

Lättare tappa fotfästet nära makten.
Kaos utan partipiska.
Vad får politikerna att tro att ändamålen helgar medlen?

       Dags att diskutera vem som ska efterträda Victoria.
125 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
128 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

Lagrummet.
136 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
137 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)

Riksdagens utskott och EU-nämnden.
352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

utomlands)
353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

154 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
154        Socialdemokraterna.
181        Vänsterpartiet.
191             Miljöpartiet.
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208        Moderaterna.
214        Folkpartiet.
216        Centerpartiet.
220        Kristdemokraterna.

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

228 4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

230 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
231 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
233 51 Matematik

       Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan
240 52 Astronomi, rymdforskning
242 53 Fysik o d

       Skolverkets förslag till kursplan i fysik i grundskolan
250 54 Kemi o d

       Skolverkets förslag till kursplan i kemi i grundskolan.
258 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
261 56 Paleontologi, arkeologi o d
263 57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

ärftlighet.
       Skolverkets förslag till kursplan i biologi i grundskolan

273 58 Botanik.
275 59 Zoologi

277 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
278 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

verksamheter
279 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 

Veterinärverksamheter.
       En resa till människans innersta.

Kemikalieinspektionens produktregister.
341 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)

       Skolverkets förslag till kursplan i teknik i grundskolan.
KTH. Kungliga Tekniska högskolan.

409 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
       Regeringen om Jordbruk, skogsbruk och fiske. 

Statens jordbruksverk.
Skogsstyrelsen.

       Fiskeriverket.

449 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
450 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.

      Området söder om Sahara hotas av svält i år.
       Jamie Oliver möter motstånd i USA.

454 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
455 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
456 645 Användning av inventarier o d.

       Skolverkets förslag till kursplan i hem- och 
       konsumentkunskap i grundskolan

459 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
       Svenskarnas duschvanor kartlagda.

460 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
       Konsumentverkets hushållsbudgetar
       för 2009 +bostadskostnader mm. 
       De flesta sparar till bröllopet.
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462 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
463 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

464 65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d

465 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
6520-

469 6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
6525-

471 6529 Militära verksamheter
       Försvarsmakten.
       Försvarshögskolan.
       Folke Bernadotteakademin.
       Så här löser vi Sveriges problem med helikoptrarna.
       Långt till en värld utan kärnvapen.

496 653 Handelsverksamheter.
       Exportrådet. Swedish Trade Council.

501 654 Telekommunikationsverksamheter.
                   Svenskarna och Internet.

        Nytt FN-organ ska begränsa ditt Internetanvändande.
509 655 Förlagsverksamheter o d.

Om bokförlag.
511 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

       Transportstyrelsen.
521 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.

Riksbanken.
Finansinspektionen.
Riksrevisionen.

       Konjunkturinstitutet.
       Staten och kapitalet bör skapa nya fonder.

  Stefan de Vylder: Världens springnota 

567 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 
Arbetsmarknad.

       Arbetsmiljöverket.
       Fackföreningarna, företagarna och             
       arbetsförmedlingen.
      Ingen strejk inom handeln.
       Fakta om löner och arbetstider. 
       Utgiven 2008 av Svenskt Näringsliv.
       Tillväxtverket.

586 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

588 66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

589 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
       

590 7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
591 70 Allmänt om konst och kultur.
593 71+ Övergripande planering av fysiska miljöer

72 Formgivning av byggnader och anläggningar, 
arkitektur
Vägar ur kaoset. Mats Lundahl om Haiti efter     

                   jordbävningen.
FN tar nya tag i klimatfrågan.

       KTH. Kungliga Tekniska Högskolan.
603    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
604  74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 

Inredning.
       Skolverkets förslag till kursplan i slöjd i grundskolan.
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611 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.
       Skolverkets förslag till kursplan i bild i grundskolan.

618 78 Musik ( konserter o d 792)
       Skolverkets förslag till kursplan i musik i grundskolan.

625 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter.Sport.
Något om verksamheterna i område 79.

7911-
627 7913 Seder och bruk.

7914-
630 7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
632 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

       Ny digital teknik förändrar teatern.
641 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
642 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

643 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
644 7951 Sociologi. Socialvård. 

7952-
649 7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.

      Sverige måste återta sin roll som biståndsnation.
653 7957 Undervisning o d.

       Skolverket har redovisat sina förslag till nya kursplaner för 
       grundskolan, specialskolan och sameskolan.

678    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
678  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
679  796- 799 Sport, idrott o d.

       Skolverkets förslag till kursplan i idrott och hälsa i   
                   grundskolan.

684  8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
685  80 Språk.Språkliga verksamheter. 

802-809 motsvarar 82-89.
       Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan.
       Skolverkets förslag till kursplan i svenska som andraspråk         

i grundskolan.
       Skolverkets förslag till kursplan i modersmål i          

grundskolan.
       Skolverkets förslag till kursplan i engelska i grundskolan.
       Skolverkets förslag till kursplan i moderna språk i           

grundskolan.
       Skolverkets förslag till kursplan i teckenspråk för hörande        

i grundskolan.
713 81 Litteraturvetenskap - historia. 

812-819 motsvarar 82-89.
716 82/89 Skönlitteratur på olika språk

82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d
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717 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
718 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.

Journalistförbundet.
721 91 Allmän geografi, reseskildringar. 

913-919 motsvarar 93-99.
       Skolverkets förslag till kursplan i geografi i grundskolan.

727 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
728 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

        Skolverkets förslag till kursplan i historia i grundskolan.
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och 

forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

735 Innehållsförteckning till: Sven Wimnell 30 januari 2010: 
Planering, klimat och välfärdsfördelning. 
http://wimnell.com/omr36-39za.pdf

740-745 Innehållsförteckning till:Sven Wimnell 8 mars 2010 :
       Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration        
       av klassifikationssystem för verksamheter. En fortsättning på 
       36-39za. http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

Sven Wimnell 24 april+6 juni 2010: Hushållsekonomi och skatter 
2006, 2009 och 2010. (http://wimnell.com/omr36-39ze647.pdf)

Innehåll:
2   Hushållsekonomi och skatter 2006 och 2010.
3   Konsumentverkets hushållsbudgetar 2010 +bostadskostnader  mm.
6   Månadskostnader år 2010, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
    Årskostnader år 2010, förvärvs arbetande icke-pensionärer.
7  2006 och 2010 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
8  Inkomstskatterna för ensam förvärvsarbetande icke-pensionär med     
    jobbskatteavdrag inkomståret 2010

9  Hushållsekonomi och skatter 2006 och 2009.
11 2006, 2008, 2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
13 Inkomstskatterna för ensam förvärvsarbetande icke-pensionär med  
     jobbskatteavdrag inkomståret 2009.

     Skatteförslag. 
13 Jobbskatteavdraget avskaffas och ersätts med en skattereduktion.
     TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
     Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer.
     Ersättningar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar återställs till 80% 
     av lönen.
     Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
14 Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återinföras.
15 Skattelättnaderna bör bedömas med hänsyn till levnadskostnader.
16 Förbättringar för pensionärer med låga inkomster.
18 I samband med småhus finns två sätt att bo.
19 TV-avgiften.
     Bostadsbidrag för barnlösa hushåll med låga inkomster.
20 Skattetabell för beräkning av skatteavdrag för år 2010.

124

http://wimnell.com/omr36-39za.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39ze647pdf
http://wimnell.com/omr36-39ze647pdf


Sven Wimnell  25  juni 2010 : 
En fortsättning på 36-39zd.
Samhällsplaneringens problem,  
gymnasiet och politik april-juni 2010.  
http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

Innehåll:
Sid        
  12 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

  13 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande  
värderingar.
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
SW Klassifikationssystem för verksamheter.

       Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
       och har nu adressen  http://wimnell.com 

  20 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

  21 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
        Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
       Länkskafferiet.

  25 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
       Skolans värdegrund och uppdrag
       Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

                   Värderingar.
                   Folkhälsomål.
                   Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
                   FN:s Konvention om barnets rättigheter.
                   De mänskliga rättigheterna.

                   Rio-deklarationen om miljö och utveckling, 
                   Agenda 21. 1992.
  52   104   Övergripande filosofiska verksamheter om samband

       Om samband.

  68   105   Övergripande om forskning 
                  Se område 105 i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

  69 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och 
näringar mm.

  71 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
       Gymnasiet. Skolverket 100517.

                   Skolverkets länkskafferi.

  74    108   Samhällskunskap. 
       Samhällsvetenskapsprogrammet. Gymnasiet.

                   Samhällskunskap. Gymnasiet.
                   Nyanlända måste utbildas i grundläggande värderingar
                   Samhällskunskap. Skolverkets länkskafferi.

  81 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
       Humanistiska programmet. Gymnasiet.

                   Humanistisk o samhällsvetenskaplig specialisering. Gymn.
                   Filosofi. Gymnasiet.
                   Historia (idéhistoria od) Skolverkets länkskafferi. 

  90 11/19 Individernas inre verkligheter.
       Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.

                    Psykologi. Gymnasiet.
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         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.

   93 2  Religiösa verksamheter o d
        20       Övergripande religiösa verksamheter o d
         21  Allmän religionsvetenskap
         22/28  Kristna religioner
         29  Icke kristna religioner o d
                    Religionskunskap. Gymnasiet.
                   Religionskunskap. Skolverkets länkskafferi.
                   SVT Kunskapskanalen 29 maj 2010

  97 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.

102 31 Statistik och demografi
                   Hans Rosling - en av världens främsta globala tänkare.

102 32 Statsvetenskap
Svensk grundlag måste anpassas bättre till EU

105 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
                   Drama i fem akter.  
                   Ekonomernas kris.                 

109 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

Juridik. Gymnasiet.

111 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

112 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
                   Kammarens protokoll.  Om vårpropositionen
159             Rödgrön budgetmotion 3 maj 2010.

214 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
utomlands)

214 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)

214 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

215 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

215             6 juni 2010: Om skattesystem
221             Något om skatte- och bidragshistoria.
222             Mot en ny skattereform- globaliseringen och den svenska   
                   välfärden. Kjell-Olof Feldt
236             Något om skatte- och bidragshistoria.
239             Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
240             Inkomststatistik från SCB
242             Konsumentverkets hushålls-budgetar: för 2010 mm
246             Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
247             Hushållsekonomi och skatter 2006 och 2010.
248             Skatteförslag.
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250              I samband med småhus finns två sätt att bo.
251              TV-avgiften.
252              Bostadsbidrag för barnlösa hushåll
252              Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt
254              Här är vår politik för valets viktigaste fråga – jobben
256              Mona Sahlins anförande Första Maj 2010
263              Lars Ohly Första maj 2010
270              Vänsterpartiets valplattform 2010.
275              Miljöpartiet.VALMANIFEST 

281 4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

282 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

283 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
                   Naturvetenskapsprogrammet.Gymnasiet.
                   Naturkunskap Gymnasiet.
                   Naturvetenskaplig specialisering. Gymnasiet.

286 51 Matematik
       Matematik. Gymnasiet.

                 Tala om matematik.
                   Matematik. Skolverkets länkskafferi. 

292 52 Astronomi, rymdforskning

293 53 Fysik o d
       Fysik. Gymnasiet.

                   Fysik. Skolverkets länkskafferi.

298 54 Kemi o d
       Kemi. Gymnasiet.

                   Kemi. Skolverkets länkskafferi.

302 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
                   Så funkar orkaner.
                   Över 100 dödade i ovädret Agatha.

305 56 Paleontologi, arkeologi o d

306 57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära od 
       Biologi. Gymnasiet.

                   Biologi. Skolverkets länkskafferi.
                   Artdatabanken.

314 58 Botanik.
314 59 Zoologi

315 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
315 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

verksamheter

316 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
Veterinärverksamheter.

                   Vård- och omsorgsprogrammet. Gymnasiet.
                   Människan
                   Hälsa
                   Människans säkerhet
                   Vård och omsorg
                   Grundläggande vård och omsorg
                   Sjukvård
                   Pedagogik i vård och omsorg
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                   Specialpedagogik
                   Teknik i vård och omsorg
                   It i vård och omsorg
                   Massage
                   Medicin
                   Medicinsk teknik
                   Psykiatri
                   Gerontologi och geriatrik
                   Djursjukvård
                   SVT. Kunskapskanalen
                   Vårdföretag fuskar med fakturor.
                   Fusk i privat vård ska elimineras
                  Naivt utan stickprov.
                   Politiker måste börja tala klarspråk om äldrevården

340 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
       Teknikprogrammet. Gymnasiet.

Teknik. Gymnasiet.
                   Konstruktion. Gymnasiet.
                   Teknik. Skolverkets länkskafferi.
                   Teknikdelegationen.

361 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
                   Naturbrukprogrammet.Gymnasiet.
                   Skog, mark och vatten.
                   Naturbruk
                   Naturbrukets byggnader.
                   Biologi - naturbruk
                   Naturbruksteknik
                   Serviceteknik - naturbruk
                   Odling
                   Växtkunskap.

                   Odling i växthus
                  Trädgårdsanläggning
                   Skogsproduktion
                   Motor- och röjmotorsåg
                   Natur- och landskapsvård
                   Skötsel av utemiljöer
                   Naturguidning
                   Djur
                   Lantbruksdjur
                   Häst
                   Rid- och körkunskap
                   Hund
                   Sjukt hav ska räddas av syre.
                   Forskare varnar: Algblomningen blir kraftig i år.
                   Giftalgers framgång kan bero på stulna kloroplaster
                   Radikala förändringar krävs för det svenska fisket.
                   Fiske 2020 mot en ekosystembaserad fiskeriförvaltning.
                   Sverige får inte ducka för EU:s jordbrukspolitik

391 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

392 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
                   Restaurang- och livsmedelsprogrammet Gymnasiet.
                   Livsmedels- och näringskunskap
                   Måltids- och branschkunskap
                   Mat och butik
                   Hygienkunskap
                   Matlagningskunskap
                   Stycknings- och charkuterikunskap
                   Bageri- och konditorikunskap
                   Dryckeskunskap
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                   Mat och dryck i kombination
                   Serveringskunskap
                   Service och bemötande

4005 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
                   Hotell- och turismprogrammet.Gymnasiet.
                   Hotell
                   Konferens och evenemang
                   Turism

409 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
                   Från El- och energiprogrammet. Gymnasiet. 
                   Ellära
                   Elektroteknik
                   Elmätteknik
                   Eldistributionsteknik
                   Installationsteknik
                   Energiteknik
                   Kraft- och värmeteknik
                   Elektronik
                   Elektroniksystem
                   Automationsteknik. 
                   Mät-, styr- och reglerteknik.
                   Processteknik.
                   Support och servicearbete
                   Vatten- och miljöteknik
                   Vattenkraftteknik
                   Fastighetsförvaltning. Från VVS- och fastighetsprogram
                   Fastighetsservice.

427 645 Användning av inventarier o d.

                   Bevakning och säkerhet. Gymnasiet.
                   Larm och säkerhetsteknik. Från El- och energiprogrammet.
                   Hem- och konsumentkunskap. Skolverkets länkskafferi.

432 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).

433 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
                   Nytt sätt att räkna ger färre fattiga

435 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.

435 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

436 65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d

437 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
       Administration. Gymnasiet.
       Information och kommunikation. 

                   Programmering. 
                   Gränssnittsdesign.
                   Digitalt skapande.
                   Webbteknik.
                   Mediekommunikation.
                   Cad.
                   Dator- och kommunikationsteknik. Från El- o energiprog

447 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
        Regeringens myndigheter.

479 6525-6529 Militära verksamheter
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479 653 Handelsverksamheter.
                   Handels- och administrationsprogrammet.Gymnasiet.
                   Handel
                    Inköp och logistik
                    Försäljning och kundservice
                    Näthandel
                    Affärskommunikation

487   654    Telekommunikationsverksamheter.
                   Nätverksteknik. Från El- och energiprogrammet.
                   Näthandel
                   Nätet fångar inte alla
                   Hälften av alla 4-åringar är uppkopplade på nätet.
                   Mobilen förbi den fasta telefonen.

493   655    Förlagsverksamheter o d.
                   Grafisk produktion. Gymnasiet.

495 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
                   Fordons- och transportprogrammet. Gymnasiet.
                   Fordons- och transportbranschen
                   Transportteknik
                   Godshantering
                   Godstransporter
                   Lager och terminal
                   Järnvägsteknik. Från El- och energiprogr
                   Naivt tro att marknaden kan ge alla full postservice.

505   657    Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
                   Finanspolitiska rådets rapport 2010

520 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.  
                   Arbetsmarknad.

       Ekonomiprogrammet. Gymnasiet.
                   Företagsekonomi
                   Entreprenörskap
                   Ledarskap och organisation
                   Juridik
                   Psykologi
                   Kontrollens gränser.
                   De svenska politikerna saknar strategi för jobben
                   Arbetsmiljön viktigare än lönen
                   Svenskt Näringsliv starkt kritiska till Arbetsförmedlingen.
                   Alliansen vill inte väcka förhoppningar.
                   Vi behöver krafttag för att förbättra arbetsmiljön

534   659    Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
                   Utställningsdesign. Gymnasiet.

536 66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

                    Industritekniska programmet. Gymnasiet.
                   Tillverkningsunderlag
                    Industritekniska processer
                    Datorstyrd produktion
                    Människan i industrin
                    Produktionskunskap
                    Produktionsutrustning
                    Produktutveckling
                    Profilfördjupning
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                    Sammanfogningsteknik
                    Grafisk produktion
                    Driftsäkerhet och underhåll
                    Hantverksprogrammet. Gymnasiet.
                    Hantverk
                    Hantverkskunskap
                   Mönsterkonstruktion
                   Berghantering. Från Bygg- och anläggningsprogr
                   Mobila arbetsmaskiner. Från Bygg- och anläggningsprogr
                   Elektronikproduktion. Från El- och energi-progr
                   Från Fordons- och transportprogrammet. Gymnasiet.
                   Fordonsteknik
                   Maskin- och lastbilsteknik
                   Personbilsteknik
                   Karosseriteknik
                   Lackeringsteknik

564 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
                   Bygg- och anläggningsprogrammet. Gymnasiet.
                   Bygg och anläggning
                   Husbyggnad
                   Betongkonstruktioner
                   Träkonstruktioner
                   Mur- och putsverk
                   Elementmontering
                   Tätskikt våtrum
                   Golvläggning
                   Husbyggnad - specialyrken
                   Ventilationsplåtslageri
                   Plåtslageriteknik
                   Måleri
                   Anläggning

                   Berghantering
                   Mobila arbetsmaskiner
                   Anläggningsförare
                   Beläggning
                   Järnvägsbyggnad
                   VVS- och fastighetsprogrammet. Gymnasiet.
                   VVS - teknik
                    Systemkunskap
                    Kyl - och värmepumpsteknik
                    Ventilationsteknik
                    Industrirörteknik
                    Teknisk isolering
                    Verktygs- och materialhantering
                    Fastighetsförvaltning
                    Fastighetsservice.
                    Yttre miljö
                    El- och energiprogrammet. Gymnasiet.
                    Ellära
                    Mekatronik
                    Elektroteknik
                    Elmätteknik
                    Eldistributionsteknik
                    Installationsteknik
                    Energiteknik
                    Kraft- och värmeteknik
                    Elektronik
                    Elektronikproduktion
                    Elektroniksystem
                    Automationsteknik
                    Larm och säkerhetsteknik
                    Mät-, styr- och reglerteknik
                    Processteknik
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                    Dator- och kommunikationsteknik
                    Nätverksteknik
                    Eventteknik
                    Support och servicearbete
                    Vatten- och miljöteknik
                   Vattenkraftteknik
                   Järnvägsteknik

618  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.

619 70 Allmänt om konst och kultur.
                   Estetiska programmet. Gymnasiet.
                   Estetisk kommunikation.
                   Medier, samhälle och kommunikation.
                   Medieproduktion.
                   Visuell kommunikation
                   Mediekommunikation.
                   Konst och kultur.

627 71 Övergripande planering av fysiska miljöer +
72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur

                   Hållbart samhälle. Gymnasiet.
                   Arkitektur.
                   Miljöförändringar handlar också om säkerhetspolitik
                   Att bygga murar leder bara fel.
                   FN-chefen ska minska klyftan mellan fattiga och rika
                   Forskargrupp: starta om klimatpolitiken.
                   Världsnaturfonden WWF.

641    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
                   Kungliga Konsthögskolans vårutställningar

644  74 Konsthantverk, formgivning bruksföremål. Inredning
       Design. Gymnasiet.

                     Formgivning. Gymnasiet.
                   Mönsterkonstruktion
                   Slöjd. Skolverkets länkskafferi. 

649   75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.
      Bild. Gymnasiet.

                  Bildteori.
                  Visuell kommunikation.
                   Grafisk produktion.
                   Bild. Skolverkets länkskafferi.

655 78 Musik ( konserter o d 792)
       Musik. Gymnasiet.

                   Musikteori.
                   Ljudproduktion.
                   Musik. Skolverkets länkskafferi.

660 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter. Sport.

661 7911-7913 Seder och bruk.
                   Chatt om bröllopsetikett

670 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
                   Film- och tv-produktion. Gymnasiet.
                   Medier, samhälle och kommunikation.
                   Mediekommunikation
                   Visuell kommunikation.
                   Ljudproduktion.
                   Animation.
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                   Cirkus.
                   Eventteknik. Från El- och energiprogrammet.

679 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
                   Teater. Gymnasiet.
                   Dansorientering.
                   Dansteori.
                   Dansgestaltning.
                   Dansteknik
                   Eventteknik. Från El- och energiprogrammet.

       
687 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
                   Fritids- och friskvårdsverksamheter. Gymnasiet.
                   SVT. Kunskapskanalen 28 maj 2010.

689  794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

690 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
                   Social rapport 2010 från Socialtyrelsen.
                   Hållbart samhälle. Gymnasiet

711 7951 Sociologi. Socialvård. 
                   Barn- och fritidsprogrammet. Gymnasiet.
                   Socialt arbete.
                   Sociologi.

714  7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
     .

715 7957 Undervisning o d.
       Ämnesplaner. Gymnasiet.

                   Pedagogik. Gymnasiet.

                   Pedagogiskt arbete.
                 Ännu en gång fuskar regeringen i betygsfrågan.

429    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
                   Och världen ser åt ett annat håll.

732  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
                   Svenska FN-förbundet.

741  796- 799 Sport, idrott o d.
       Specialidrott. Gymnasiet.

                        Idrott och hälsa.
                    Fritids- och idrottskunskap.
                    Träningslära.
                    Idrott och hälsa. Skolverkets länkskafferi. 
                    Danmark är VM:s tristaste lag

7451  8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

752  80 Språk.Språkliga verksamheter. 
802-809 motsvarar 82-89.

                   Språk. Gymnasiet.
                   Människans språk
                   Svenska
                   Svenska som andraspråk
                   Modersmål
                   Engelska
                   Moderna språk
                   Klassisk grekiska - språk och kultur
                   Latin -  språk och kultur
                   Svenska för döva
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                   Engelska för döva
                   Teckenspråk för döva
                   Svenskt teckenspråk för hörande
                   Ordlistor och lexikon. Skolverkets länkskafferi.
                   Svenska. Skolverkets länkskafferi. 
                   Engelska. Skolverkets länkskafferi. 
                   Språkval. Skolverkets länkskafferi.

803    81      Litteraturvetenskap - historia. 
 812-819 motsvarar 82-89.

804 82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

805 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

806 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
.

811 91 Allmän geografi, reseskildringar. 
913-919 motsvarar 93-99.

       Geografi. Gymnasiet.
                  Geografi. Skolverkets länkskafferi.

815 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
                   Daniel Westling är idrottspedagog.

817 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
         93      Allmänt om allmän historia. Världs- och  
                   forntidshistoria

94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 
Europa

95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

                  Historia. Gymnasiet.
                  Historia. Skolverkets länkskafferi.
                  Snabbguide: Den svenska monarkins historia.
                  Tvåstatslösning enda alternativet.
                  Tvåstatslösningen är Israels sista livlina
                  Bara respekt för folkrätten kan få igång fredsprocessen
                  Japan varnar för ekonomisk kollaps
                  En världsdel av vinnare
                 Bafokengfolket bjuder in till VM-fest
                  Afrika tillåts inte bli för bra

843            Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

849            Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

854       Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

134

http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf


Sven Wimnell 25 oktober 2010 :
En fortsättning på 36-39ze. Samhällsplaneringens problem, 
grundskolan och politik hösten 2010.
http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

Innehåll:
Sid        
   7 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

   8 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande  
värderingar.
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
SW Klassifikationssystem för verksamheter.

       Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 
       och har nu adressen  http://wimnell.com 

  15 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.

  16 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
        Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
       Länkskafferiet.

  20 103 Allmänna encyklopedier. Övergripande värderingar
       Skolans värdegrund och uppdrag
       Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter

                   Värderingar.
                   Folkhälsomål.
                   Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
                   FN:s Konvention om barnets rättigheter.
                   De mänskliga rättigheterna.
                   Rio-deklarationen om miljö och utveckling, 
                   Agenda 21. 1992.

  47   104   Övergripande filosofiska verksamheter om samband
       Om samband.

  63   105   Övergripande om forskning 
                  Se område 105 i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

  64 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
Sammanställningar från offentlig statistik om yrken och 
näringar mm.

  66 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
       Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen  

                   och fritidshemmet  utfärdad den 7 oktober 2010. 
                   Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation

                   Gymnasiet se http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

  77 108 Samhällskunskap. 
       Kursplan  samhällskunskap i grundskolan

  82 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
       Kursplan historia i grundskolan.

  87 11/19 Individernas inre verkligheter.
       Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.

         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.
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   90 2 Religiösa verksamheter o d
       Kursplan religionskunskap i grundskolan.

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

  94 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
  94 31 Statistik och demografi

  95 32 Statsvetenskap
SVT:s Valu  Väljarströmmar i valet

106 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
                   Inåtvänd supermakt (Kina)

108 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
Lagrummet.

112 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

113 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
       Ledamöter & partier

                   Öppnande av riksmötet
                   Regeringsförklaring
                   Riksdagens utskott och EU-nämnden.
                   Debatt med anledning av budgetpropositionen

218 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
utomlands)

219 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
                   Statsministern och statsråden
                   Statsrådens ansvarsområden 
                   Budgetpropositionen för 2011
245 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
                   Förenta Nationerna, FN.
                   Europeiska kommissionen.
                   Europeiska unionens råd
                   Europaparlamentet

256 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
256             Politikernas värdegrund.
260             Alliansens valmanifest 2010-2014.
291             Folkpartiet liberalernas valmanifest 2010
312             VALMANIFEST för Centerpartiet 2010-2014
328             Kristdemokraternas valmanifest 2010.I
336             SOCIALDEMOKRATERNAS, VÄNSTERPARTIETS        
                   OCH MILJÖPARTIETS PLATTFORM 2011 – 2014 
347             Miljöpartiets valmanifest 2010.
353             Vänsterpartiet. Valplattform 2010
359             Sverige demokraternas kontrakt 2010 - 2014
364             Nu har Sverige blivit ett två-tredjedelssamhälle
365             Konsumentverkets hushålls-budgetar: för 2010     
                   +bostadskostnader mm.
369             Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
370             Staten och arbetsmarknaden- summering av tre års  
                   granskningar.
         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

136

http://svt.se/2.139744/
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.ASP?lang=sv


380 4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

380 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
380 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap

381 51 Matematik
       Kursplan matematik i grundskola

386 52 Astronomi, rymdforskning
387 53 Fysik o d

       Kursplan fysik i grundskolan

391 54 Kemi o d
       Kursplan  kemi i grundskolan.

395 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
395 56 Paleontologi, arkeologi o d

396 57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 
ärftlighet.

       Kursplan biologi i grundskolan

400 58 Botanik.
400 59 Zoologi

400 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
400 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

verksamheter

400 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
Veterinärverksamheter.

401 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
       Kursplan teknik i grundskolan.

404 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

405 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
                   Kursplan hem- och konsumentkunskap i grundskolan

405 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
405 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
405 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
405 645 Användning av inventarier o d.
405 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
405 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
405 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
463 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

408 65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d

408 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

409 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
                   SKL. Sveriges Kommuner och Landsting.
429             Regeringens myndigheter.

461 6525-6529 Militära verksamheter
461 653 Handelsverksamheter.
461   654    Telekommunikationsverksamheter.
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461   655    Förlagsverksamheter o d.
461 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
461   657    Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.

462 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.  
                   Arbetsmarknad.

       Staten och arbetsmarknaden- summering av tre års
                   granskningar.

472   659    Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

472 66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

472 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

472  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
472 70 Allmänt om konst och kultur.

473 71 Övergripande planering av fysiska miljöer
                   Vem tar hand om samhällsplaneringen?

475 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, 
arkitektur

475    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning

476  74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 
Inredning.

       Kursplan slöjd i grundskolan.
479 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.

       Kursplan bild i grundskolan.

482 78 Musik ( konserter o d 792)
       Kursplan i musik i grundskolan.

482 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter.Sport.

482 7911-7913 Seder och bruk.
482 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
482 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.        
482 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
482 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

482 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
482 7951 Sociologi. Socialvård. 
482 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.

     .
486 7957 Undervisning o d.

       Förordning om läroplan för grundskolan, förskoleklassen  
                   och fritidshemmet utfärdad den 7 oktober 2010.
                   Högre krav på lärarkåren - lärarlegitimation
                   Kunskapskanalen. 18 oktober 2010.

497    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
497  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

498  796- 799 Sport, idrott o d.
       Kursplan idrott och hälsa i   grundskolan.
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501  8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
502  80 Språk.Språkliga verksamheter. 

802-809 motsvarar 82-89.
       Kursplan svenska i grundskolan.
       Kursplan svenska som andraspråk i grundskolan.
       Kursplan modersmål i grundskolan.
       Kursplan  engelska i grundskolan.
       Kursplan moderna språk i grundskolan.
       Kursplan teckenspråk för hörande i grundskolan.

521 81 Litteraturvetenskap - historia. 
812-819 motsvarar 82-89.

521 82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

521 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
521 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.

.
522 91 Allmän geografi, reseskildringar. 

913-919 motsvarar 93-99.
       Kursplan  geografi i grundskolan.

526 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

527 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
         93      Allmänt om allmän historia. Världs- och  
                   forntidshistoria

94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 
Europa

95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

527             Kursplan historia i grundskolan.
531             Mänskliga rättigheter i världens länder.

539             Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf

544             Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf

549         Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf 

http://wimnell.com/omr40zf.pdf
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Sven Wimnell 30 november 2010 :
En fortsättning på omr 36-39zf. Klassifikationssystemet, 
samhällskunskapen,  partierna, skatterna, s-problemen, framtids-
planeringen, hälsa och jämlikhet mm. 
http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

Innehåll:
Sid  Område
   10        Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998        

       och har nu adressen  http:/wimnell.com
  12        Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
  14             Om 36-39za - 36-39zg   

    
  15   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

  16  10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande  
värderingar.
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?
SW Klassifikationssystem för verksamheter.

       
  21 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
  22 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.

        Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
       Länkskafferiet.

  23 103 Övergripande värderingar Allmänna encyklopedier.
  26   104   Övergripande filosofiska verksamheter om samband      
  26   105   Övergripande om forskning                  
  26   106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
  26 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.

  27   108    Samhällskunskap. 
                   Om samhället, om indivdernas kunskaper och moral o d,  
                   om politik och om utbildning i skolorna.
                   Den fundamentala påverkanskedjan.
                   Förklaringar till klassifikationssystemet.
                   Skolans värdegrund och uppdrag

       Kursplan  samhällskunskap i grundskolan
                   Överblick och sammanhang.
                   Utvecklingen i världen 
                   Moralen är ibland mycket dålig.
                   Riksförbundet hem och skola, RHS.
                   Marknadsekonomin - kapitalismen
                   SVT:s program kvällen då valresultatet sändes 
                   Moral för bärplockare.
                   Forskning.
                   Ny länkkatalog. skollink.se
                   Skolverkets länkskafferi
                   Skolverkets nyhetsbrev.
                   Lika lag för ökad likvärdighet
                   Den nya skollagen
                   Skolämnena svarar inte mot ambitionerna för skolan.
                   SW Klassifikationssystem för verksamheter.
                   “Ung och  bortskämd” Program i SVT1 november 2010.
                   “Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan och        
                   socialdemokraternas nya politik. 
                   Världen. Klimat och sociala relationer.
                   Sveriges elva folkhälsomål.
                   FN:s Konvention om barnets rättigheter.
                   Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
                   Människorna har olika behov av information i de olika  
                   rollerna.
                   Inre verkligheter och sociala miljöer.
                   De inre verkligheterna och de sociala miljöerna under   
                   tidernas lopp.
                   Historien om människan.

140

http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
http://wimnell.com


  83 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
       

  84 11/19 Individernas inre verkligheter.
       Tänkesätt, moral o d i de inre verkligheterna.

         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.

                    En av fyra deprimerad under sista åren i livet

  86   2 Religiösa verksamheter o d        
         20      Övergripande religiösa verksamheter o d

21 Allmän religionsvetenskap

  87 22/28 Kristna religioner
                    Vårt behov av kyrkan är oändligt

  89 29 Icke kristna religioner o d

  89 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
  89 31 Statistik och demografi

  90 32 Statsvetenskap
Tack för makten, pappa

 93 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
                   

 94 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
                   I dag får Sverige en ny grundlag
                   Uppenbar grundlag

 97 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

 98 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
                   Motion till riksdagen 2010/11:-S33000 KH av Mona  
                   Sahlin m.fl. (S, MP, V) med anledning av prop. 2010/11:1 
                   Budgetproposition för 2011
158             Riksdagens snabbprotokoll 2010/11:9 Den 3 nov 2010. 
                   1 § Partiledardebatt
210             7 § Allmänpolitisk debatt Ekonomisk politik och skatter

249 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och 
motsvarande utomlands)

249 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)

250   354    Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
                   Europeiska unionens institutioner och andra organ
                   Europeiska unionens råd
                   Rapporter från UNDP

255 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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255             Sven Wimnell 6 juni 2010: Om skattesystem
                   Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter
                   Något om skatte- och bidragshistoria.
                   Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
                   Inkomststatistik från SCB
                   Konsumentverkets hushålls-budgetar: för 2010 mm
                   Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
                   Hushållsekonomi och skatter 2006 och 2010.
                   Skatteförslag.
                   I samband med småhus finns två sätt att bo.
                   TV-avgiften.
                   Bostadsbidrag för barnlösa hushåll
                   Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt bör ej återiföras.

277             Låt förmögenhetsskatten  vara för evigt begravd
       Han tvärvänder om skatten

                   Borgerligheten befinner sig i ett mycket utsatt läge
                   Socialdemokrati: Drakens borg
                   Sahlin: Ställ era platser till förfogande
                   Ledande S-namn välkomnar Sahlins besked
                   Fyra fel blev de rödgrönas fall
                   Varför ökade klyftorna också när S hade makten?
                   Socialdemokratin måste bli ett tydligare alternativ
                  Så ska S åter bli centrum i den svenska politiken
                   Intern strid sätter partiet i gungning
                   Risk att S står inför ökenvandring
                   Jag avgår som partiordförande
                   Mona Sahlin avgår
                   Förståelse för avgångsbeslut
                   Hon hade kunnat sitta kvar
                   Mona Sahlins karriär

                   Ingen självklar efterträdare
                   Inga krav på Sahlins avgång
                   Sahlin: Det behövs en samlande gestalt
                   Europa överger de stora S-partierna
                   S-kris i fem europeiska länder
                   Sven-Erik Österberg pekas ut som ny S-ledare
                   S måste tillbaka till folks verklighet
                   Vägval hotar splittra Socialdemokraterna
                   Oundvikligt slut för Sahlin
                   Förändringens kraft
                   S behöver en öppen process
                   Socialdemokratin: Inte riktigt som andra partier
                   Partiets tidlösa värderingar ryms i några rader av Palme     
                   Socialdemokratins framtid får inte avgöras i slutna rum
                   Det borde bara ha varit vi och S
                   Andnor ska leda valberedningen i S

327             Sven Wimnell: Planering och styrning. En svensk  
                   världsplanering behövs.
                   En inledning om planering
                   Det första steget om folkets kunskaper och värderingar
                   Svenska väljare okunniga
                   “Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan och      
                   socialdemokraternas nya politik
                   SW Klassifikationssystem för verksamheter
                   Människorna har olika behov av information i olika roller
                   Socialdemokraterna kan lätt planera världens framtid 
                   SW Klassifikationssystem  för verksamheter
                   Planeringen för Sverige borde socialdemokraterna klara.    
                   Planeringen för världen kan vara svårare.
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342 4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

342 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
342 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
342 51 Matematik

343   52      Astronomi, rymdforskning
                   Planet från annan galax upptäckt

345 53 Fysik o d
                   Kan förklara hur vi kan finnas       

348 54 Kemi o d
348   55      Geologi, meteorologi, hydrologi o d
348 56 Paleontologi, arkeologi o d
348 57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

ärftlighet.       
348 58 Botanik.
348 59 Zoologi

348 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
348 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

verksamheter

349 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
Veterinärverksamheter.

                   Utmattningssyndrom syns i hjärnan
                   Mer medicin ska minska missbruk

                   Antabus har gett trygghet i vardagen
                   Svenskarnas ohälsa kostar minst 120 miljarder per år
                   Folkhälsopolitisk rapport 2010
                   Följ din mat- och sovklocka

364 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)

364   63      Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

364 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.                  
364 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
364 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

365 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
                   Rapport från UNDP: 2006 - 
                   Svensk sammanfattning av rapporten
                   Förord
                   Bortom bristen på vatten: Makt, fattigdom och den globala   
                   vattenkrisen.
                   Vad är WaterAid?
                   WaterAid i Sverige Vatten Sanitet Hygien
                   Ringar på vattnet i Mali
                   Vi stödjer Bangladesh
                   Katastrof i Pakistan
                   Olönsam vindkraft i 110 kommuner

409 645 Användning av inventarier o d.
409 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
409 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
409 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
409 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
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409 65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d

409 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

409 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.                 

410 6525-6529 Militära verksamheter
                   Yrkesförsvar dyrare än väntat

411 653 Handelsverksamheter.
                   Apec: Större steg mot frihandel

413   654    Telekommunikationsverksamheter.
                   Världen rustar upp för att möta digitala attacker
                   Ask vill lagra mer data än EU kräver
                   Så undviker du att din dator blir en zombie
                   Din dator deltar i brott
                   Så dyr blir datalagringen
                   Sociala medier tar över i företagen
                   Filip slutade med facebook. Den blev som ett svart hål    
                   som åt tid
                   Medierådet

426   655    Förlagsverksamheter o d.

426 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.

464   657    Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
                   Inga riktlinjer om ekonomisk obalans
                   Tre frågor till DN:s Johan Schück på plats i Seoul

                 Vägen till valutafred. Lars Jonung om dagens  
                   finansiella terrorbalans
                   Finanspolitiska rådet: Anders Borg bör tåla leken
                   Experter varnar för bubbla
                   Hög tid att vi får en ny försäkring för arbetsskador
                   Nödmiljarder till gröna ön
                   Bråttom att få stopp på den finansiella smittan
                   Borg räknar med brett stöd för Irlandslån
                   Myntets båda sidor
                   Portugals kris svider i plånboken

442 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling.  
                   Arbetsmarknad.
                   Stor brist på arbetskraft väntar
                   Den svenska modellen måste skapa fler jobb för att 
                   överleva 
                   Visst har arbetsmarknaden reformerats  
                   Stort reformbehov under mandatperioden 
                   Om mobbning på arbetsplatser 
                   Billström rör inte arbetskraftslag
                   Arbetskraftsinvandrare stjäl inte jobb för arbetslösa

453   659    Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

453 66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

453 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
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453  7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
453 70 Allmänt om konst och kultur.

454 71 Övergripande planering av fysiska miljöer
                   Räddningsplan för världens tigrar
                   Rapport från UNDP: 2007/2008 - Kampen mot           
                   klimatförändringarna: Gemensamt ansvar i en delad värld
                   Sverige byter klimattaktik inför FN-mötet
                   I dag startar FN:s klimatmöte i Mexiko

458 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, 
arkitektur

459    73     Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
                   Våra konstskatter behöver ett nytt Nationalmuseum

462  74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. 
Inredning.       

462 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto.       .

462 78 Musik ( konserter o d 792)

462 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter. Sport.

462 7911-7913 Seder och bruk.

463 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.                        
                   SVT har problem med att nå tittarna mellan 25 och 55
                   Små biografer kan läggas ner
                   Medierådet.

468 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.        

468 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.

469 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
                 Rekordmånga vill portas från kasinon

471 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
                   Rapport från UNDP: 2010 - Verkligt välstånd: Vägar,  
                   hinder och framgångar.
                   Svensk sammanfattning av rapporten
                   Grundläggande begrepp som används i rapporten
                   Inledning av Amartya Sen
                   Översikt.

                   Socialstyrelsen: Social rapport 2010.
                   Förord
                   Författare
                   Innehåll
                   Sammanfattning
                   Social rapport 2010 – en översikt

498 7951 Sociologi. Socialvård. 

499 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
       De skrattade bara.” Så berövades Safet sitt människovärde

                   Säg inget vänligt till mig
                   Fritt fram i Sverige. Men brottsligt i Frankrike
                   De skiter i vilket” – Så sviker vi de mobbade
                   Värst för dig själv” – Vår heder har inget pris
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                   Myten om det goda Sverige
                   Fram med sanningen
                   Tintin i belgisk rättegång
                   Dödstraffet viker – men några länder håller emot
                   Dödsstraffet i världen: Interaktiv karta ger effektfull bild
                   Ander blev den siste att avrättas
                 Motvalls i glädjediktaturen
                   Barbara Ehrenreich: ”Gilla läget. Hur allt gick åt helvete 
                   med positivt tänkande
                   Ehrenreich wallraffade i underklassen

547 7957 Undervisning o d.
                   Brittiska sjukan
                   Niornas betyg lägre
                   Björklund: ”Betygen har sjunkit under tjugo år
                   Nya betyg får blandade omdömen
                   Friskolor: Se över hela regelverket       

553    7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
                   Rapport från UNDP: 2009 - Att övervinna hinder:           
                   Migration och utveckling
                   Svensk sammanfattning av rapporten

562  7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

562  796- 799 Sport, idrott o d.        

562  8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
562  80 Språk.Språkliga verksamheter. 

802-809 motsvarar 82-89.
       

563    81     Litteraturvetenskap - historia. 
                   812-819 motsvarar 82-89.
                   Svensk litteraturs sex synvillor

567 82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

567 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

568 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
                   Medierådet

569 91 Allmän geografi, reseskildringar. 
913-919 motsvarar 93-99.       

570 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d
                 Henrik Berggren: ”Underbara dagar framför oss(Palme)
                   Cecilia Malmström: ”Det är lätt att bli cynisk men jag 
                   kämpar emot
                   I huvudet på SD:s partiledare

                   Malin Ullgren: Kungaboken handlar om män som inte ser        
                   kvinnor som människor
                  Berlusconi och kvinnorna
                   Italiens hetaste kärlek
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593   93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

         93      Allmänt om allmän historia. Världs- och  
                   forntidshistoria

595 94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 
Europa

                   Regeringsledamöter avgår i Italien
                   Forna fiender får en ny relation

599 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
                   Lovar att försöka återuppta samtalen
                  USA försöker väcka liv i avbrutna fredssamtal
                   Irakierna fick bred samlingsregering
                   Varför i Afghanistan?
                   Afghanerna ska bli herrar i eget hus
                   Suu talar till sina anhängare
                   Medvedev inleder ny avstalinisering
                   Sydkoreas försvarsminister avgår
                   Kim och hans bomb

609 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.

610 97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 
Mellanamerika

                  Förlamat av politik
                  USA-valet: Tuffa utmaningar väntar segrarna
                  Motgång tvingar Obama att samarbeta
                 Haitis koleraepidemi allt värre
                 FN-vädjan om miljardhjälp till Haiti

617 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
                   Folk här är rädda

619 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

620              Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
626              Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
631         Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf 
641              Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
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Sven Wimnell  20 dec 2010 :
Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring 
av länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan.
Regeringens arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

Innehåll:
Sid
  6 Introduktion.
  6 Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har 

nu adressen http://wimnell.com 

  8 Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
 10 Samhällsplaneringens problem.
 Hur ska man kunna förbättra världen?
 13 SW Klassifikationssystem för verksamheter.
 16 Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.
 17 Länkskafferiet.

 19 Skolans värdegrund och uppdrag 
 22 Samhällskunskap 
 23 Överblick och sammanhang.

 30 Utvecklingen i världen  
 30 Moralen är ibland mycket dålig.
 31 Marknadsekonomin - kapitalismen
 31 Förhandsprövning av nya tjänster från SR, SVT och UR

 32 Skolverkets Länkskafferi
 32 Ny länkkatalog. skollink.se
 36 Skolämnena svarar inte mot ambitionerna för skolan.
 37 SW Klassifikationssystem för verksamheter.

 39 “Ung och  bortskämd” Program i SVT1 november 2010.
 40 “Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan och socialdemo-

kraternas nya politik. 

 41 Världen. Klimat och sociala relationer.
 43 Sveriges elva folkhälsomål.
 46 FN:s Konvention om barnets rättigheter.
 47 Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
 49 Människorna har olika behovav information i de olika rollerna.
 50 Inre verkligheter och sociala miljöer.

 54 Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till empati
 56 Killar utan koll. Tidevarv komma, tidevarv gå – den svenske 

tönten han ska bestå.

 57 Stockholms universitet förlorar examensrätt för lärarutbildning
 59 Utbildningsministern: Chockvåg genom systemet
 59 Lärarförbundet Situationen är mycket allvarlig
 60 Färbättring av skolans länkkataloger.

 61 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

 62 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande      
                   värderingar
 63 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
 64 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
 72 103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.     
 73 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
 74 105 Övergripande om forskning 
 75 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
 78 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
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 79 108 Samhällskunskap. 
 84 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

 89 11/19 Individernas inre verkligheter.
 91 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
 92 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
 93 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
 94 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
 97 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
101 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
103 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
106 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

107 2 Religiösa verksamheter o d
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d

120 3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
121 31 Statistik och demografi
125 32 Statsvetenskap
127 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
130 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

135 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
136 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
137 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

utomlands)
138 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
139 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

146 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

153 4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

154 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
155 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
157 51 Matematik
163 52 Astronomi, rymdforskning
166 53 Fysik o d
173 54 Kemi o d
176 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
180 56 Paleontologi, arkeologi o d
181 57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

ärftlighet.
185 58 Botanik.
188 59 Zoologi

194 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
195 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

verksamheter
196 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 

Veterinärverksamheter.
203 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
211 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
213 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
214 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
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219 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
221 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
224 645 Användning av inventarier o d.

226 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
227 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
230 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
231 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

232 65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d

233 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
245 6520-

6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
248 6525-

6529 Militära verksamheter
252 653 Handelsverksamheter.
253 654 Telekommunikationsverksamheter.
254 655 Förlagsverksamheter o d.
255 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
258 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
264 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 

Arbetsmarknad.
269 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

271 66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

276 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

279     7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
280 70 Allmänt om konst och kultur.
281 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
284 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, 

arkitektur
287 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
296 74 Konsthantverk, formgivning av 

bruksföremål.Inredning
303 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
313 78 Musik ( konserter o d 792)

326 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter.Sport

327 7911-
7913 Seder och bruk .

329 7914-
7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.

333 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
335 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
338 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

339 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
341 7951 Sociologi. Socialvård. 

7952
342 7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
348 7957 Undervisning o d.
357 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
358 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

361 796- 799 Sport, idrott o d.
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386 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
387 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 

82-89.
410 81 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 

82-89.

417 82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

419 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
420 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
428 91 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 

93-99.
451 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

452 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och 

forntidshistoria
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

Europa
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

478 Bilaga till 353 Sveriges regering 

478 Sveriges regering och regeringskansli
479 Regeringskansliet med departementen
480 Om Regeringskansliet
482 Statsministern och statsråden

484 Statsrådsberedningen
487 Arbetsmarknadsdepartementet
489 Finansdepartementet
493 Försvarsdepartementet
497 Förvaltningsavdelningen
498 Integrations- och jämställdhetsdepartementet
502 Jordbruksdepartementet
504 Justitiedepartementet
507 Kulturdepartementet
509 Miljödepartementet
512 Näringsdepartementet
515 Socialdepartementet
521 Utbildningsdepartementet
526 Utrikesdepartementet
532 EU-representationen

533 Statsministern och statsråden
535 Kontakt och besök
536 E-post till regeringen och departementen
538 Detta arbetar departementen med
540 Ämnen och ansvarsområden A-Ö 

151

http://regeringen.se/sb/d/8270
http://regeringen.se/sb/d/1468
http://regeringen.se/sb/d/495
http://regeringen.se/sb/d/1469
http://regeringen.se/sb/d/8324
http://regeringen.se/sb/d/1473
http://regeringen.se/sb/d/1476
http://regeringen.se/sb/d/8339
http://regeringen.se/sb/d/1471
http://regeringen.se/sb/d/1470
http://regeringen.se/sb/d/1474
http://regeringen.se/sb/d/1454
http://regeringen.se/sb/d/1475
http://regeringen.se/sb/d/1478


Sven Wimnell  30 dec 2010 :
Samhällskunskap, framtidsplanering och  hjälpmedel för 
socialdemokraterna  när de ska forma sin nya politik. 
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Innehåll:
Sid
  6 Introduktion.

Socialdemokraternas nya politik
  7 Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har 
nu adressen http://wimnell.com 

  9 Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
 11 Samhällsplaneringens problem.
 Hur ska man kunna förbättra världen?
 14 SW Klassifikationssystem för verksamheter.
 17 Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.

 18 Skolans värdegrund och uppdrag 
 22 Samhällskunskap 
 22 Överblick och sammanhang.

 30 Utvecklingen i världen  
 30 Moralen är ibland mycket dålig.
 31 Marknadsekonomin - kapitalismen
 31 Förhandsprövning av nya tjänster från SR, SVT och UR

 32 Skolverkets Länkskafferi
 32 Ny länkkatalog. skollink.se
 36 Skolämnena svarar inte mot ambitionerna för skolan.
 37 SW Klassifikationssystem för verksamheter.

 39 “Ung och  bortskämd” Program i SVT1 november 2010.
 40 “Ung och bortskämd”, utbildningen i skolan och socialdemo-

kraternas nya politik. 

 41 Världen. Klimat och sociala relationer.
 43 Sveriges elva folkhälsomål.
 46 FN:s Konvention om barnets rättigheter.
 47 Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
 49 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
 50 Inre verkligheter och sociala miljöer.

 54 Dataspelsvåld minskar ungas förmåga till empati
 56 Killar utan koll. Tidevarv komma, tidevarv gå – den svenske 

tönten han ska bestå.

 57 Stockholms universitet förlorar examensrätt för lärarutbildning
 59 Utbildningsministern: Chockvåg genom systemet
 59 Lärarförbundet Situationen är mycket allvarlig
 60 Färbättring av skolans länkkataloger.

 61     Sven Wimnell: Planering och styrning. 
          En svensk världsplanering behövs.
 62     En inledning om planering.
 64     Det första steget om folkets kunskaper och värderingar.
 65     Svenska väljare okunniga.
 66     Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
 67     En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för 
          människornas verksamheter.
 69     Socialdemokraterna kan lätt planera världens framtid. 
 70     Planeringen för Sverige borde socialdemokraterna klara.    
          Planeringen för världen kan vara svårare.  
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 71    Världen väntar inte.
 72    En modernare värld.
 74    Vattna grannens krukväxter och få en livförsäkring.
 75    Östern återtar sin makt.
 78    Några exemel på problem som politiska partier bör ha åsikter om
 78    Skandal att myndigheterna struntar i människors oro
 81    Så bygger vi högklassigt för vanliga inkomsttagare.
 83    Slå vakt om meddelarfriheten.
 85    EU måste visa mod.

 87    En förteckning över verksamhetsområden med problem som 
         politiska partier bör ha åsikter om.
 91    Forskning. Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf
 97    Förteckningen i det följande har gjorts som hjälpmedel för  
         de socialdemokrater som ska utforma den nya politiken.

 98 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

 99 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande      
                   värderingar
100 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
101 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
103 103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.     
104 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
105 105 Övergripande om forskning 
108 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
109 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
110 108 Samhällskunskap. 
111 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

112 11/19 Individernas inre verkligheter.

116 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
117 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
118 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
119 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
120 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
121 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
122 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
124 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

125 2 Religiösa verksamheter o d
20 Övergripande religiösa verksamheter o d
21 Allmän religionsvetenskap
22/28 Kristna religioner
29 Icke kristna religioner o d

128 3 Politikvetenskaper.Politiska verksamheter.
129 31 Statistik och demografi
131 32 Statsvetenskap
134 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
137 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
141 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
142 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
143 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

utomlands)
144 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
145 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
146 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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148 4 Sambandsforskningsverksamheter.
150 40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

151 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
152 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
153 51 Matematik
157 52 Astronomi, rymdforskning
158 53 Fysik o d
162 54 Kemi o d
166 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
169 56 Paleontologi, arkeologi o d
171 57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

ärftlighet.
177 58 Botanik.
178 59 Zoologi

179 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
180 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

verksamheter
181 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 

Veterinärverksamheter.
243 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
311 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
317 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
318 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
319 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
320 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
321 645 Användning av inventarier o d.

322 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
323 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter

324 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
325 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

326 65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d

327 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
331 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
332 6525-6529 Militära verksamheter
333 653 Handelsverksamheter.
334 654 Telekommunikationsverksamheter.
335 655 Förlagsverksamheter o d.
336 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
338 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
341 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 

Arbetsmarknad.
349 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
350 66/68 Tillverkning av varor
352 66 Tillverkning av kemivaror o d
353 67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
354 68 Tillverkning av komplexvaror

355 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

356     7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
357 70 Allmänt om konst och kultur.
359 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
367 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, 

arkitektur
370 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
371 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.    
                   Inredning
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376 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
382 78 Musik ( konserter o d 792)

387 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter.Sport

388 7911-7913 Seder och bruk .
391 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
393 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
398 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
399 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

400 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
401 7951 Sociologi. Socialvård. 
407 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
410 7957 Undervisning o d.
434 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
435 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

436 796 - 799 Sport, idrott o d.

439 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
440 80 Språk. Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 

82-89.
451 81 Litteraturvetenskap-historia. 812-819 motsvarar 82-89.

454 82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d

88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

455 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
456 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
458 91 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 

93-99.
462 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

463 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
466 93 Allmänt om allmän historia. Världs- och 

forntidshistoria
467 94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

Europa
468 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
369 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
470 97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

Mellanamerika
471 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
472 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

  Innehållsförteckningar till
473       http://wimnell.com/omr36-39zc.pdf
479       http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf
489        http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf
494        http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf
502        http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf  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Sven Wimnell  18 feb 2011+21 mars : Till socialdemokraternas 
valberedning. Om politik för en ny partiledare. + Till socialdemo-
krater om kongressmaterial och framtidsplanering 
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf

Innehåll
sida Till socialdemokraternas valberedning. 
    5 Socialdemokraternas tankar om partiledare och politik. 
    5 Från socialdemokraternas hemsida: Valberedningen
    6 Bilden av det kommande ledarskapet
    6 Kriterier
    7 Valanalys 2010
    7 Kriskommissionen
    8 Nyhetsbrev från kriskommissionen den 21 jan 2011
    9 S behöver nyfikenhet och mod
   10 Valanalys. Stockholms läns partidistrikts styrelse, 2011-01-17. 

   13 Hur ska man kunna förbättra världen?
  14 Samhällskunskap, framtidsplanering och  hjälpmedel för 

socialdemokraterna  när de ska forma sin nya politik. 
Innehåll i http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

  18 Socialdemokraternas nya politik.
  18 Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har 

nu adressen  http://wimnell.com 
  20 Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
  22 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 

världen?
  23 En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för 

människornas verksamheter.
  25 SW Klassifikationssystem för verksamheter
  28   Ämneskataloger och SW-klassifikationssystem.

  30   Skolans utbildning.
  31   Skolans värdegrund och uppdrag
  34   Samhällskunskap
  35   Överblick och sammanhang.
  38   Människorna har olika behov av information 

  i de olika rollerna.
  39 Skolämnena svarar inte mot ambitionerna för skolan
  40 Förbättring av skolans länkkataloger.

  41 Framtidsplanering.
  42 Planering och styrning. 

En svensk världsplanering behövs.
  43 En inledning om planering
  45 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar
  46 Svenska väljare okunniga
  47 Socialdemokraterna kan lätt planera världens framtid
  48 Planeringen för Sverige borde socialdemokraterna klara. 

Planeringen för världen kan vara svårare.

  49 Politiken.
  50 Politiken sedan mitten av 1960-talet.
  50 Partiets tidlösa värderingar ryms i några rader av Palme
  53 Möjligheternas land
  55 Tal vid förtroenderådet

  64 De borgerliga.
  65 Nu växer en ny bild av Sverige fram i omvärlden
  68 Centerpartiets valanalys 2010, 28 januari 2011
  69 Centerpartiet måste kunna regera och samtidigt vara 

samhällskritiska
  69 Invandringspolitik ska bli centerfråga
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  70 Elpriserna måste regleras för att skydda konsumenten
  72 Ledare för småpartier sitter säkert trots tapp

  73 Skatter.
  74 Något om skatte- och bidragshistoria
  77 Skatteförslag
  79 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik
  80 De borgerliga började sin allians 2004-2005
  82 Inkomst efter skatt 2004

  84 Hushållsekonomi.
  85 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2011+ bostads-

kostnader mm
  88 Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
  88 Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
  89 Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2010
  90 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
  91 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
  91 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
  93 Månadslön  och löneutveckling år 2009. Arbetare

  96 Några politiska problem.
  97 Fredrik Reinfeldt har fel – inkomstskillnaderna ökar
  99 Lär dig matte – eller bli uträknad
100 Ta makten över din plånbok
100 S-kvinnor: Mer resurser till vården
101 Regeringsalliansen och oppositionen
103 Låt förmögenhetsskatten  vara för evigt begravd
103 Han tvärvänder om skatten
104 Arbetarrörelsen är ett frihetsprojekt
106 Facken borde vara stolta

107 Framtidens kärnkraft. Nu startar forskningen
110 Skandal att myndigheterna struntar i människors oro
112 Vit makt-våld ett lika stort hot som islamisk extremism
114 Forskning.
115 Kritiskt läge för havens fiskbestånd
115 Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala 

miljöerna som formar de inre verkligheterna.   

117 Sverige och världen.
118 Östern återtar sin makt
119 Sverige skrumpnar
121 Vattna grannens krukväxter och få en livförsäkring
122 Italien blir svartare. Vänstern lämnar fältet öppet för fascismen
123 Så här kan EU med enkla medel stödja Nordafrika

126 Att utforma politiken.
127 Ett hjälpmedel för de socialdemokrater som ska utforma den 

nya politiken
128 SW Klassifikationssystem  för verksamheter
130    En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för   
             människornas verksamheter

131    Vad får barnen lära om livet och om att välja politik?   
132    Nya läroplaner
132    Kunskapskraven för grundskolan klara
134    Kursplan i samhällskunskap i grundskolan
138      Samhällskunskap. Kunskapskrav

143 Kriskommissionen.
144 Omstart för socialdemokratin. Kriskommissionens rapport.
145 Innehållsförteckning
146 Kriskommissionens rapport. Kommentarer.
172- Avskrift av kriskommissionens rapport 
234      Fortsättning efter 110309. Med särskild innehållsförteckning.
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Fortsättning efter den 9  mars 2011.

Innehåll

237 Håkan Juholt föreslås till ny partiordförande och Carin Jämtin 
föreslås bli ny partisekreterare.

238 Kongressmaterial från socialdemokraterna.
Ett Sverige för morgondagen

250 Kommentarer.
253 Inledning.
257 Vår plats i världen och världsproblem.
260 Politikens informationsprocesser.
262  Välfärd och välfärdsfördelning.
265 Arbete.

269 Material som rör  vår plats i världen och världsproblem.
270 Socialdemokratins framtid är solidaritet, rättvisa, fred
272 Förenta Nationernas Millenniedeklaration. 
274 FN:s Konvention om barnets rättigheter.
276 De mänskliga rättigheterna.
280 Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992.
282 Folkhälsomål.
284 Ambassader som är viktiga för Sverige får inte läggas ned
287 Förenta Nationerna, FN. 
291 Europeiska Unionen. EU
293 Europaparlamentet
294 EU-kommissionen
308 Sveriges riksdag.

309 Sveriges Kommuner och Landsting. 
310 Utrikesförvaltning i världsklass. Slutbetänkande av 

Utrikesförvaltningsutred-ningen  SOU 2011:21
313 Utrikesförvaltningens intressenter
318 Myndigheter och aktörer inom handelspolitik, EU:s inre 

marknad och främjande
321 UD: Utrikespolitik och internationellt samarbete
323 Bistånd och utveckling
325 Webbplatskarta Regeringen och Regeringskansliet
327 Så styrs Sverige
330 SIDA.
339 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

367 Libyen.
369 Är den arabiska våren på upphällningen? Sju frågor och svar 

om konflikterna i mellanöstern.
370 EU står inför ett nytt utrikesfiasko 
371 FN sade ja till flygförbud över Libyen
372 Rätt att stoppa diktatorn
373 Striderna i Libyen fortsätter
374 Sex frågor – vad är en flygförbudszon och vad innebär 

Khaddafis beslut?
375 Förberedelserna har pågått i fyra veckor
376 Regimens armé saknar slagkraft
377 Utvidgat krig blir resultatet
378 EU splittrat om Libyen
379 Svensk militär insats dröjer
379 Libyen attackeras från alla håll.
380 Detta kommer länderna att bidra med till operationen
381 Omfattande attacker är att vänta
382  Japan.
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382 En bild av livet före tsunamin 
384 Fem dagar av stigande dramatik
385  Stöd från andra drabbade viktig hjälp
387  Så olika klarar vi av extrema påfestningar. Olika typer av 

överlevare

389 Framtidsplanering.
389 Samhällsplaneringens problem.

   Hur ska man kunna förbättra världen?
390    En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för     

    människornas verksamheter.
392    SW Klassifikationssystem för verksamheter.
394    Den fundamentala påverkanskedjan.
395    Planering och styrning.  En svensk världsplanering behövs.
396    En inledning om planering.
398    Det första steget om folkets kunskaper och värderingar.
399    Svenska väljare okunniga.
400      Socialdemokraterna kan lätt planera världens framtid 
401    Planeringen för Sverige borde socialdemokraterna klara.   

   Planeringen för världen kan vara svårare.  
402    En förteckningen som hjälpmedel för socialdemokrater som   

   ska utforma den nya politiken.
403    En förteckning över verksamhetsområden med problem som   

   politiska partier bör ha åsikter om. För framtidsplanering.

407    Från socialdemokraternas hemsida på Internet.
408    Ny chef till ny avdelning
408    Rapporter och överenskommelser
410    Internationell politik
411    Internationellt fokus
411    Europeiska unionen

413    S i Europaparlamentet.
415    Europapolitik
416    Länkar
418    Länkar

423 Kommentarer om hemsida och politik.
426 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
427 M:s ekonomiska politik gynnar höginkomsttagare
429 Skatteförslag.
430 S måste hitta en riktning för samhällsomvandlingen

433     Sveriges havsmiljöpolitik bryter mot EU:s miljölagar
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Härefter sammanställningar i kronologisk 
ordning. 
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Sven Wimnell 8 april 2011
Statliga myndigheter mm och några av 
deras webbkartor på Internet.
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Innehåll

Sid 9-48 En förteckning över statliga myndigheter
Från regeringens hemsida på Internet 9 januari 2011

Myndigheter
Till Regeringskansliets verksamhet hör myndigheter och statliga bolag 
som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen.

Statsrådsberedningen 
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS).
 
Arbetsmarknadsdepartementet 
Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Arbetsförmedlingen, Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Inspektionen för 
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) med flera.

Finansdepartementet 
Skatteverket, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, 
Finansinspektionen, AP-fonderna med flera. 

Försvarsdepartementet 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap med flera.

Justitiedepartementet 
Polisen, Domstolsverket, Migrationsverket med flera

Kulturdepartementet 
Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Myndigheten 
för radio- och tv med flera.

Landsbygdsdepartementet 
Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Fiskeriverket, Styrelsen för 
samefonden med flera.

Miljödepartementet 
Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket med flera.

Näringsdepartementet 
Trafikverket, Tillväxtverket, Statens energimyndighet med flera.

Socialdepartementet
Apoteket AB, Barnombudsmannen, Hjälpmedelsinstitutet med flera.

Utbildningsdepartementet 
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten med flera.

Utrikesdepartementet 
Invest in Sweden Agency, Migrationsverket, Svenska institutet med 
flera. 

161

http://wimnell.com/omr40zg.pdf
http://regeringen.se/sb/d/1477/a/18353
http://regeringen.se/sb/d/8270/a/74513
http://regeringen.se/sb/d/1468/a/14239
http://regeringen.se/sb/d/495/a/3174
http://regeringen.se/sb/d/1476/a/13157
http://regeringen.se/sb/d/8380
http://regeringen.se/sb/d/1473/a/18238
http://regeringen.se/sb/d/1471/a/17410
http://regeringen.se/sb/d/3442
http://regeringen.se/sb/d/1474
http://regeringen.se/sb/d/5017
http://regeringen.se/sb/d/1475/a/14972


Sid 49- 691 Webbkartor från några statliga myndigheter 
m m inlagda i SW-klassifikationssystem

1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande  värderingar
   Introduktion om förteckningen.
* Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har nu  
   adressen http://wimnell.com 
* Om klassifikationssystem
* Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
* Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
   världen?
* En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för människornas 
   verksamheter.
* SW Klassifikationssystem  för verksamheter.

101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning

103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.
* Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
* FN:s Konvention om barnets rättigheter.
* De mänskliga rättigheterna.
* Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992.
* Folkhälsomål.

104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband

105 Övergripande om forskning 
* forskning.se

106 Övergripande om ekonomiska verksamheter

107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
* Skolverket.Kunskapskraven för grundskolan klara
 
108 Samhällskunskap. 
* Del ur Lgr 11: kursplan i samhällskunskap i grundskolan
* Samhällskunskap. Kunskapskrav

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

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

162

http://wimnell.com


3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.

31 Statistik och demografi
* SCB Statistiska Centralbyrån

32 Statsvetenskap
33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
34 Lagar o förordningar, traktat, juridik
35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
* Sveriges riksdag. 15 mars 2011.

352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 
utomlands)
* Sveriges Kommuner och Landsting.

353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
* Regeringen och Regeringskansliet

354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
* Förenta Nationerna, FN.
* EU från Internet 15 mars 2011.

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
* Sociademokraternas hemsida på Internet.

* Miljöpartiet de gröna, mp 
* Vänsterpartiet
* Moderaterna
* Folkpartiet
* Centerpartiet
* Kristdemokraterna
* Sverigedemokraterna

4 Sambandsforskningsverksamheter.

40 Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
51 Matematik

52 Astronomi, rymdforskning
* Rymdstyrelsen

53 Fysik o d
54 Kemi o d

55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
* SMHI

56 Paleontologi, arkeologi o d
57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet
58 Botanik.
59 Zoologi
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6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska verksamheter

61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. Veterinärverk- 
     samheter.
* Läkemedelsverket 
* Statens folkhälsoinstitut
* Kemikalieinspektionen
* Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
* Karolinska institutet

62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
* Statens geotekniska institut
* KTH. Kungliga Tekniska högskolan.
* Utbildningar, studenter och professorer/professurer vid universitet 
   och högskolor

63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
* Statens jordbruksverk
* Skogsstyrelsen
* Fiskeriverket
* Sveriges lantbruksuniversitet

64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
* Livsmedelsverket

643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.

644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
* Energimyndigheten
* Elmarknadsinspektionen

645 Användning av inventarier o d.
* Konsumentverket

646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).

647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
* Konsumentverkets hushållsbudgetar 2011+ bostadskostnader mm.
* Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
* Från Skatteverkets: “Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2010
* Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 
* Månadslön (grundlön) och löneutveckling år 2009

648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
65 Administration, distribution, kommunikation, organisation o d
651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning

6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
* Sveriges Kommuner och Landsting
* Länsstyrelserna (21 st)
* Statskontoret
* Utrikesförvaltning i världsklass 
* UD:Utrikespolitik och internationellt samarbete

6525-6529 Militära verksamheter
* Försvarsmakten
* FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
* SIPRI Stockholm International Peace Research Institute
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653 Handelsverksamheter.
* Exportkreditnämnden EKN
* Kommerskollegium
* Konkurrensverket

654 Telekommunikationsverksamheter.
* Post- och telestyrelsen

655 Förlagsverksamheter o d.

656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
* Trafikverket
* Trafikanalys
* Transportstyrelsen
* Rikstrafiken
* VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
* Post- och telestyrelsen
* Tullverket

657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
* Sveriges Riksbank
* Riksgälden
* Riksrevisionen
* Skatteverket
* Statens bostadskreditnämnd
* Ekonomistyrningsverket 
* Finansinspektionen FI
* Finanspolitiska rådet
* Konjunkturinstitutet
* Försäkringskassan

658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
* Arbetsmiljöverket
* Arbetsförmedlingen
* Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2010. Statistik om arbete 
   och näringar.
* Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
* Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
* Svenska ESF-rådet
* Invest Sweden
* Tillväxtanalys
* Tillväxtverket
* Vinnova

659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror
69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar
       
7 Formgivning av fysiska o sociala miljöer.

70 Allmänt om konst och kultur.

71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
* Boverket
* Naturvårdsverket

72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
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73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning

74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.Inredning
* Konstfack

75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
* Kungl. Konsthögskolan

78 Musik ( konserter o d 792)
* Kungl. Musikhögskolan

79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  verksamheter. Sport
7911-7913 Seder och bruk .
7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.

792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
* Stockholms dramatiska högskola
* Operahögskolan

793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.

7951 Sociologi. Socialvård. 
* Socialstyrelsen
* Barnombudsmannen. BO
* Sida
* Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete 
   (SADEV)

7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
* Rikspolisstyrelsen
* Brottsförebyggande rådet.
* Ekobrottsmyndigheten
* Kriminalvården

7957 Undervisning o d.
* Skolverket
* Skolinspektionen
* Högskoleverket
* Universitet och högskolor i Sverige
* Verket för högskoleservice VHS
* Myndigheten för yrkeshögskolan
* Vetenskapsrådet
* Vetenskapsrådets forskningsområden.
* Aktörer inom forskning & utveckling (FoU)
* Forskningsrådet Formas
* Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. 
* Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS
* Svenska Unescorådet
* Uppsala Universitet

7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
* Migrationsverket

7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
* skollink.se Diverse organisationer

796-799 Sport, idrott o d.
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8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.

80 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 82-89.

81 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 82-89.

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

9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
* skollink.se  Massmedia

91 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 93-99.

92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
93 Allmänt om allmän historia. Världs- och forntidshistoria

94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i Europa
*Svenska institutet för europapolitiska studier.

95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.

96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
* Nordiska Afrikainstitutet

97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och Mellanamerika

98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika

99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Polerna. 
Rymden 
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Sven Wimnell 20 april 2011:
En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk planering. 
Socialdemokraternas extrakongress och början på ny politik. 
Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

Innehåll:

6          En samhällsbeskrivning. 
En förteckning över människornas verksamheter 
och om hur de kan och bör förbättras.

7    Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och 
  har  nu adressen  http://wimnell.com 

7          Om klassifikationssystem.
9        En hjälp vid politisk planering.
9  Politiken är en viktig förutsättning för utvecklingen.
11 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 

världen?
12 En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för 
människornas verksamheter.
14 SW Klassifikationssystem  för verksamheter.
16   Den fundamentala påverkanskedjan.

17   Hushållens inkomster och utgifter 
  före och efter skatt.

18   Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2011 + bostadskost-   
  nader mm.

21   Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
21 Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
22 Pensionärer 2011.  
22 Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2010.
23 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
24 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
24 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
25 Överskotten 2011 jämfört med 2010.
25 LOs lönerapport 2010,grundlön per månad för arbetare år 2009
26 Månadslön (grundlön) och löneutveckling år 2009. Arbetare

27 Uppfattningar om rådande förhållanden 
och förslag till förändringar. Politisk planering.

28 M:s ekonomiska politik gynnar höginkomsttagare.
30 Socialdemokraternas nya politik.
31    Innehåll i: Sven Wimnell  30 dec 2010 

Samhällskunskap, framtidsplanering och  hjälpmedel för 
socialdemokraterna  när de ska forma sin nya politik. 

http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
32    Innehåll i: Sven Wimnell  18 feb 2011+21 mars 

   Till socialdemokraternas valberedning. Om politik för en ny   
             partiledare. + Till socialdemokrater om kongressmaterial och     
framtidsplanering. 

 http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf
36    Kongressmaterial från socialdemokraterna.
37    Kommentarer.
38        Observera i omr 36-39zk beträffande vår plats i världen.
40    Sven Wimnell: Planering och styrning. 

En svensk världsplanering behövs.

168

http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf
http://wimnell.com
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zi.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf


41     Det första steget om folkets kunskaper och värderingar.
42        Svenska väljare okunniga.
43        Planeringen för Sverige borde socialdemokraterna klara.       
            Planeringen för världen kan vara svårare. 
44    Förteckningen som hjälpmedel för socialdemokrater som ska  
            utforma den nya politiken.
45    Verksamhetsområden med problem som politiska partier bör   

   ha åsikter om. För framtidsplanering.
49    En hjälp vid politisk planering.
49        Kommentarer om  s-hemsida och politik.
51    2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
52        Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 
52    Skatteförslag.
54    S måste hitta en riktning för samhällsomvandlingen.

57    Socialdemokraternas extrakongress.

58 Extrakongress 2011. Ramprogram.
59 Mona Sahlins öppningsanförande, extra partikongress 2011
68 Håkan Juholts installationstal vid socialdemokraternas 
extrakongress 26 mars 2011
83 Carin Jämtins installationstal 27 mars 2011
92 Extrakongressens avslutning.

Håkan Juholts avslutningsanförande.
93 Vår omvärld.
94 Vår politik.
94 Fyllnadsval.
95 Kommentarer.

96 Efter kongressen och några artiklar före och under 
kongressen.

96 Tommy Waidelich ny ekonomisk-politisk talesperson.
97 Nya gruppledare mm.
98 Juholts partitopp saknar mångfald
98 Hela socialdemokratiska ledningen – drygt hälften är kvinnor.
99 Partiet måste åter bygga sin politik på kunskapens grund.
101 S måste återupprätta tron på politikens möjligheter.
102 Jobben först! Artikel publicerad på DN Debatt 31 mars 2011.
105 Skola, vård och omsorg går före skattesänkningar.
107 Socialdemokratin måste bli ett tydligare alternativ.
109 Så ska S åter bli centrum i den svenska politiken.
112 Partiets tidlösa värderingar ryms i några rader av Palme.
114 DN ledare 11 mars 2011: Allt utom en stockholmare.
116 DN ledare 27 mars 2011: Till kamp mot marknaden.
117 Några frågor.
118 Planering av politik.
118 Svensk politik får inte begränsas till köksborden.
121 Så här vill vi i alliansen förbättra sjukförsäkringen.
123 Så kan stödet breddas för migrationspolitiken.
125      S: Nej till ny fastighetsskatt.
125 Alla ska kunna ta del av kulturen – oavsett plånbok.
128 Några ytterligare kommentarer om socialdemokraternas 

framtida politik.
129 Jobbskatteavdragen, skolan och järnvägarna.  

169



130 Jobbskatteavdragen.
131 Nytt jobbskatteavdrag införs redan till årsskiftet.
133 Oppositionen ska hindras av förslag i massor.
134 Så påverkas din inkomst 2012.
135 Från SCB: Sammanräknad förvärvsinkomst 2009
135 Steg 5.  Summa kronor för jobbskatteavdrag.
136 Alternativ 1.
136 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
137 Alternativ 2.
137 Alternativ 3: 

138 Skolan.

139 De slog sönder undervisningen.
Så vandaliserade kommunen en skola. 

145 En förolämpning mot barnen. 
Så sänkte skolan kraven på läskunnighet.

151 Den glömda läraren
152 Man måste låta rätt gå före galet. 

En skolas kamp mot överheten.
158 Sverige har slutat undervisa. 

Så förlorade lärarna sitt yrke.
165 Det är ingen vacker syn. 

Så tog teknokraterna kommandot över skolan.
173 Reformerna måste granskas.
174 Björklund: Artiklarna belyser stora problem.
172 Starka reaktioner på DN:s skolserie
176 Maciej Zaremba: DN-läsarnas stöd har varit ovärderligt för 

mitt arbete.
177 Eva-Lis Sirén: Lärarna måste höja sina röste.
179 Maciej Zaremba: LF förstår inte skolans problem

180 Järnvägen i Strängnäs.

181 Tågens vinterkollaps är inte samhällsekonomiskt rimlig.
182 Regeringens nyhetsbrev, 8 april 2011 “Vi satsar på järnvägen”
183 PM: 800 miljoner kronor till förbättrat underhåll av järnvägen.
186 Brev till generaldirektören för Trafikverket Gunnar Malm
191 Rädda Ulfhäll, Långberget och Strängnäsmiljön genom att 
göra järnvägstunnel redan från Ulfhälls allé.

Sven Wimnell: Rapport februari 1995. 
            Kompletterad  15 juni 2006 och  4+13 dec. 2006.
193    Innehåll i rapporten.
196    En kort sammanfattning av förslaget.

204 Tankar om politik
Citat från en bok om politik. 

214 Partiprogram för Socialdemokraterna
214 Gällande partiprogram.
234 Partiprogram där texterna flyttats om och placerats under 
följande rubriker: Världen av idag. Demokrati. Välfärd. Arbete.
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Sven Wimnell  29 april 2011:
Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs
om järnvägen i Strängnäs.
http://wimnell.com/omr71i.pdf 

Innehåll
* Till kommunstyrelsen i Strängnäs.kommunstyrelsen@strangnas.se
* Kopia av brev till Trafikverkets generaldirektör den 6 augusti   
   2010.
* Svårt att hitta ny SJ-ordförande.
* Regeringens nyhetsbrev, 8 april 2011. “Vi satsar på järnvägen”
* PM: 800 miljoner kronor till förbättrat underhåll av järnvägen. 
* Trafikverket nöjt med regeringens besked.
* Drömmen om marknaden drev SJ till ruinens brant. 

Sven Wimnell 10 maj 2011:
Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

Innehåll

  4 Om konsumtionsenheter, ekonomisk standard och 
barnfattigdom o d.

  5 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2011 + 
bostadskostnader mm.
  8 Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
  8 Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
  9 Pensionärer 2011. 
 
10 Hushållens ekonomiska standard. 
16 Konsumtionsenheter.
16 Konsumentverkets hushållsbudgetar.
16 Socialstyrelsen om Riksnorm för försörjningsstöd 2011.
17 Kostnader enligt meddelandebladet.
17 Barnomsorgskostnader i  Stockholm.
18 Barnomsorgskostnader + bostad + övrigt för barn.
18 Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
19 Inkomstfördelningen 2009.
20 Rädda Barnen: Barnfattigdomsrapporten 2010. 

21 Om barnbidrag och andra bidrag.

21 Aktuella belopp 2011.
22 Bostadsbidrag.
33 Pensionstagare med ålderspension. 
34 Bostadsbidrag till icke-pensionärer utan barn. 2006. Förslag. 
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36 Barnfattigdomen

37 Konsumentverkets hushållsbudgetar.
37 Socialstyrelsen om Riksnorm för försörjningsstöd 2011.
37 Kostnader enligt meddelandebladet.
38 Barnomsorgskostnader i  Stockholm.
38 Barnomsorgskostnader + bostad + övrigt för barn.
38 Bidrag. Ensam förälder.
39 Bostadsbidrag ensamförälder.
39 Årskostnader för barn.
40 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
40 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
41 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer. Ett barn.
41 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer. Två barn.
42 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer. Tre barn.

42 Ensam med ett - tre barn.
43 Inkomststatistik och översikter om förslag till jobbskatteavdrag 

i regeringens steg 5. 
44 Sammanräknad förvärvsinkomst 2009.
44 Steg 5, Summa kronor för jobbskatteavdrag.
44 Steg 5. Alternativ 1. 
45 Steg 5. Alternativ 2.
45 Steg 5. Alternativ 3.

46 Skolverket: Allmänna råd och kommentarer. 
Kvalitet i fritidshem.

47 Stockholm. Kommunal taxa för förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg.
51 Stockholms stad: Fritidshem och fritidsklubb - skolbarnomsorg
52 Barnomsorgskostnader i  Stockholm.

53 Skatter och inkomster mm

54 Från Skatteverket: “Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 
2010.
55 Överskotten för ensam har ökat 2011 jämfört med 2010.
55 Enligt LOs lönerapport 2010 grundlön per månad för arbetare 
år 2009. 
56 Månadslön (grundlön) och löneutveckling år 2009. Arbetare.
57 M:s ekonomiska politik gynnar höginkomsttagare.
59 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik.
60 Skatteförslag.
61 Statistik över pensionsinkomster  och förslag till bostadsbidrag 
för barnlösa icke-pensionärer finns i det föregående efter tabeller om 
bostadsbidrag för barnfamiljer.
62 Inkomststatistik från SCB. 

63 Jobbskatteavdragen.

64 Nytt jobbskatteavdrag införs redan till årsskiftet.
66 Så påverkas din inkomst 2012
67 Från SCB 15 april 2011: 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2009.
67 Steg 5.  Summa kronor för jobbskatteavdrag. 
68 Steg 5, Alternativ 1.
68 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
69 Steg 5. Alternativ 2.
69 Steg 5. Alternativ 3. 

Resultaten bygger på de förutsättningar som anges.
Ändras förutsättningarna ändras resultaten.  
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Sven Wimnell 4 maj 2011:
Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt 
Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

Innehåll

7 Från Utrikesdepartementets hemsida på Internet. 
7 De mänskliga rättigheterna
8 Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har 

undertecknat
11 Vilka rättigheter finns det?
11 Rätten att inte bli diskriminerad
12 Rätten till liv - dödsstraffet
14 Förbud mot tortyr
15 Förbud mot slaveri och slavhandel
16 Regler om rättssäkerheten
17 Privat- och familjelivet
18 Tanke- och religionsfrihet
18 Yttrandefrihet
20 Förenings- och församlingsfrihet
21 Rätten till arbete
22 Rätten till tillfredsställande levnadsstandard
22 Rätten till hälsa
23 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
24 Rätten till utbildning

25 Kvinnors rättigheter
27 Allt du behöver veta om FN:s kvinnokommission
28 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck i 

samkönade relationer
31 Barnets rättigheter
33 Barns deltagande fick konkret innebörd på evenemang som 

hölls parallellt med FN debatten om barnets rättigheter
34 Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
36 Urfolkens rättigheter
38 Rättigheter för HBT-personer
41 Flyktingars rättigheter
42 Migranters rättigheter
43 Folkmord
44 Väpnade konflikter
46 Våld och förtryck i hederns namn
47 Demokrati och mänskliga rättigheter
47 Utbildningshäften om mänskliga rättigheter 
49 På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter?
50 Vem gör vad?
50 Sverige och mänskliga rättigheter
53 UD:s rapporter om MR i världens länder
55 Dokumentarkiv
56 Polisen
57 MR-arbetet i Sverige framöver
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  58 Europa och Centralasien

  60 Nordeuropa
  61 Island
  70 Danmark
  76 Norge
  87 Sverige
  88 Finland
  96 Estland
106 Lettland
117 Litauen

128 Västeuropa
129 Storbritannien
140 Irland
149 Frankrike
163 Luxemburg
168 Belgien
177 Nederländerna
188 Tyskland
201 Österrike
211 Schweiz
218 Liechtenstein

222 Sydeuropa
223 Spanien
231 Portugal
239 Italien
246 Grekland
257 Turkiet
269 Cypern
276 Malta
280 Andorra

284 Monaco
290 San Marino
293 Vatikanstaten

296 Östeuropa
297 Ryssland
310 Ukraina
321 Moldavien
337 Vitryssland
349 Polen
358 Tjeckien
364 Slovakien
377 Ungern
386 Rumänien
400 Bulgarien
413 Makedonien
425 Albanien
436 Serbien
447 Kosovo
459 Montenegro
470 Bosien-Hercegovina
480 Kroatien
490 Slovenien

494 Centralasien
495 Georgien
505 Azerbajdzjan
512 Armenien
519 Turkmenistan
525 Uzbekistan
532 Kazakstan
538 Kirgizistan
544 Tadzjikistan
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550 Mellanöstern och Nordafrika

552 Mellanöstern
553 Iran
566 Saudiaraben
576 Jemen
584 Oman
593 Förenade Arabemiraten
603 Qatar
609 Bahrain
615 Kuwait
623 Irak
635 Syrien
648 Libanon
658 Israel
666 Palestinska områden
679 Jordanien

691 Nordafrika
692 Egypten
703 Libyen
709 Tunisien
717 Algeriet
730 Marocko
742 Västsahara

747 Afrika söder om Sahara
749 Nordafrika söder om Sahara
750 Mauretanien
756 Mali
762 Niger
767 Tschad
771 Västra och ekvatoriala Afrika
773 Senegal
779 Gambia
784 Guinea Bissau
789 Guinea
794 Sierra Leone

  800 Liberia
  808 Elfenbenskusten
  818 Burkina faso
  826 Ghana
  833 Togo
  839 Benin
  845 Nigeria
  856 Kamerun
  862 Ekvatorialguinea
  866 Sao Tomé och Principe
  871 Gabon
  875 Republiken Kongo
  880 Demokratiska republiken Kongo
  889 Angola
  898 Centralafrikanska republiken
  904 Uganda
  916 Rwanda
  928 Burundi

  938 Östra och södra Afrika
  939 Sudan
  951 Eritrea
  957 Djibouti
  962 Etiopien
  975 Somalia
  983 Kenya
  996 Tanzania
1009 Malawi
1019 Mocambique
1032 Zambia
1043 Zimbabwe
1056 Botswana
1068 Namibia
1081 Sydafrika
1094 Lesotho
1101 Seychellerna
1105 Mauritius
1112 Komorerna
1116 Madagaskar
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1122 Asien och Oceanien

1124 Sydvästasien
1125 Afghanistan
1137 Pakistan
1151 Indien
1164 Bangladesh
1174 Bhutan
1180 Nepal
1188 Sri Lanka
1199 Maldiverna

1206 Fjärran Östern
1207 Mongoliet
1215 Kina
1229 Nordkorea
1238 Sydkorea
1247 Japan
1225 Taiwan
1265 Hongkong
1269 Macao
1273 Vietnam
1284 Laos
1296 Kambodja
1308 Thailand
1321 Burma

1332 Sydasien
1334 Filippinerna
1343 Brunei
1349 Östtimor
1360 Indonesien
1373 Singapore
1383 Malaysia

1395 Oceanien
1396 Marschallöarna
1399 Mikronesien
1402 Palau
1406 Papua Nya Guinea
1410 Nauru
1414 Salomonöarna
1417 Tuvalu
1421 Samoa
1424 Vanuatu
1427 Fiji
1431 Tonga
1434 Nya Zeeland
1440 Australien
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1447 Amerika

1450 Nordamerika
1451 Kanada
1459 USA

1472 Latinamerika
1472 Mexiko
1489 Belize
1497 Guatemala
1513 El Salvador
1523 Honduras
1532 Nicaragua
1545 Costa Rica
1552 Panama
1560 Colombia
1574 Ecuador
1585 Peru
1594 Bolivia
1607 Chile
1615 Argentina
1630 Paraguay
1643 Uruguay
1654 Brasilien
1665 Surinam
1674 Guyana
1677 Venezuela
1688 Trinidad och Tobago

1692 Karibien
1693 Kuba
1703 Jamaica
1707 Haiti
1711 Dominikanska republiken
1716 Bahamas
1722 Saint Kitts och Nevis
1725 Antigua och Barbuda
1728 Dominica
1731 St Lucia
1734 Barbados
1737 Saint Vincent  och Grenadinerna
1740 Grenada 
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Sven Wimnell 26 maj 2011:
Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Innehåll
sid
4 Socialdemokraternas hemsida på Internet.
5 Våra gruppledare/politiska företrädare i riksdagen.
6 Partistyrelse.
8 Verkställande utskottet.
10  2011 års ekonomiska vårproposition.
11  Socialdemokraternas motion med anledning av 2011 års 

ekonomiska vårproposition.
11 Tillväxt och rättvisa - högre ambitioner för Sverige.
11 Motivering.
14 Förslag till riksdagsbeslut.
14 Ekonomiska läget.
33 Förslag till alternativ budget.
37 Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen.

38 En samhällshistoria och  en samhällsbeskrivning

39 Jorden runt på 200 sidor.
42 En samhällsbeskrivning.
42 Sven Wimnells hemsida lades in på Internet våren 1998 och har 

nu adressen  http://wimnell.com 
43 Om klassifikationssystem.
44 Samhällsplaneringens problem.

   Hur ska man kunna förbättra världen?

45    En planeringsfilosofi och ett klassifikationssystem för       
människornas verksamheter.

47   SW Klassifikationssystem  för verksamheter.
49   Den fundamentala påverkanskedjan

50   Politik.

51   Svensk politik sedan 2005.
53   Innehåll i omr36-39zl.pdf
56   Kriskommissionens rapport blir bättre om man stuvar om.
57   Om texterna i kongressmaterialet kan man göra i princip  
            samma kommentarer.
57    Observera i omr 36-39zk beträffande vår plats i världen.
59   Planering och styrning.  En svensk världsplanering behövs.
60 En förteckningen som hjälpmedel för de socialdemokrater som  

ska utforma den nya politiken.
61 En förteckning över verksamhetsområden med problem som 
politiska partier bör ha åsikter om. För framtidsplanering.
62 En hjälp vid politisk planering.
62 Kommentarer om  s hemsida och politik.
63 Vår omvärld på socialdemokraternas partikongress.
64 Kommentarer.
64 Håkan Juholt om politik med hänsyn till omvärlden.
67 Socialdemokraternas partisekreterare.
69 Svenskt bistånd får inte gå till skattesmitande bolag.
71 Sveriges militära insats i Libyen måste förlängas.
74 Från miljöpartiets hemsida på Internet  22 maj 2011.
78 Håkan Juholt. Första maj-tal 2011.
85 Första maj-tal av Wanja Lundby-Wedin.
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91 Internationell politik

92 Innehållsförteckning till utredning om mänskliga rättigheter. 
96 S Internationell politik.
96 Socialdemokraternas alternativa utrikesdeklaration 2011.
105 S: Internationellt A-Ö.
105 S: Internationellt fokus.

106 Energi och miljö.

107 S: Vår politik A till Ö.
108 S: Miljö.
109 S: Energi.
112 S: Kärnkraft.
113 Det finns hos socialdemokraterna inget om den fysiska miljön, 
i betydelsen  stadsplanering, landskapsplanering, byggut- formning o 
d.
114 Framtidens kärnkraft.  Nu startar forskningen.
116 Astrid blir en snabb reaktor.
116 Skandal att myndigheterna struntar i människors oro.
119 Ramar för utbyggnaden av vindkraft.
119 Översiktsplanering.
120 Riksintressen för vindbruk.                                  
120 Vindkraft.
121 Vindkraft.
122 Vindkraften och landskapet.
123 Landskapet.
126 Analys av landskapets förutsättningar.
135 Vindkraftsanläggningens placering och utformning i landskapet
141 Landskapsanalysen i planeringsprocessen.

146 Bordläggningsdebatt med anledning av 
vårpropositionen

147 Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen.

209 Tillägg

210 Stärkt svensk rättsstat en förebild för världen.
213 Statsbankrutt hotar.
214 Krisländer hämmar tillväxten.
214 USA och Europa ska fortsätta leda världen.
215 USA och Storbritannien närmare än någonsin.
216 Khaddafi-regimen öppnar för eldupphör.
217 Fler arbetslösa får jobb.
217 Bostadsbrist bör byggas bort.
218 Djuren har ju också känslor. Djuren är ju också mänskor …
219 Tankar om politik. Citat från en bok om politik. 
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Sven Wimnell 8 juni 2011: Område 71 Övergripande formgivning 
av fysiska miljöer o d. Stadsplanering, glesbygdsplanering. 
Artiklar, beskrivningar o d före 2009.
http://wimnell.com/omr71j.html 

Innehåll:
Det regeringen arbetar med enligt Internet 080216.
Vi behöver en samsyn om staden.
Ökat intresse för samverkan inom samhällsplanering.
Den täta, energieffektiva och hälsosamma staden.
Cultural Planning - en samhällsförändringsmetod.
Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design.
Miljömål.
Arkitektutbildningar.
Fysisk planering i det digitala samhället.
Samhällsplanering. Fysiska och sociala samhällen.
Informationsförsörjning för ökat medborgarinflytande i planprocessen.
Plan-och bygglagen.
Föreningen för Samhällsplanering.
Stadsmiljörådet, forum för debatt om staden. 
Älgen nära utrotas under Gustav III.
IT-kommissionen.
3G-master orsakar miljardskadestånd.
Länkar till Internet. 

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering 
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter. 
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

Sven Wimnell 9 jan 2012:
 Världsarvslistan http://whc.unesco.org/en/list/
http://wimnell.com/omr91b.pdf
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Sven Wimnell 10 januari 2012:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och hederliga 
planeringar för många delområden i nio huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Innehåll:
sid
   8 En inledning om det förgångna.

   8 Universum.
   8 Livet på jorden.
   9 Världshistorien fram till 1995.
 18 Makthavare i världen efter andra världskriget.
 20 Sverige under 1900-talet.
 23 Medicinhistoria.
 24 Teknikhistoria.
 26 1900-talet.
 30 50 år med FN. 
 34 Naturkatastrofer och klimat efter 1995.
 38 Människornas agerande efter 1995.
 39 Förenta Nationernas  Millenniedeklaration. År 2000.
 47 Läget i världen 2002.
 49 Mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder.
 54    Förhållanden i Sverige och världen. 2010. 
 59 Om FNs klimatmöte i Durban 2011.
 60 Dålig kunskap om klimatmål. 2011
 61 Därför behöver Sverige reformera sin forskning. 2011.

 64 Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förättra världen?
En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för 
mänskliga verksamheter

 65 En inledning om planering.
 67   Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna   
            förbättra världen? Det är människornas verksamheter som  

   avgör världens  framtid. För framtidsplaneringen har     
   arbetats  fram en planeringsfilosofi och ett klassifikations-
   system för mänskliga verksamheter som ska ge bättre 

             underlag för kunskaper om verksamheterna och deras  
   samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 
   gemensam värld. 
   (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

 68   Systemets avdelningar på högsta nivån. 
 68   Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  

  faktorer. 
 68   Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga  

  avseendena igång av människornas verksamheter.
 68   Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 
 68   Individer och samhällen planerar framtiden.
 70   De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 129   

  verksamhetsområden
 71   En sida med en sammanfattning av områdena 1-9.  
 72   Två sidor med något utförligare om 1-9
 74   Två sidor med de 129 områdena.     

  Klassifikationssystem för verksamheter.
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 76     Människorna har olika behov av information i de olika  
    rollerna.

 77     Bilder med samband mellan områdena 1-9 mm och något  
    om informationsflöden.

 78     De stora huvudområdena och deras samband. 
    Den fundamentala påverkanskedjan.

 79     Schema med politiska och opolitiska planeringar.
 80     Schema över påverkans - och förändringdproblem.
 81     Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
 82     Ett schema med alla verksamheterna 10-99.
 83     Schema  om inre och yttre verkligheter och verksamheter.
 84     Hjärnan. Funktioner.
 85     Hjärnan. De inre delarna.
 86     Om den fundamentala påverkanskedjan.
 87     System för att skaffa och sprida kunskaper och värderingar.
 88     De olika mediernas andel av befolkningens mediekonsumtion.      
 89     Informations- och kunskapsflöden. 
 90     Informationsstress vår nya folksjukdom.
 91     Klassifikationssystemet för verksamheter ochbibliotekssystem
 92   Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för    

  verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.

 93 Inre och yttre verkligheter.

 93 Människorna avgör tillsammans världens framtid. Samspel 
med symboler.

 93 Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför 
krav om mer och bättre planeringar.  

 95 Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism. 
Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar. 

 
 96 Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala 

miljöerna som formar de inre verkligheterna.  

 97 Individens möjligheter att förbättra för sig. Att påverka och 
förändra individer och miljöer.

 98 Symboler, symbolsystem, informationsmedel, 
informationskanaler, informationskanalsystem.   

 98 Människorna kan påverka fysiska ting med fysiska krafter och 
påverka psyken med information.  

  
 99 Processer i de inre verkligheterna som föregår människornas 

agerande i den yttre verkligheten.   
  
100 Inre verkligheter och åsikter förändras vartefter. Åsiktsledande 

institutioner och organisationer.
   
101 Människor i samspel. Inre verkligheter och verksamheter 

kommer till uttryck i yttre verksamheter.  
     
102 Viljor, framtidsvisioner, problem, makt och planeringar. 

103 Inre och yttre verkligheter och verksamheter hos personer och 
organisationer.   

103 Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem.  
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104 Om innehållet i de 129 områdena i huvudområdena 1-9.

105 Innehållet i utredningarna http://wimnell.com/
omr36-39zb.pdf-zh.pdf :
105 Statistikområden i Statistisk årsbok för Sverige 2010 och något 

om planering, hushållsekonomi och skatter o d. 
http://wimnell.com/omr36-39zb.pdf

106 Politik i början på 2010. Skolverkets förslag. Demonstration av 
klassifikationssystem för verksamheter. 
(http://wimnell.com/ omr36-39zc.pdf)

112 Politik mm. Grundskolan. Universitet och Högskolor.  
http://wimnell.com/omr36-39zd.pdf 

117 Samhällsplaneringens problem, gymnasiet och politik april-juni 
2010. http://wimnell.com/omr36-39ze.pdf

128 Samhällsplaneringens problem, grundskolan och politik hösten 
2010. http://wimnell.com/omr36-39zf.pdf

132 Klassifikationssystemet, samhällskunskapen, partierna, 
skatterna, s-problemen, framtidsplaneringen, hälsa och jämlikhet 
mm.  http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf

140 Klassifikationssystem för verksamheter. Förbättring av 
länkkataloger för Samhällskunskapen i skolan. Regeringens 
arbete. http://wimnell.com/omr36-39zh.pdf

145 Om världsåskådningar, världsbild. livsåskådningar. 
människosyn, psykologi, moral, lärdom, vetenskap, filosofi, 
religioner, demokrati och ideologier, 

145 Världsåskådning, 
145 Världsbild
147 Livsåskådning
148 Människosyn
149 Psykologi
156 Moral. Etik.
162 Lärdomen, vetenskaperna och tänkandet har utvecklats.
162 Idé- och lärdomshistoria,
163 Vetenskapshistoria,
164  Filosofihistoria.
171  Religioner.
173  Demokrati.
180  Ideologier

188 Så styrs Sverige.

188 Så styrs Sverige.
188 Framtidskommissionen
191 Det demokratiska systemet i Sverige
192 Så arbetar regeringen och Regeringskansliet
193 Den svenska förvaltningsmodellen - tre nivåer
194 Sverige och EU
195 Internationellt samarbete: Sverige och FN
196 Sveriges regeringar under 100 år
198 Regeringen och departementen
200 Något om skatte- och bidragshistoria.
203 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatt.
203 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatt.
204 Svensk politik från 2005. En förtekning över 29 st utredningar.
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206 Innehållsförteckningar till 5 utredningar:

206 Samhällskunskap, framtidsplanering och  hjälpmedel för 
socialdemokraterna  när de ska forma sin nya politik. 
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

210 Till socialdemokraternas valberedning. Om politik för en ny 
partiledare. + Till socialdemokrater om kongressmaterial och 
framtidsplanering http://wimnell.com/omr36-39zk.pdf

214 En samhällsbeskrivning. Hushållsekonomi. Politisk 
planering. Socialdemokraternas extrakongress och början på 
ny politik. Jobbskatteavdragen. Skolan. Järnvägen i 
Strängnäs. http://wimnell.com/omr36-39zl.pdf

217 Barnfattigdom och annan fattigdom.
http://wimnell.com/omr36-39zm.pdf

218  Något om socialdemokrater och politik april-maj 2011.
 http://wimnell.com/omr36-39zn.pdf

Utredningen nu är en fortsättning:

Sven Wimnell 10 januari 2012:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och 
hederliga planeringar för många delområden i nio 
huvudområden.
http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

221 Något om läget inför 2012

221 Världen.
223 Läs på! Världen har förändrats
225 Optimism: Många julljus i mörkret.
227 Mot en fredligare värld.
229 Kinesiska varningssignaler
230 Världsbefolkningen.
231 Utrikesministerns nyårskrönika inför 2012.
233 En skolhistoria:
233      Medeltiden och 1500-talet
233     1600-talet och 1700-talet
234     Folkskolan
234     1800-talet och halva 1900-talet
234     Efterkrigstidens skolreformer
235 Världsbilden och makten. 
236 Makt och sociala relationer i världen 1914
237 Tänkesätten och de sociala relationerna.
238 Utdrag ur “Det svenska folklynnet” (1911)
239  Så förändrade stordriften Sveriges kulturlandskap

242 Socialdemokraterna och moderaterna
242 Socialdemokraterna 1932-1976 och tiden därefter. 
242 Moderaterna är vår tids arbetarparti
243 Välkommen till borgerligheten
244  Ge dygden utrymme att blomstra
246 Marx och  krisen
247 Det borgerliga samhället : i tur och retur?
260 Bogerligheten, alliansen, överklass och underklass. 
261 Om överheten
263  Så bör regeringen ta hand om sina myndighetschefer
265 Något om klass
274 Något om makt
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287 Om moderaternas idéprogram hösten 2011
288 Moderaternas idéprogram hösten 2011
302 Budgetpropositionen för 2012
303 Socialdemokraterna budgetmotion hösten 2011
304 Budgetdebatt i riksdagen hösten 2011.
309 Partiledardebatt i riksdagen hösten 2011.
324  Moderaterna och socialdemokraterna
325  De gamla problemen har ersatts med nya
326 Alliansregeringens utförsäljning av välfärden.
327 Gyllene tillfälle för Socialdemokraterna.
328  Carema-gate bör vara slutet för vinst i vården
330  Larm om vanvård utreds sällan ute i verkligheten
332  Anställda uppmanas tävla i att spara pengar
335 Jag förstår inte hur personalen orkar
336 Vill man ha kvalitet i vården så finns det inga genvägar
337  Dålig upphandling leder till skandaler i äldreomsorgen
340  Obegripligt att regeringen inte har lärt sig av historien
342 Svensk skola under OECD-snittet
343 Just nu går hela SR:s tablå till attack: det handlar om skolan
344  Tillsammans kan vi förbättra lärarnas arbetssituation
345  Välkommen invit om lärarnas arbetstid
346  Ett viktigt besked för Sveriges lärare
347 Därför måste Sveriges lärare ha 10.000 mer i månaden
349  S vill ha en nationell  IT-strategi  för skolan
350  Hög tid att regeringen agerar om friskolorna
351  Kortsiktig nytta ett hot mot all högre utbildning
354 Skolorna.
357 Eleverna i skolorna når inte de resultat som man kan önska.
360 Om 36-39za - 36-39zh
360 Skolans värdegrund och uppdrag 
364 Samhällskunskap

368 Överblick och sammanhang.
375 Ung och  bortskämd” Program i SVT1 november 2010
377 Medborgarskolan 3 jan 2012. Kurskatalog till alla i brevlådan.
377 Republikanerna försvårar för minoriteterna att rösta
379 Fånga handsken från S

381 Mål för välfärden och medel för välfärden.
386 Jämlikhetsanden.
388 Sjuka klyftor.
390 Behovet av rättvisa.
391 Stockholms stad måste anställa fler med funktionsnedsättning
393 Folkhälsomål.
395 Svenskarnas ohälsa kostar minst 120 miljarder per år
396 Folkhälsopolitisk rapport 2010
398 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2011 och 

bostadskostnader mm.
401 Månadskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
402 Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
403 Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 2010.
404 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
404 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
405 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
405 Överskotten har ökat
406 LOs lönerapport 2010
407 M:s ekonomiska politik gynnar höginkomsttagare
409 LOs lönerapport 2011
410 Socialdemokraterna. På väg mot en kunskapsbaserad ekonomi. 
412 Socialdemokraternas budgetförslag i korthet    
414 Socialdemokraternas budgetförslag i olika områden
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416    Några ord till slut.

416    Förenta Nationernas Millenniedeklaration
418    Hur har det gått?
419    Människornas verksamheter och levnadsvillkor
421    Politikerna har makten att förbättra världen.
424    Utredningar om socialdemokraternas politik
425    Partiprogram för Socialdemokraterna.
426    Den orättvisa skolan,
427    Ojämna villkor för hälsa och vård 
430    De fysiska och sociala miljöerna ingår i område 7.
432    Socialdemokraternas förslag på delområdena i område 7
432    Socialdemokraternas förslag på delområdena i område 6
433    Område 64 berör hushållen och är av stor betydelse för dem. 
434    Område 5
434    Områdena 1-4 och 11-19

435    Klassifikationssystemet för verksamheter.
   Med socialdemokraternas budgetmotion hösten 2011.

438    1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
444    2 Religiösa verksamheter o d.
445    3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
454    4 Sambandsforskningsverksamheter.
455    5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
461    6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
462    61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning o d.Veterinär-   

   verksamheter. Med s-förslag

466    63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske. 
   Med s-förslag.

469    644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d. 
   Med s-förslag

476    653 Handelsverksamheter. Med s-förslag.
478    656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d. 

   Med s-förslag.
483    657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter. 

   Med s-förslag.
519    658 Allmän företagsekonomi. Arbetsförmedling och  

   arbetsmarknad. Med s-förslag.
542    7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
544    70 Allmänt om konst och kultur. Med s-förslag.
547    71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer. +

   72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur.   
   Med s-förslag.

563    7951 Sociologi. Socialvård. Med s-förslag.
565    7952/7956 Sociala miljöer och sociala verksamheter i fysiska  

   miljöer. Med s-förslag.
569    7957 Undervisning o d. Forskning. Med s-förslag.
581    7958 Sociala miljöer och sociala verksamheter i boendet. 

   Med s-förslag.
584    8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
586    9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

588    Uttalande från socialdemokraterna 30 dec 2011.    
590    Socialdemokraternas budgetmotion hösten 2011. 
-679    Finns av utrymmesskäl ej med i alla exemplar.
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Sven Wimnell 11 januari 2012:
Kulturutredningar och kulturbudgetar.
http://wimnell.com/omr70c.pdf

Innehåll

   5 Direktiv 28 juni 2007 till Kulturutredning.

   5 Kulturutredning lämnas till kulturministern 12 februari 
2009.

   6 Om betänkandet  av Kulturutredningen SOU 2009:16.

   6 Innehållsförteckning 

  13 Sammanfattning 
  13 Del 1 − Grundanalys 
  14 Del 2 − Förnyelseprogram 
  15 1. Nya mål för kulturpolitiken 
  16 2. En annan roll för staten 
  16 3. Ett breddat politikområde 
  17 4. Fokus på de offentliga arenorna 
  17 5. Samspel med civilsamhälle och folkbildning 
  18 6. Kulturpolitik som aspektpolitik 
  20 7. Portföljmodell för samverkan stat, landsting och kommuner 
  21 8. Ny strategi för stöd till kulturskapande 
  22 9. Arkitektur för en förnyad kulturpolitik 
  25 Genomförande och konsekvensanalys

  26 1 Inledning 
  27 1.1 Vårt uppdrag
  29 1.2 Vårt arbetssätt
  29 1.3 Betänkandets utformning – en läsanvisning

  29 2 En värld i förändring 
  29 2.1 En introduktion till grundanalysen 
  30 2.2 Ett annat land? – Sverige från 1974 till i dag 
  35 2.3 Globalisering o nätverksorganiserat informationssamhälle
  41 2.4 Informationssamhällets kultur
  51 2.5 De bägge omvandlingarna 

  58 3 Kulturpolitiken och 1900-talets kultursyn 
  58 3.1 Traditionens samhälle och brytningstiden
  77 3.2 1900-talsmodernitetens genombrott
  86 3.3 1960-talet och en specifik kulturpolitik 

  98 4 1974 års kulturpolitik 
  98 4.1 En återblick på 1960-talet
  99 4.2 Beredningsarbetet
100 4.3 Utredningen Kulturrådets kulturbegrepp och mål 
118 4.4 Politiken fram till 1990-talets översyn 

123 5 Att lämna 1900-talet 
123 5.1 En sammanfattande återblick
126 5.2 Postmodernismen
128 5.3 1995 års kulturutredning 
132 5.4 1996 års kulturproposition 
140 5.5 Perioden från 1996 till i dag 
145 5.6 Några perspektivpå dagens kulturpolitik 
155 5.7 Att öppna för det nya 
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160 6 Kulturpolitikens praktik 
160 6.1 Kulturpolitikens ändamål och redskap
180 6.2 Kultur i hela landet
193 6.3 Kulturvanor och undersökningar av kulturvanor 

202 Referenser

212 Regeringens proposition  2009/10:3 Tid för kultur. 
212 Propositionens huvudsakliga innehåll.
213 Innehållsförteckning
214 1 Förslag till riksdagsbeslut

215 Betänkande 2009/10:KrU5 Tid för kultur. Kulturutskottet
215 Sammanfattning
215 Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1. Nya nationella kulturpolitiska mål
2. Kulturlagsfrågor

216 3. Ny kulturutredning
4. Jämställd kultur
5. Allas delaktighet i kulturlivet
6. Kulturens ställning inom utbildning och forskning
7. Ny modell för fördelning av statliga medel till 
regional och lokal kulturverksamhet
8. Verksamheten vid Riksutställningar, 
Riksteatern och Rikskonserter
9. Samverkan staten, kommunala nivån och ideella sektorn
10. Ett samlat ansvar för biblioteksväsendet
11. Utvärdering av bibliotekslagen
12. Digitala resurser i medborgarnas tjänst
13. Nästa steg efter Framtidens kultur

217 14. Kulturskaparnas villkor
15. Nya stipendier till verksamma konstnärer

16. Bidragsförordningen
17. Kulturtidskrifter
18. Ny plattform för musiken
19. Fonogramstödet och Caprice Records
20. Stödet till den fria scenkonsten
21. En utvidgad satsning på Skapande skola
22. Kultur och hälsa
23. Kulturella och kreativa näringar samt regional tillväxt
24. Gestaltning av den gemensamma miljön

218 25. Internationella och interkulturella frågor i kulturpolitiken
26. Upphävande av tidigare myndighetsspecifika mål
27. En ny myndighet för analys och uppföljning
28. Ansvarsmuseifunktionen
29. Institutionell hemvist för den romska kulturen

218 Riksdagsskrivelse 2009/10:145 Till Regeringen 
Kulturdepartementet om kulturpropositionen.

219 Motion 2009/10:Kr1 med anledning av prop. 2009/10:3 Tid 
för kultur. Från socialdemokraterna.

219 Innehållsförteckning
219 Förslag till riksdagsbeslut
220 Inledning
221 De kulturpolitiska målen
222 Regionaliseringen – ”portföljmodellen”
223 Riksutställningar, Riksteatern och Svenska rikskonserter
224 Samverkan staten, kommunala nivån och ideella sektorn
224 Samlat ansvar inom biblioteksväsendet
225 Digitala resurser i medborgarnas tjänst
225 Kulturbryggan (f.d. Framtidens kultur)
225 Kulturskaparnas villkor
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225 Reformera statlig inkomstgaranti, utöka stipendier
226 Stöd till litteratur och kulturtidskrifter
226 Ny plattform för musiken
227 Fonogramstöd
227 Stödet till den fria scenkonsten
227 Skapande skola
228 Kultur och hälsa
228 Program för de kreativa näringarna
229 Ökad samverkan inom kulturmiljöområdet
229 Internationella och interkulturella frågor i kulturpolitiken
229 Strategisk utveckling av myndigheter
229 Upphävande av myndighetsspecifika mål
230 Analysmyndigheten
230 Ny organisation för den statliga arkivverksamheten
230 Förstärkt samarbete inom museisektorn
231 Ansvarsmuseifunktionen avskaffas

232 BUDGETPROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

254 BUDGETPROP. 2010/11:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

283    Socialdemokraternas resonemang och förslag o d för  
            kultur i budgetmotionen hösten 2011.

285 BUDGETPROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 17
285 Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut
2 Lagförslag.
3 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
4 Kulturområdesövergripande verksamhet.
5 Teater, dans och musik.

6 Litteraturen, läsandet och språket
7 Bildkonst, arkitektur, form och design
8 Kulturskaparnas villkor
9 Arkiv
10 Kulturmiljö
11 Museer och utställningar
12 Trossamfund
13 Film
14 Medier
15 Ungdomspolitik
16 Politik för det civila samhället
17 Folkbildning
18 Tillsyn av spelmarknaden

289 Tabellförteckning

293 1 Förslag till riksdagsbeslut
296 2 Lagförslag
297 3 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
297 3.1 Omfattning
297 3.2 Politikens inriktning
327 3.3 Utgiftsutveckling
328 3.4 Skatteutgifter

330 4 Kulturområdesövergripande verksamhet
330 4.1 Omfattning
330 4.2 Utgiftsutveckling
331 4.3 Mål
331 4.4 Resultatredovisning. 
357 4.5 Budgetförslag

360 Kulturbudgetens avsnitt 5 -18
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361 Klassifikationssytem för verksamheter.
Med kulturbudgetens avsnitt 5-18

362   1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
363   101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
364   Regeringens kulturbudget för 2012: 9 Arkiv.

370   102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
371 Regeringens kukturbudget  för 2012: 6 Litteraturen, läsandet 
och språket.

385   2 Religiösa verksamheter o d.
386 Regeringens kulturbudget för 2012: 12 Trossamfund.

389   3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
395   4 Sambandsforskningsverksamheter.
396   5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
401   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

416 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
418 70 Allmänt om konst och kultur.
419 Regeringens kulturbudget för 2012: 8 Kulturskaparnas villkor.

426   71 Övergripande formgivning/planering av fysiska miljöer.
426   72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
427 Regeringens kulturbudget för 2012: 10 Kulturmiljö.
435 Regeringens kulturbudget för 2012: 7 Bildkonst, arkitektur, 
form och design.

442   73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
443 Regeringens kulturbudget för 2012: 11 Museer och 
utställningar.

458   7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
459 Regeringens kulturbudget för 2012:13 Film.
466 Regeringens kulturbudget för 2012 : 14 Medier.

496   792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
497 Regeringens kulturbudget för 2012: 5 Teater, dans och musik.

508   794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
509 Regeringens kulturbudget 2012: 18 Tillsyn av spelmarknaden.

517   7951 Sociologi. Socialvård.
518 Regeringens kulturbudget för 2012 : 15 Ungdomspolitik.

541   7957 Undervisning o d. Forskning.
542 Regeringens kulturbudget för 2012:17 Folkbildning.

551   7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d
552 Regeringens budget 2012: 16 Politik för det civila samhället.

576   8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
578 Regeringens budget 2012:6 Litteraturen, läsandet och språket.

588   9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
588   90 Tidningar, tidkrifter, journalistik.
589 Regeringens kulturbudget för 2012: 14 Medier
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Sven Wimnell 10 februari 2012:
Alliansregeringens verksamheter 
i februari 2012 och en
socialdemokratisk skuggregering.
http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Innehåll:
Sid
   7 En inledning
   8 Det socialdemokratiska partiet.
   9 Kort beskrivning av ett klassifiationssystem. 
 10 Förslag till socialdemokratisk skuggregering.
 19 Årskostnader år 2011, förvärvsarbetande icke-pensionärer
 19 Pensionärer 2011.
 20 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 2010.
 21 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
 21 Överskotten för ensam har ökat 2011 jämfört med 2010
 21 Grundlön per månad för arbetare år 2009 
 22 Några ord till slut. Om politiska problem.
 22 Förenta Nationerna, FN, är ett försök att leda världen.
 22 Moderaternas ideologi är borgerlighetens ideologi.
 22 Arbetslöshet och välfärdens grunder.
 23 Slopa inte kärnkraftverken. Förespråka inte förmögenhets-

skatt, ny fastighetsskatt eller ny arvsskatt.
 23 Förbättra för låginkomster. Bobidrag. Slopa tv-avgiften.
 24 Socialdemokraterna, ett statsbärande parti. Partiets politik.
 25 Skolan, pensioner, socialförsäkringar, sjukvården.
 29        Innehåll i Sven Wimnell 10 januari 2012:

Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen? Politik inför 2012.   

 35              Innehåll i Sven Wimnell 11 januari 2012:
       Kulturutredningar och kulturbudgetar.

 39 område Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen?

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

 43 Klassifikationssystem för verksamheter.
 45 Människorna har olika behov av information i olika roller.
 46 Den fundamentala påverkanskedjan.
 47 Politiska planeringar.
 48 Schema över påverkans- och förändringsproblem. 
 49 Individens inre verklighet, politiska styrningar och 

ekonomiska och kulturella handlingar.
I det följande har lagts in  alliansregeringens verksamheter
och i område 351 en socialdemokratisk skuggregering.

 50 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
 51 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar.                        
 52 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
 53 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
 53 Arkiv- och biblioteksministern.
 57 103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.  
 58 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband.
 59 105 Övergripande om forskning. 
 60 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter.
 61 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
 63 108 Samhällskunskap. 
 64 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
 64 Lärdomen, vetenskaperna och tänkandet har utvecklats.

Om idé-, lärdoms-, vetenskaps- och filosofihistoria. 
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 74 11/19 Individernas inre verkligheter.
 75 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
 76 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
 77 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
 77 Om estetik.
 82 14  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
 82 Världsåskådningar. Världsbild. Livsåskådningar. 

Människosyn.
Om ideologier

 88 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
 88 Om psykologi.
 96 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
 96 Om logik.
101 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
101 Om etik och moral.
107 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

108 2 Religiösa verksamheter o d
109 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
109 Trossamfundsministern.
112 21 Allmän religionsvetenskap.
113 22/28 Kristna religioner.
114 29 Icke kristna religioner o d.

115 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
116 31 Statistik och demografi.
116 Om statistik.
123 32 Statsvetenskap.
123 Om demokrati.
130 Demokratiministern.
133 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
133 Om nationalekonomi.
136 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
137 Justitieministern.
139 Justitiedepartementet.

144 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
145 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands).
145 Socialdemokratisk skuggregering.
153 Riksdagens utskott.
174 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

utomlands).
176 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands).
176 Statsministern.
177 Regeringen.
201 Statsrådsberedningen.
203 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
203 EU-ministern.
206 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
207 De politiska partierna.
211 36... om individernas kroppsliga förhållanden.
212 37... om utbildning o d.
213 38... om fysiska miljöer o ekonomiska verksamheter.
214 39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d.

215 4 Sambandsforskningsverksamheter.
216 40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
217 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
218 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.
219 51 Matematik.
220 52 Astronomi, rymdforskning.
221 53 Fysik o d.
222 54 Kemi o d.
223 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
224 56 Paleontologi, arkeologi o d.
225 57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet.
226 58 Botanik.
227 59 Zoologi.
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228 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
229 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

verksamheter.
230 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 

Veterinärverksamheter.
232 Hälso- och sjukvårdsministern.
249 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).
252 IT-teknik.
255 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske.
256 Landsbygdsministern.
258 Landsbygdsdepartementet.

275 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
276 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
276 Livsmedelsministern.
279 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
279 Boende.
279 Turistministern.
283 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
283 Energiministern. Med vatten, avlopp, avfall.
290 645 Användning av inventarier o d.
290 Konsumentministern.
294 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
295 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter.
295 Hushållsekonomi.
296 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
297 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
297 Äldreomsorg.

300 65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d.

301 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
301 Datoranvändning.
302 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
302 Kommun- och förvaltningsministern.
315 Utrikesministern.
316 Utrikesdepartementet.
321 Förvaltningsavdelningen.
323 6525-6529 Militära verksamheter.
323 Försvarsministern.
325 Försvarsdepartementet.
333 653 Handelsverksamheter.
333 Handelsministern.
340 654 Telekommunikationsverksamheter.
340 IT-ministern.
341 655 Förlagsverksamheter o d.
342 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
342 Infrastrukturministern. Transporter.
351 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
351 Finansministern.
352 Finansmarknadsministern.
353 Finansdepartementet,
358 Socialförsäkringsministern.
369 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 

Arbetsmarknad.
369 Arbetsmarknadsministern.
371 Arbetsmarknadsdepartementet
380 Näringsministern.
381 Näringsdepartementet.
395 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.
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396 66-69 Tilverkning.
66/68 Tillverkning av varor.
66 Tillverkning av kemivaror o d.
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
68 Tillverkning av komplexvaror.

398 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar.

       
399 7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
403 70 Allmänt om konst och kultur.
403 Kulturministern.
405 Kulturdepartementet.

417 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
418 Miljöministern.
419 Miljödepartementet.
423 Plan- och byggministern. Bostadsministern.
436 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur.
439 Arkitekturministern.

441 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
442 Museiministern.
446 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
446 Designministern.
447 75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto.
448 Bildkonstministern.
449 78 Musik ( konserter o d 792).
450 Musikministern.

451 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter.  Sport.

452 7911-7913 Seder och bruk .
453 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
453 Film-, radio- och TV- ministern.
459 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
459 Teaterministern.
462 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
463 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips.
463 Spelministern.

465 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
467 7951 Sociologi. Socialvård. 
468 Socialministern.
469 Barn- och äldreministern.
470 Socialdepartementet.
487 Biståndsministern.
490 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
492 Polis-, brotts- och kriminalvårdsministern.
505 Jämställdhetsministern.
508 7957 Undervisning o d.
509 Undervisningsministern.
512 Undervisningsdepartementet.
527 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
527 Integrationsministern.
529 Migrationsministern.
530 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d.
530 Föreningsministern.

533 796- 799 Sport, idrott o d.
534 Idrottsministern.
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536 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
536 Språk- och litteraturministern
539 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 82-89.
541 81 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 82-89.
543 82/89 Skönlitteratur på olika språk.

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

546 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
547 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
548 Pressministern.
554 91 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 

93-99.
555 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
556 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
560 93 Allmänt om allmän historia. Världs- och 

forntidshistoria.
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

Europa.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

Mellanamerika.
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

I början på varje område finns uppgifter om Libris-koder 
enligt: 
Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm och 
några av deras webbkartor på Internet. 
http://wimnell.com/omr40zg.pdf

Med kompletteringar från omr 01d.pdf

*  Med röd stjärna i  slutet på områdena finns länkar som 
berör området. 

Sven Wimnell : Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. 
Utredningar och  deras innehåll. (http://wimnell.con/
omr40zf.pdf)
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Sven Wimnell 28 februari 2012: Yttrande till Plan- och 
byggnadsnämnden i Strängnäs  kommun angående järnvägen i 
Strängnäs. http://wimnell.com/omr71m.pdf
Innehåll:
Till Plan- och byggnadsnämnden i Strängnäs  kommun 
angående järnvägen i Strängnäs:

Från Strängnäs kommuns hemsida på Internet:
Strängnäs Kommun - Resecentrum - detaljplaneprogram

“Resecentrum - detaljplaneprogram
    Resecentrum i Strängnäs ska byggas om i samband med att 
Trafikverket bygger dubbelspår på sträckan Ulvhäll-Härad. Strängnäs 
kommun ansvarar för detaljplanen för området och Trafikverket äger 
ombyggnadsprojketet.
    Den 19 januari hölls ett informationsmöte kring järnvägsplanen för 
området och Strängnäs kommun visade upp förslag på placering av ett 
nytt resecentrum. Bilderna som visades på utställningen finns nu 
tillgängliga genom att klicka på nedanstående länk.  Materialet finns 
även utställt på medborgarkontoret i kommunhuset.      
    Samhällsbyggnadskontoret vill gärna ha in dina synpunkter på den 
föreslagna placeringen inför det kommande detaljplanearbetet med 
nytt resecentrum.  
    Skicka in din synpunkter till plan-ochbyggnamnden@strangnas.se 
eller via brev Plan- och byggnämnden 645 80 Strängnäs senaste den 1 
mars 2012. För frågor kontakta Lennart Nilsson 0152-29276, 
lennart.nilsson@strangnas.se

Klicka här för att se bilderna från utställningen den 19 januari
Klicka här för Trafikverkets information om projektet!
Uppdaterad 2012-01-20 Kontaktperson: Lennart Nilsson “

      Jag har varit med hela tiden från det de första funderingarna på en 
Svealandsbana dök upp, och har kommenterat och gjort förslag o d 
hela tiden efter det. Det byggdes en bana som invigdes 1997.
     Det som hänt finns beskrivet i tre pdf-filer, som finns på Internet 
och som jag hänvisar till. 

Sven Wimnell 061213: Järnväg i Strängnäs (http://wimnell.com/
omr71e.pdf)

Sven Wimnell 6 august 2010 : Till Trafikverket om järnväg i Strängnäs 
http://wimnell.com/omr71h.pdf Detta brev finns inlagt i följande brev.

Sven Wimnell 29 april 2011: Brev till kommunstyrelsen i Strängnäs 
om järnvägen i Strängnäs. http://wimnell.com/omr71i.pdf 

Bifogas: http://wimnell.com/omr71e.pdf 
I brevet nu är inlagt kopia av brevet till kommunstyrelsen, 
http://wimnell.com/omr71i.pdf
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Kommentarer till kommunens 
förslag i början på 2012

     Kommunens hemsida på Internet anger:
Klicka här för att se bilderna från utställningen den 19 januari
Klicka här för Trafikverkets information om projektet!
Av utrymmesskäl kopieras inte bilderna in här, läsaren kan ladda hem 
dem genom att klicka. Bilderna och förslaget kommenteras ändå här:

   I Trafikverkets förslag tidigare, omkring 2010, fanns de två spåren , 
men för att komma till det inre spåret skulle man gå över det yttre 
spåret, något som naturligtvis inte kan accepteras.
     Tidigare diskuterade trafikverket om yttre plattformar eller mellan-
plattform. Nu föreslås mellanplattform, vilket är det enda rätta.
    I förslaget nu  har man byggt så att man går över det yttre spåret för 
att komma till mellanplattformen. Ett alternativ är att gå under det 
yttre spåret för att komma till mellanplattformen, vilket förefaller 
bättre. Att gå över ett tåg på det yttre spåret medför trappor på kring 
fyra-fem meter, går man under behöver det inte bli så höga trappor 
eftersom man bara behöver räkna med personhöjd plust konstruktion, 
kring tre meter.
   Det föreslagna läget på stationsområdet är tråkigt. Som det är nu 
kommer man ut från tåget till ett område som är mer öppet och där 
man kan se kyrkan och märka att man kommit till Strängnäs. 

    Den stora nackdelen med förslaget nu är man inte tar tillfället 
att rätta till den förstörelse av Långberget som skett. Istället för 
att göra en ny två km lång bergtunnel västerut bör man lägga 
pengarna på att få in tåget i berget under Långberget och lägga 
stationen i berget så som visats i mitt förslag. 

      Rådet  är att järnvägen  genom Strängnäs bör byggas om till det 
förslag som beskrevs i sammanställningen februari 1995, kompletterad 
2006. Dvs ta bort spåret i kanten på Långberget och gör en dubbel-
spårstunnel från Ulfhälls allé under Långberget till en station i berget 
med ingång ungefär mittför Vitalisvägen. Från stationen ansluts spåren 
till den befintliga ettspårstunneln västerut mot Eskilstuna, eller görs en 
extra tunnel västerut söder om den befintliga så att det blir dubbelspår 
där också.
     Där dubbelspåren i den nya tunneln går i dagen vid Ulfhälls allé 
fortsätts med dubbelspår söderut mot Läggesta. Då man får dubbelspår 
vid stationen och tåg kan vänta där kan man i värsta fall acceptera att 
man från stationen och  västerut har bara den befintliga ettspårstun-
neln. Man kan därför börja med att göra dubbelspårstunneln under 
Långberget och skjuta på framtiden att göra en ny extra ettspårstunnel 
västerut bredvid den befintliga ettspårstunneln.      
      Broarna vid Ulfhäll rivs och kanten på Långberget ordnas så att 
den i möjligaste mån blir som innan man förstörde Långbergskanten. 
Tegelmuren utanför Skogshyddan rivs och berget nedanför täcks med 
jord och grönska. Den nuvarande stationsbyggnaden rivs. 

    I förslaget som kommunen presenterar nu har man rivit ett antal 
villor för att få fler parkeringsplatser. Det kan man göra även i  försla-
get med tåg och station i berget.

    I det följande kommer först kopia av brevet till kommunstyrel-
sen 29 april 2011 på sidorna 4-32 (inklusive brevet till Trafikver-
ket). På sidan 34-72 kommentarer om planeringar. På sidan 73 
underskrift.
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Sven Wimnell 10 april 2012:
Universitet och högskolor.
Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

Innehåll:
Sid
   9  Universiteten, högskolorna och demokratin.

 13  Samhällsplaneringens problem.
 Hur ska man kunna förättra världen?
 En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för  

             mänskliga verksamheter

 13     Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna       
förbättra världen? Det är människornas verksamheter    
             som  avgör världens  framtid. För framtidsplaneringen    
             har  arbetats  fram en planeringsfilosofi och ett klassifika-
             tionssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre     
underlag för kunskaper om verksamheterna och deras  

    samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 
    gemensam värld. 
    (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

   14     Systemets avdelningar på högsta nivån. 
 14     Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  

    faktorer. 

 14     Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga  
    avseendena igång av människornas verksamheter.

 14     Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 
 14     Individer och samhällen planerar framtiden.
 16     De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir      
129 verksamhetsområden
 17     Två sidor med de 129 områdena.     

    Klassifikationssystem för verksamheter.
 19     Universitetens fakulteter, ämnen o d. 
 20     Högskoleverkets undervisningsämnen, forskningsämnen och      
yrkesexamina.
 39     Människorna har olika behov av information i de olika  

    rollerna.
 40     Bilder med samband mellan områdena 1-9 
 40     Den fundamentala påverkanskedjan.
 42     Schema med politiska och opolitiska planeringar.
 43     Schema över påverkans -och förändringdproblem.
 44     Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
 45     Klassifikationssystemet för verksamheter ochbibliotekssystem
 46   Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för    
verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
47         Forskningen om Samhällsplaneringens problem.

 I fortsättningen redovisas universitetens och högskolornas 
verksamheter på sidor enligt klassifikationssystemet för 
verksamheter. På sidorna för de olika områdena  är införda 
deras ämnen. När det är få sådana noteringar anges de inte i 
innehållsförteckningen.  
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 48 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

Sida Område 
 49 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande      
                   värderingar.
 50 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
 51 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
 52 103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier. 
 53 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband.
 54 105 Övergripande om forskning 
 54 Från forskning.se 17 februari 2012.
 55 Aktörer inom forskning & utveckling (FoU).
 65 Forskning vid universitet och högskolor.
 66 Godkända forskningshuvudmän.
 68 Forskarutbildning.
 70 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter.
 71 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
 72 Högskoleverkets  Webbkarta.
 77 Universitet och högskolor i Sverige. 
 82 Ämnesområden och  ämnen vid högskolor och universitet.
 92 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.
104 Personal (helår) 2010  / vetenskapsområde.
107 Professorer enligt Sveriges statskalender 1976 (SK 76).
108 Den svenska högskolan. Adresslista.
108 Lärosäten med tillstånd att utfärda examina inom grund-   
                   läggande högskoleutbildning och forskarutbildning.
111 Lärosäten med tillstånd att utfärda examina på grundnivå  

och avancerad nivå
113 Enskild huvudman med enbart examenstillstånd för            

psykoterapeututbildning.
114 Ordnade efter verksamhetsområden.

119 Universitetens fakulteter, institutioner, avdelningar o d och 
 ämnen  är i det följande fördelande på klassifikationsyste-
                   mets områden.
119 Högskolornas institutioner o d.
120 Högskolan i Borås http://www.hb.se/
120 Högskolan i Gävle http://www.hig.se/
121 Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/ 
122 Högskolan i Skövde http://www.his.se/
122 Malmö högskola http://www.mah.se/
123 Mälardalens högskola http://www.mdh.se/ 
123 Södertörns högskola http://www.sh.se
124 Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/
126 Högskolan Dalarna http://www.du.se/
127 Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/
127 Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/
128 Högskolan Väst http://www.hv.se/
129 108 Samhällskunskap.
130 Universitetens samhällsvetenskapliga och humanistiska  

fakulteter, avdelningar o d.
131 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
131 Universitetens ämnen om lärdomshistoria od.
132 11/19 Individernas inre verkligheter.
133 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
134 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
135 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
136 14  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
137 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
138 Universitetens ämnen om psykologi.
139 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
140 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
141 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.
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142 2 Religiösa verksamheter o d.

143 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
144 21 Allmän religionsvetenskap.
145 22/28 Kristna religioner.
147 29 Icke kristna religioner o d.

Skolor i område 2:
148 Teologiska Högskolan, Stockholm.
150 Örebro Teologiska Högskola.
151 Newmaninstitutet. 
153 Johannelunds teologiska högskola.
153        Universitetens ämnen om religion.

154 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.

Politikvetenskaper:
155 31 Statistik och demografi
156 Stockholms universitet.Statistiska Intitutionen
157 Uppsala universitet. Statistiska institutionen
159 32 Statsvetenskap
160 Göteborgs universitet

       Statsvetenskapliga institutionen   http://www.pol.gu.se/

162 Linnéuniversitetet  Statsvetenskap
163 Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen

Om institutionen
166 Stockholms universitet,  Statsvetenskapliga institutionen

168      Umeå universitet. Statsvetenskap
170        Uppsala universitet. Statsvetenskapliga institutionen
172 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi

173 Göteborgs universitet.Nationalekonomi med statistik, Inst 
175 Nationalekonomi vid andra universitet
176 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

178             Göteborgs universitet Handelshögskolan Juridiska 
institutionen http://www.law.gu.se/

180 Lunds universitet Juridiska fakulteten Om fakulteten

182 Stockholms universitet Juridiska fakulteten     
                   www.juridicum.su.se
184 Umeå universitet. Juridik
187 Uppsala universitet. Juridiska fakulteten

Politiska verksamheter:
189 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
189 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
190 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

utomlands)
190 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
191 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

192 36/39 Politiska krav och politiska planeringar:
193 36... om individernas kroppsliga förhållanden.
193 37... om utbildning o d.
194 38... om fysiska miljöer o ekonomiska verks.
194 39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d

195 4 Sambandsforskningsverksamheter.
195 40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
196 Omvärldsanalys
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197 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.

198 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
199 51 Matematik
200 52 Astronomi, rymdforskning
201 53 Fysik o d
202 54 Kemi o d
203 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
204 56 Paleontologi, arkeologi o d
205 57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

ärftlighet
206 58 Botanik.
207 59 Zoologi
208 Universitetens fakulteter och avdelningar för 

naturvetenskap och matematik.
209        Göteborgs universitet

       Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskap
211 Linnéuniversitetet  Institutionen för naturvetenskap (NV)
214 Lunds universitet. Naturvetenskap 
216 Stockholms universitet. www.science.su.se

       Naturvetenskapliga fakulteten
218 Uppsala universitet.  http://www.uu.se/

220 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

221 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 
verksamheter

222 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 
Veterinärverksamheter.

227       Karolinska institutet http://ki.se/
235 Ersta Sköndal högskola http://www.esh.se/
237 Röda Korsets Högskola http://www.rkh.se/
240 Sophiahemmet Högskola 

   http://www.sophiahemmethogskola.se/ 
242 Ericastiftelsen  http://www.ericastiftelsen.se/

243 Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi 
http://www.cbti.se 

245 Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning 
       http://www.sapu.se/

247        Evidens AB http://www.evidens4u.se
248        Tidigare fristående Lärosäten
250        Universitetens ämnen om sjukvård o d.

251 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
256 Kungl. Tekniska högskolan (KTH) http://www.kth.se/
265        KTH Biblioteket  (14 mars 2012)
273 Chalmers tekniska högskola http://www.chalmers.se/

284 Luleå tekniska universitet http://www.ltu.se/ 

292 Blekinge tekniska högskola http://www.bth.se/ 
305 Universitetens ämnen om teknik o d.

306 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
309 Sveriges lantbruksuniversitet  http://www.slu.se/
313 Gammelkroppa skogsskola

http://www.gammelkroppa.pp.se/

315 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
316 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
317 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
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318 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
319 645 Användning av inventarier o d.
320 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
321 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
322 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
323 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

324 65 Administration, distribution, kommunikation, o d
325 Handelshögskolan i Stockholm http://www.hhs.se/ 
327 Andra handels-och ekonomiskolor.
328 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
329             Universitetens avdelningar på området.
330 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
331 6525-6529 Militära verksamheter
332 Försvarshögskolan  http://www.fhs.se/sv/
335 653 Handelsverksamheter.
336 654 Telekommunikationsverksamheter.
337 655 Förlagsverksamheter o d.
338 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
339 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
340 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 

Arbetsmarknad.
341 Universitetens avdelningar på området.
342 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

343 66/68 Tillverkning av varor
345 66 Tillverkning av kemivaror o d
345 67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
345 68 Tillverkning av komplexvaror

346 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar

348     7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
349 Verksamheter om de fysiska och sociala miljöerna ingår i 

område 7.
352 70 Allmänt om konst och kultur.
353 Universitetens avdelningar o d i området.
354 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
355 Universitetens avdelningar o d i området.
356 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur
360 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
361 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning
362 Konstfack http://www.konstfack.se/
365 Beckmans Designhögskola http://www.beckmans.se/
368 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
371 Kungl. Konsthögskolan http://www.kkh.se/
373 78 Musik ( konserter o d 792)
375 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm http://www.kmh.se/
378 Stockholms Musikpedagogiska Institut http://www.smpi.se
381 Universitetsämnen på området
381 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  

verksamheter. Sport
382 Universitetsämnen på området.
383 7911-7913 Seder och bruk .
385 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
386 Dans- och cirkushögskolan   http://www.doch.se 
389 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.

390 Operahögskolan i Stockholm 
http://www.operahogskolan.se/

392 Stockholms dramatiska högskola http://www.stdh.se/
394 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
395 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips
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396 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
398 7951 Socialvård od. 
399 Universitetens  avdelningar o d i området.  
400 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
403 7957 Undervisning o d. Forskning.
405 Universitetens ämnen om ubildning o d.
406 Den svenska högskolan. Adresslista.
407 Universitet och högskolor. Ordnade efter   
                   verksamhetsområden.

411 Universitet och högskolor som är verksamma inom flera 
olika områden.

412 Göteborgs universitet http://www.gu.se/ 
417        Karlstads universitet  http://www.kau.se/
422 Linköpings universitet  http://www.liu.se/
424 Linnéuniversitetet http://lnu.se/ 
429 Lunds universitet  http://www.lu.se/

435 Mittuniversitetet  http://www.miun.se/
437        Stockholms universitet  http://www.su.se/
443        Umeå universitet  http://www.umu.se/
451        Uppsala universitet http://www.uu.se/ 
458        Örebro universitet http://www.oru.se/ 

463        Högskolan i Borås http://www.hb.se/
478        Högskolan i Gävle http://www.hig.se/ 

486        Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/
500        Högskolan i Skövde  http://www.his.se/ 

507        Malmö högskola  http://www.mah.se/
525        Mälardalens högskola http://www.mdh.se/

537        Södertörns högskola http://www.sh.se 

559 Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/
583 Högskolan Dalarna http://www.du.se/
623    Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/

627 Högskolan på Gotland http://www.hgo.se/
635 Högskolan Väst http://www.hv.se/ 

639 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
640 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

641 796-799 Sport, idrott o d.
642 Gymnastik- och idrottshögskolan

645 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
646 Universitetens ämnen om språk o litteratur.

647 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 82-89.
652 81 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 82-89.

654 82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d
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658 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

659 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
661 Universitetens ämnen om journalistik o d

662 91 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 
93-99.

663 Universitetens ämnen om geografi.

664 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

666 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
670 93 Allmänt om allmän historia. Världs- och 

forntidshistoria
670 94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

Europa
670 95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
670 96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
670 97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

Mellanamerika
670 98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
670 99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 
671 Universitetens ämnen om historia. 

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

Innehåll:
Sid
   7  Samhällsplaneringens problem.

 Hur ska man kunna förättra världen?
 En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för  

             mänskliga verksamheter

     Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna      
    förbättra världen? Det är människornas verksamheter    

             som  avgör världens  framtid. För framtidsplaneringen    
             har  arbetats  fram en planeringsfilosofi och ett klassifika-
             tionssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre     

   underlag för kunskaper om verksamheterna och deras  
    samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 
    gemensam värld. 
    (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

  
   8     Systemets avdelningar på högsta nivån. 
   8     Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  

    faktorer. 
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   8     Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga  
    avseendena igång av människornas verksamheter.

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

    129 verksamhetsområden.
 11     Två sidor med de 129 områdena.     

    Klassifikationssystem för verksamheter.
 13     Människorna har olika behov av information i de olika  

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

  verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
 21         Forskningen om Samhällsplaneringens problem. 

Inledning om skatter, bidrag, hushållskostnader, löner od.
 22 De senaste utredningarna..
 24 Innehållet i omr36-39zo.pdf.
 30 Något om skatte- och bidragshistoria.
 33 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2012 + 

bostadskostnader mm.
 36 Månadskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
 36 Årskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
 37 Pensionärer 2012. 
 37 Statistik om löner.
 38 2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
 38 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
 39 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
 39 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
 40 Sammanräknad förvärvsinkomst 2010. SCB.
 41 Kvinnor och män 20-64 år. 2010.
 41 Underskott och överskott för ensamma icke-pensionärer.
 42 Från Skatteverkets: “Skatter i Sverige. Skattestatistisk årsbok 

2010.”
 43 Från LOs lönerapport 2011. 
 44 M:s ekonomiska politik gynnar höginkomsttagare.

Politikerna, isynnerhet regeringen och socialdemokraterna.
 46 Dämpa dogmatismen.
 47 Socialdemokraternas partiprogram 2001.
 48 Det socialdemokratiska partiet.
 50 Förslag till socialdemokratisk skuggregering. Sammanfattning.
 51 Om några politiska problem.
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54 Skuggregeringens första uppgifter.
 55 Utrikespolitik. Världsplanering.
56 Demokratin.
 60 Innehållet i omr40zh.pdf.
 67 Kvaliteten på 189 högskoleutbildningar utvärderad.
 69 Utbildningarna i företagsekonomi granskade.
 70 Områdena 1-4 och 11-19.

 71 Skuggregeringens nästa uppgifter.
 71 Grunderna för välfärden: hälso- och sjukvård och utbildning.
 76 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
 76 Kulturella verksamheter.
 79 Innehåll i omr36-39zp.pdf.
 84 2012 års ekonomiska vårproposition.
 85 Riksdagens snabbprotokoll 2011/12:97 Måndagen 16/4 2012.

Förbättringar för låginkomster.
 93 Skatteförslag. Förbättring för låginkomster. 
 93 * TV-avgiften avskaffas för privathushåll .
 93 * Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer som    

inte kan få ungdoms-bostadsbidragen..
 95 * Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
 96 Bostadstillägg för pensionärer.
 96 I samband med småhus finns två sätt att bo. (8 april 2004).
 97 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004).
105 Ingen i regeringen eller riksdagen har visat tillräckligt intresse för 

de lägsta inkomsterna.

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

Socialdemokraterna har vänt blad. Något om deras 
problem.

115 Socialdemokraterna har vänt blad.
115 Sysselsättning handlar om människans frihet.
117 Bygg Sverige modernt.
119 Utbildningskontrakt för unga.
120 Stärkt välfärd ger fler jobb.
121 Debatten om sjuka och arbetslösa har tagit fart igen.
122 Som man ropar ...
124 Försäkringskassan.
125 2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
125 Pensionärernas inkomster.
126 Arbetsförmedlingens platsbank 17 april 2012. 
135 Definitioner inom AMV:s statistik. Historik över ett urval av 

våra begrepp.
145 Under rubriken definitioner har till hit visats hur det ser ut på 

två AMS-sidor. 
147 Yrken. Källa: SCB Lönestrukturstatistiken (LSS).
154 Yrken i klassifikationssystemet för verksamheter.
156 LO: Så skapar vi full sysselsättning.
158 Svenskt Näringsliv: Missade möjligheter - Rekryteringsenkäten 

2012.
160 Företagarna kommenterar regeringens vårbudgetproposition.
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Världen
161 Världen utanför Sverige.
162 Mot en fredligare värld.
164 Steven Pinker: ”The better angels of our nature.
166 Om Exportrådet.
171 Mänskliga rättigheter.
176 Utrikes födda anställda är bra för Sveriges affärer.
178 Långtidsutredningar.
178 Långtidsutredningen 2011 - LU 2011.
184 Långtidsutredningen 2008 - LU 2008.
190 Om EU:Krisen handlar om demokrati.
191 EU:s år för medborgarna riskerar bli nytt jippo.
192 Det går utför med vårt Europa.
194 Sverige och EU.
195 Internationellt samarbete: Sverige och FN.
196 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning. 
196 Millenniemålen

Den socialdemokratiska  partiledarens förstamajtal och 
partiets vårbudgetmotion.

199 Anförande vid 1 maj 2012. Stefan Löfvens tal vid Götaplatsen i 
Göteborg 1 maj 2012.

206 Stefan Löfvens förstamajtal med globala perspektivet flyttat till 
början av talet.

213 Kunskap och arbete bygger Sverige. 2012 års ekonomiska 
s-vårmotion.

245 S- Stockholm 2011-10-05 På väg mot en kunskapsbaserad 
ekonomi.

Partiledardebatten om vårbudgeten 
och kommentarer till den o d.

247 Partiledardebatt i TV2 6 maj 2012.
249 Hollande ger hopp och Löfven gör intryck.
250 Ska de äldre behöva nöja sig med smulor?
251 A-kassan: Reinfeldt svävar på målet.
252 Tala om kärnkraften.
253 Skandal att myndigheterna struntar i människors oro.
256 Delade meningar om jobbskatteavdrag.
257 Vi vill att fler ska kunna få a-kassa.
259 MP:s förslag riskerar att skapa otryggare anställningar.

260 Förslag om nya myndigheter inom vård- och omsorgsområdet
260 Gör det enklare!

Kommunalpamparna, information 
och politisk planering.

261 Kommuner, landsting och regioner. 
262 Kommunpolitikerna tvivlar på klimathotet.
263 Socialdemokraternas okunniga kommunalpolitiker 

och partiets information om politiken.
263 Socialdemokraternas hemsida på Internet. 
268 Klassifikationssystem för verksamheter.
270 Omvärldsanalys.

271 Det socialdemokratiska partiet.
271 Förslag till socialdemokratisk skuggregering.
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Kärnkraften
278 Kärnkraften.
278 Olönsam vindkraft i 110 kommuner.
279 forskning.se: Tema Kärnkraft . 
280 Kopparkapslarna inte hela sanningen.
281 Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan.
282 Blir det mindre kärnavfall nu?
283 Ska avfallet begravas eller användas igen?
284 Vad är kärnkraft?
301 Indisk reaktor för toriumkärnkraft snart klar.
302 Förhoppningar och oro inför Indiens kärnkraftssatsning.  
305 Kärnkraftens framtid står och väger.
307 Nu ska Japan klara sig utan kärnkraft.
307 Svenska forskare planerar kärnkraftsreaktor som drivs på 

återvunnet kärnbränsle.
310 Tysk kärnkraft avvecklad till 2022.

Skogen
314 Skogen.
315 Sveriges nya miljonprogram.
320 Lagen är en rökridå.
326 Motorsågsmassakern. Det finns alternativ, men lagen kräver 

kalhyggen.
332 Skogens maffia. Så tog de makten över träden.
340 Skönheten och odjuren. Så drivs människan ut ur skogen.
348 Nej, Zaremba, varken lagen eller vi kräver kalhyggen.
350 Därför behövs en ny skogspolitik.
352 Besluten om skogen måste beakta alla dess värden.
354 Skogen är vårt levebröd.

Socialdemokraternas utrikesdeklaration 2012.
356- 367 Socialdemokraternas utrikesdeklaration 2012.

368 Tillägg om planering av fysiska miljöer.

Tillägg om verklighetsbilder, politiska kunskaper, 
information, medier och demokrati. 

369 Därför måste vi tala mer om hur medierna utvecklas

Tillägg om fattigdom.
371 Jag vet vad fattigdom kostar för den som ska bli människa.

376 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Underskotten i 
hushållsbudgeterna uppstår i hög grad till följd av skatterna.
Lämpliga bostadsbidrag bör införas.
För barnfamiljer finns vid låga inkomster bostadsbidrag m m 
som bör anpassas efter levnadskostader hos olika familjetyper. 
Politikerna bör vartefter justera beloppen efterhushållskost-  

            nadernas ökning

Tillägg om skogen
378 Stärk skyddet av skogen vi ärvde
379 Sverige har redan en bra skogspolitik
380 Ministern: Vi behöver hugga ner mer skog
381 Maciej Zaremba: I rörelsernas Sverige har skogen ingen talan
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Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala miljöer.
Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga 
rättigheter, mobbning, diskriminering o d. 
http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Del 1. 16 mars 2008: Något om sociala miljöer.
Sida
    7 Utdrag från Sven Wimnell 080202:

Fördomar, kunskaper, moral, politik för välfärdsfördelning och 
koldioxid. (http://wimnell.com/omr36-39t.pdf )

    8   Världen. Klimat och sociala relationer.
    8           Koldioxidutsläpp.
    8           Fysiska och sociala miljöer.
    8           Mänsklighetens utveckling.
    9           Sociala relationer.
  10   Sveriges elva folkhälsomål.
  13   FN:s Konvention om barnets rättigheter.
  14   Människornas levnadsvillkor och planering av framtiden.
  16   Inre verkligheter och sociala miljöer.
  16          Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker       

    medför krav om mer och bättre planeringar
  18          Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism.
               Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar.
  19         Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala
               miljöerna som formar de inre verkligheterna.

  20   De inre verkligheterna och de sociala miljöerna under 
tidernas  lopp

  21   Historien om människan.
  25   Åke Holmberg: Vår världs historia.
  33         Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer.
  54         Religioner, världsliga makthavare, klasser och slavar.
               En sammanfattning av exemplen i det föregående
  64    Sven Wimnell 080201: Sveriges och omvärldens historia. 
  65   Läget i början av 2008.
  65   Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
  68   Från näbbmus till millenniedeklaration.
  70 Något om värdsbilder, livsåskådningar, ideologier, 

människosyn värderingar, attityder, fördomar, moral, 
jämställdhet och diskriminering.

Utdrag från http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf  (2010):
  78 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
  78      Myten om det goda Sverige.
  81      Fram med sanningen.
  82      Tintin i belgisk rättegång.
  83      Dödstraffet viker – men några länder håller emot.
  85     Dödsstraffet i världen: Interaktiv karta ger effektfull bild.
  86      Ander blev den siste att avrättas.
  88     Motvalls i glädjediktaturen. (USA)
  90      Barbara Ehrenreich: ”Gilla läget. Hur allt gick åt helvete 
       med positivt tänkande. (USA)
  92       Ehrenreich wallraffade i underklassen. (USA)

  95 31 maj 2012: Brutal och jämn valrörelse väntar (i USA).
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Del 2. 1 juni 2012:  Våldet i världen och mänskliga 
rättigheter.

Utdrag från http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf :
 97 Något om läget inför 2012
 97 Världen.
 99 Läs på! Världen har förändrats
101 Optimism: Många julljus i mörkret.

Utdrag från http://wimnell.com/omr36-39zq. pdf : 
103 Världen utanför Sverige.
104 Mot en fredligare värld.
106 Steven Pinker: ”The better angels of our nature.
108 Spännande om våldets historia

109 Utdrag från Sven Wimnell 4 maj 2011:
Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder enligt 
Urikesdepartementets utredningar.
http://wimnell.com/omr103a.pdf

109 Från Utrikesdepartementets hemsida på Internet. 
114 De mänskliga rättigheterna
115 Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har 

undertecknat
118 Vilka rättigheter finns det?
118 Rätten att inte bli diskriminerad
119 Rätten till liv - dödsstraffet
121 Förbud mot tortyr
122 Förbud mot slaveri och slavhandel
123 Regler om rättssäkerheten
124 Privat- och familjelivet
125 Tanke- och religionsfrihet

125 Yttrandefrihet
127 Förenings- och församlingsfrihet
128 Rätten till arbete
129 Rätten till tillfredsställande levnadsstandard
129 Rätten till hälsa
130 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
131 Rätten till utbildning
132 Kvinnors rättigheter
134 Allt du behöver veta om FN:s kvinnokommission
135 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck i 

samkönade relationer
138 Barnets rättigheter
140 Barns deltagande fick konkret innebörd på evenemang som 

hölls parallellt med FN debatten om barnets rättigheter
141 Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
143 Urfolkens rättigheter
145 Rättigheter för HBT-personer
148 Flyktingars rättigheter
149 Migranters rättigheter
150 Folkmord
152 Väpnade konflikter
153 Våld och förtryck i hederns namn
155 Demokrati och mänskliga rättigheter
155 Utbildningshäften om mänskliga rättigheter 
156 På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter?
158 Vem gör vad?
158 Sverige och mänskliga rättigheter
160 UD:s rapporter om MR i världens länder
162 Dokumentarkiv
163 Polisen
164 MR-arbetet i Sverige framöver
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Del 3. 1 juni 2012: Något om mobbning, diskriminering o d.

Några artiklar 2000-2002 om mobbning och dikriminering o d:
166 Skola prickas för mobbning.
168 Friends. Elever mot mobbning.
170 Ökad stress bland elever.
172 Klassmorfar för barnen.
173 Skolverket 2002-11-13.
175 En undersökning som Lärarnas Riksförbund gjorde 2001.

Utdrag från http://wimnell.com/omr36-39zg.pdf :
177 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
177 De skrattade bara.” Så berövades Safet sitt människovärde.
184      Säg inget vänligt till mig.
190      Fritt fram i Sverige. Men brottsligt i Frankrike.
196      De skiter i vilket” – Så sviker vi de mobbade.
201      Värst för dig själv” – Vår heder har inget pris.

207 Hon orkade inte gå kvar på elitskolan
208 Fem pojkar häktade för misshandel
208 Övergreppen liknar Ondskan
209 1000-tals elever tar ställning mot mobbning
210 Lundsberg tror de står över lagen

Del 4. 1 juni 2012: Myndigheter och organisationer om 
mobbning och diskriminering.

213 Skolverket
213          webbkarta.
214     Mobbning.
215     Kränkningar och diskriminering.
217     Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (pdf     

     2798).
221         1. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling,
223         2. Att främja barns och elevers lika rättigheter och     
             möjligheter,
226         3. Att förebygga trakasserier och kränkande behandling,
228         4. Att upptäcka och anmäla trakasserier och kränkande    

        behandling,
231         5. Att utreda och dokumentera uppgifter om trakasserier 

        och kränkande behandling,
234         6. Att åtgärda trakasserier och kränkande behandling, samt
235         7. Planer mot diskriminering och kränkande behandling.
239         Bilaga 1. Definitioner och begrepp.
240         Bilaga 2. Aktuella bestämmelser.
245        Utvärdering av program som används för att förebygga 

       och åtgärda mobbning.

247    Arbetsmiljöverket
247        webbkarta.
250     Vad är mobbning?
252     Resultat för sökning på mobbning
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255 Diskrimineringsombudsmannen (DO)
255     webbkarta.
257     Diskriminerad?
257     Riskerar du att diskriminera?
258     Webbverktyg Plan för skolan och förskolan.
258     Handbok om europeisk diskrimineringslagstiftning.

259            Socialstyrelsen
259     webbkarta.
266     Sökt mobbning på Socialstyrelsen.

268 Regeringen.se 26 maj 2012. Sökning på mobbning
270 Regeringen.se 26 maj 2012. Sökning på diskriminering
272 Regeringen.se 26 maj 2012. Sökning på kränkande behandling
273 Socialdemokraterna.se 26 maj 2012. Sökning på mobbning 
275 Socialdemokraterna.se 26 maj 2012. Sökning på

diskriminering.
277 Svenskt Näringsliv. Sökt på mobbing 27 maj 2012

279 LO. EUROPEISKA SOCIALA DIALOGEN. RAMAVTAL 
OM TRAKASSERIER OCH VÅLD I ARBETET

282 Migrationsverket.

291 Skolinspektionen.
291     Webbkarta
298     Riktad tillsyn av riksinternat
299     Beslut för grundskola och gymnasieskola efter tillsyn av     

Grennaskolan.
311 Barn- och elevombudet.
313 BEO kräver skadestånd av Lundsbergs skola
314 Statliga myndigheter mm

Del 5. 1 juni 2012: Kort om Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen?

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

316 Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen amänniskor-
nas verksamheter.

317 De senaste utredningarna i pdf,

320  Samhällsplaneringens problem.
 Hur ska man kunna förättra världen?
 En planeringsfilosofi med ett klassifikationssystem för  

             mänskliga verksamheter

320     Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna       
   förbättra världen? Det är människornas verksamheter    

             som  avgör världens  framtid. För framtidsplaneringen    
             har  arbetats  fram en planeringsfilosofi och ett klassifika-
             tionssystem för mänskliga verksamheter som ska ge bättre     

   underlag för kunskaper om verksamheterna och deras  
    samband - för bättre demokrati och bättre framtid i en 

    gemensam värld. 
    (Se även Sven Wimnells hemsida http://wimnell.com)

  321     Systemets avdelningar på högsta nivån. 
321     Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  

    faktorer. 
321     Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga  

    avseendena igång av människornas verksamheter.
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321     Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller. 
321     Individer och samhällen planerar framtiden.
323     De     129 verksamhetsområden
324     Två sidor med de 129 områdena.     

    Klassifikationssystem för verksamheter.
326     Människorna har olika behov av information i de olika  

    rollerna.
327     Bilder med samband mellan områdena 1-9 
328     Den fundamentala påverkanskedjan.
329     Schema med politiska och opolitiska planeringar.
330     Schema över påverkans -och förändringdproblem.
331     Bild med pilar för påverkan mellan olika områden.
332     Klassifikationssystemet för verksamheter ochbibliotekssystem
333   Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för    

verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
334        Forskningen om Samhällsplaneringens problem. 

Sven Wimnell 29 oktober 2012. 
Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med 
en kollektivavgift betald av riksdagen.
http://wimnell.com/omr36-39zr.pdf

Innehåll:

3 Sid 3-13: Kommentarer 29 september 2012.

3 Förslag: TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts 
med en kollektivavgift betald av riksdagen.

5 Public service. Oberoende inte främst en fråga om 
avgiftsteknik. Rätt att skrota tv-avgiften.

7 Något om svenska folkets inkomster och skatter. 
Att ta bort TV-avgiften innebär betydande lättnader isynnerhet 
vid låga inkomster.

7 Jobbskatteavdraget.

8 2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

9 Sammanräknad förvärvsinkomst 2010. SCB

10 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Med  låga inkomster

11 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

12 TV-avgiften har behandlats bl a i många sammanställningar.
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14  Sid 14- 27: Kommentarer 29 oktober 2012.

15 Tv-licensen blir kvar – avgiftsmodellen dröjer.

15 Från socialdemokraterna. Jobbskatteavrag.

16 Från miljöpartiet. Jobbskatteavrag.

16 Från vänsterpartiet. Jobbskatteavrag.

17 Skatten splittrar de rödgröna partierna.

18 Förslag 29 oktober 2012. Med nya detaljförslag.
Förslaget 29 september 2012 i det föregående gäller i
princip:
TV-avgiften avskaffas för privathushåll och ersätts med 
en kollektivavgift betald av riksdagen. 
Finansieras med sänkta jobbskatteavdrag.

21-27 Något om mediekonsumtion.

Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikations-
system för  verksamheter som förändrar världen. 
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

Innehåll

16 Universum och mänsklighetens förhistoria.

18 Världshistorien
18 Forntiden. Till omkring 400.
19 Medeltiden 400-1500.
19 Nya tiden. Från 1500.
19 Religionsstridernas tid 1500-1648 och tiden 1648-1815 med bl 

a oinskränkt furstemakt.
20 Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
20  Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden 

1918-1939.
21 Andra världskriget 1939-1945.
21 Efterkrigstiden. Från 1945.
22 Befolkningen   i miljoner  i Världen  och i Sverige inom 

parentes.
23 Afrikas och Asiens äldsta historia.
24 Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.
25 Sveriges historia.
25 Källor till de historiska avsnitten.
26 Tillägg i januari 2013  om de senaste åren.

27 Över- och underklass, maktkamp, religioner, kvinnor.
29 Nu växer städer på Kinas åkrar
33 Livsfarligt budgetspel under taket
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34 Indiens kvinnor förtrycks
34 Ett lärorikt exempel på hur det kan gå till i världen.
35 SD slåss mot väderkvarnar
36 Världen vänder blicken inåt
37 Hycklarens afton
37 En mörk hemlighet
38 Svenskt Näringslivs politiska insatser skadar politiken
40 Fortsatt ineffektiv Arbetsförmedling
41 Farlig amerikansk reträtt

43 Det uppgjorda klassifikationssystemet.

44 Sveriges regeringar under 100 år.

46 Läget i Sverige 2012

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

3-7 april 2013.

48 Innehållsförteckning

49 ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING 

49 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN 

50 VÅRA VÄRDERINGAR .
50 Demokrati 
51 Frihet, jämlikhet och solidaritet 
52 Arbetets värde 

52 VÅR SAMHÄLLSSYN 
52 Vad formar samhället? 
53 Marknad och kapitalism .
54 Maktstrukturer

56 VÄRLDEN AV IDAG 
56 Vår tids stora utmaningar – och lösningar 
57 Nya förutsättningar för samhällsutvecklingen 
59 Makten över tanken 
60 Den nya ojämlikheten 
61 Klimatförändringarna 
62 Rörelse för förändring

62 VÅR POLITIK 
62 Alla människors frihet, hela världens fred 
63 Globalisering och rättvisa
64 Miljöansvar och hållbar utveckling
65 Ett socialt och demokratiskt Europa 
66 Militär alliansfrihet och aktiv utrikespolitik 
67 Arbete och tillväxt 
69 Kunskap och kultur
71 Välfärd och trygghet
73 Demokrati och politiskt ansvar 
74 Tillit och gemenskap .

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

80 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen?

80 Några frågor i samband med mänskliga verksamheter
80 För att få svar på sådant har forskningsarbetet gått efter fyra 

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

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

    geografi. Biografi. Allmän historia.  
  81   Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara   
faktorer  

81 Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter :

81 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
livet
81 Individer och samhällen planerar framtiden.
83 De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 129 

verksamhetsområden:
83 Två sidor med de 129 områdena.
86 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
87 Den fundamentala påverkanskedjan
89 Politiska planeringar
90 Schema över påverkans-och förändringsproblem
91 Samband mellan huvudområden
92 Klassifikationssystemet för verksamheter och 

bibliotekssystemen

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

94 Forskningen om samhällsplaneringens problem.

95 Klassifikationssystem för verksamheter.
Med några förtydligande kommentarer.

101 Samhällsinformationens principiella problem. En 
diskussionspromemoria 1977 från NSI, Nämnden för 
samhällsinformation. 

101 Innehåll 
102 l NSI:s uppdrag och diskussionspromemorians disposition
103 2 Samhällsinformation — motiv och innebörd
103 2.1 Samhället och informationen
105 2.2 Varför samhällsinformation?
106 2.3 Vad är samhällsinformation?
108 3 Samhällsinformationen och individen
108 3.1 Oinformerad—eller välinformerad?
110 3.2 Tillgänglig tid
111 3.3 Varför använder människan information?
112 3.4 Särskilda grupper
114 3.5 "Massmediefattigdom och informationssvaghet"
115 3.6 Ett framtidsperspektiv
116 4 Den offentliga sektorns information - bakgrund och dagsläge
116 4.1 Informationsutredningen

117 Hur får man nu tag i information rörandeverksamheterna?

118 Nya villkor för public service
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Tillägg 7 februari 2013:
126 Före skolan, i skolan och efter skolan.
128 Inre och yttre verkligheter.
139 Något om vad Sverige innehåller och planerar.

141 Sammanställningar som gäller enstaka problem.
148 Statistiska centralbyråns statistik.
151 SCB. Klassifikationer & standarder. 
153 Några klassifikationssystem. för yrken, näringar, m m 

 154 Fackföreningar och arbetsgivareföreningar m m..  
156 Statliga myndigheter mm. 
162 Universitet och högskolor. Utbildning och forskning..
169 Om grundskolan och gymnasiet mm. 
170 TV-avgiften 
171 Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet
172 Av IT-kommissionens arbeten med informationssystem 

blev intet, kommissionen lades ner..
173 Sveriges och omvärldens historia. .
176 Mellanöstern, hela världen och Sverige
178 Om EU 2005. 
179 Världshistorien och framtiden. 
181 Folkhälsopolitik 

 182 Det viktigaste välfärden och välfärdsfördelningen.
184 Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder 
188 Något om sociala miljöer, 
193 Barnfattigdom och annan fattigdom. 
195 Kulturutredningar och kulturbudgetar.
199 Fysisk planering i Sverige.
199 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d. 
200 Boverket: Regelsamling för hushållning, planering o d  
200 Världsarvslistan. 

201 Planering, klimat och välfärdsfördelning.
142 Stora sammanställningar om samhällsplaneringens 

problem.

144 Politik m m från maj 2005 till maj 2012.

206 Stora sammanställningar: innehållsförteckningar. 
2003-2012.

298 Några sammanställningar från tiden före 20 oktober 2003.

299 Kommentarer till de särskilda utredningarna. 

301 Svensk politik 1889- 2012.

302 Förslag till socialdemokratisk skuggregering.
310 Socialdemokraternas nyhetsbrev 23 januari 2013

Hushållens inkomster och utgifter. Välfärdsfördelning.
312 Sammanräknad förvärvsinkomst i decilgrupper.
314 Välfärdsfördelningen.
319 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2012 mm. 
322 Månadskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
322 Årskostnader år 2012, förvärvsarbetande icke-pensionärer:
323 Pensionärer 2012 och 2013. Hushållsbudgetar.  
323 Konsumentverkets hushållsbudgetar för 2013 mm. 
324 Beräkningar för år 2013.
326 Månadskostnader år 2013, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
326 Årskostnader år 2013, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

327 Hur förbättra välfärdsfördelningen?
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329 Bostadsbidrag bör införas för barnlösa icke-pensionärer .
332 TV-avgiften bör avskaffas för privathushåll. 

336 Barnfattigdomen.
341 Aktuella belopp 2011 och 2013. Föräkringskassan. 
342 Jobbskatteavdragen bör reformeras. 
345 Bussresa till en tid då samhället var svartvitt.

346 Pensionstagare med ålderspension. 
348 Pensionärer  med låga pensioner m m.
350 Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
351 Slopa kapitalreglerna i pensionärernas  bostadstillägg.
354 Summa marginaleffekt för pensionärer.
355 Så beräknar vi inkomster, bostadskostnad, bostadstillägg.
361 Avtrappningsregler.

366 Förslag till riksdagsbeslut.
367 Bostadsbidrag för barnfamiljer 2013.

370 Kommentarer den 7 februari 2013 om fortsättningen.

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

Tillägg 1 mars 2013:

378 En artikel om nationalekonomi och en om skolbarnen i 
klass 9.

379 Dokumentären vilseleder om lönerna
381 Tonåringarna mer skötsamma än förr

383 Artikeln om skolbarnen i klass 9 belyser deras liv
384 Människornas roller och möjligheter att klara dem.
386 Innehåll i en sammanställning om samhällsplaneringens 

problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 
2012.  Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för 
många delområden i nio huvudområden.

392 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. 
400 Kursplaner för den vanliga grundskolans ämnen, bl  a 

Samhällskunskap, Religionskunskap och Hemkunskap.
419 Kursplaner för några ämnen i gymnasiet: Religionskunskap, 

Samhällskunskap, Filosofi och Pykologi.
428    Stockholms universitet. Institutioner. Ämnen: Filosofi, Idéhisto-   

   ria, Psykologi, Socialpsykologi, Sociologi, Samhällskunskap.

437 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
438 Hushållsverksamheter är beroende av andra verksamheter.

439    Klassifikationssystem för verksamheter.

441 Utbildning för människornas roller. A1, A2, B1, B2
Det behövs kunskaper om samhället och om individernas inre  
verkligheter som inte finns i grundskolan: kunskaper om 
filosofi och psykologi o d.
De kunskaper som inte finns kan läggas in i Samhällskunska-
pen eller Religionskunskapen. Bäst är att lägga in i Religions-
kunskapen och ändra ämnet till Religion och levnadskunskap. 

446 Om levnadskunskap i grundskolans kursplaner.
450 Läroplan för grundskolan bör ingå i skolans ämnen.
451 I det nya skolämnet Religion och levnadskunskap bör ingå om

människornas levnadsvillkor och roller, kunskaper för plane-
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ring av kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och 
sociala miljöer samt kunskaper om värlsförbätringsproblem 
och planeringarnas infomationsflöden. 

454   Religion och levnadskunskap. Om religionernas ställning 
  och behov av motvikt och komplettering med kunskaper   

            om  filosofi och psykologi o d.

454    Vad ett skolämne Religion och levnadskunskap  bör  
             innehålla

1.   Religionskunskap.
2.   Filosofihistoria.
3.   Idé-och lärdomshistoria.
4.   Vetenskapshistoria
5.   Utbildnings- och skolhistoria. 
6.   Skolverkets läroplan för grundskolan.
7.   Arkiv-och bibliotekskunskap.
8.   Individernas kunskaper och erfarenheter.
9.   Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga       
      och  psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer, 

             med samhällsbeskrivning, sambandsforskning och  
                  demokratins krav.

10.  Estetik och värderingar.
11.  Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12.  Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklings- 

                   psykologi.
13.  Socialpsykologi.
14.  Sociologi och informationskunskap.
15.  Logik och vetenskapsteori.
16.  Etik och moral.

       Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbild-
       ningsnivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utveck- 

       lade för  högre.
455    Skolämnet Hemkunskap bör ökas på med mera.
455 Övningsuppgift i världsplanering.

456 Låt bildningen få större utrymme i public service
459 Utbildningspolitiska mål
460 Obligatorisk gymnasieskola
462 Framtidens förskola
463 Inför Teach First
464 Inför yrkescollege

465 Jobben först
466 Socialdemokraterna Jobb
468 Socialdemokraterna. Unga

470 Nyhetsbrev från Socialdemokraterna 19 februari 2013:
471 Utveckla Arbetsförmedlingen till en Matchningsspecialist
473 Arbetsmarknaden mår bäst utan politisk klåfingrighet
475 S: De borde ägna sig åt arbetslösheten

476 Valbeskeden får vänta

478 Klimatpolitiska regler
479 Regeringen: Kärnkraften kvar 2050
482 Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan
484 Kärnkraften i Socialdemokraternas remissförslag 2012 till 
nytt partiprogram.

485 Om Socialdemokraternas hemsida på Internet
486 Socialdemokraterna.Webbkarta
487 Verkställande utskottet
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489 Partistyrelse
491 Gruppledare
492 Presskontakter
493 Partikansliet
498 Framtidsarbetet - Vår organisation
498 Arbetsgruppen
499 Ylva Thörn
499 Framtidspartiet
500 Framtidspartiet Sammanfattning
504 S i Europaparlamentet
504 Europeiska Unionen (EU)
506 Internationell politik
506 Socialdemokraternas alternativa utrikesdeklaration 2012
519 Budget 2013 - Fler jobb för Sverige
521 Vår politik A till Ö
523 Framtidsarbetet - Vårt program
523 Kongresshandlingar
524 Ramprogram för kongressen
525 Politiska förslag
525 Regionala innovationsråd

526 Verksamheter
529    1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 
549    2. Religiösa verksamheter o d. 
555      3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
568      4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 
569      5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
580      6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
613      7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
647      8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
658-    9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  
668         geografi. Biografi. Allmän historia. 

Sven Wimnell 20 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och 
problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf

Innehåll:
Sid
 4 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 

 5 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande      
                   värderingar
 6 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
 7 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning
 8 103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.  
 9 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband
10 105 Övergripande om forskning 
11 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter
12 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
13 108 Samhällskunskap. Samhällsguiden.
33 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.

34 11/19 Individernas inre verkligheter.
35 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
36 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
37 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
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38 14  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
46 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
49 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
50 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
59 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

71 2 Religiösa verksamheter o d
72 20 Övergripande religiösa verksamheter o d
83 21 Allmän religionsvetenskap
84 22/28 Kristna religioner
86 29 Icke kristna religioner o d

87 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
88 31 Statistik och demografi
89 32 Statsvetenskap
107 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi
108 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik

113 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.
114 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands)
115 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

utomlands)
116 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands)
120 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)

122 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

178 4 Sambandsforskningsverksamheter.
40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.

180 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
181 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap
185 51 Matematik
186 52 Astronomi, rymdforskning
188 53 Fysik o d
190 54 Kemi o d
191 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d
198 56 Paleontologi, arkeologi o d
200 57 Biologi, ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, 

ärftlighet
201 58 Botanik.
203 59 Zoologi

Några viktiga debatter i riksdagen.
Sida
204 Riksdagens snabbprotokoll 2011/12:129

Onsdagen den 13 juni
1 § Partiledardebatt

274 Riksdagens protokoll 2012/13:2 Tisdagen
den 18 september. 1 § Öppnande av riksmötet

283 Budgetpropositionen för 2013. Prop
2012/13:1

291 Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:4
Torsdagen den 20 september.
Kl. 13:00 - 17:19
1 § Debatt med anledning av budgetpropositionen
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359 Från socialdemokraternas hemsida på Internet
Budget 2013 - Fler jobb för Sverige

361 2012-10-03, Budgetförslag. Miljöpartiet.
NYA JOBB I ETT MODERNARE
SVERIGE

362 Partimotion. Motion till riksdagen
2012/13:V400 jg av Jonas Sjösedt m.fl. (V) .
För framtidens jobb.

365 Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:11
Onsdagen den 17 oktober 2012
Kl. 09:00 - 16:01
1 § Partiledardebatt

434 Riksdagens snabbprotokoll 2012/13:52 
Onsdagen den 16 januari 2013.
Kl. 09:00 - 16:01
1 § Partiledardebatt

Partier:
498  Programkommitténs förslag till nytt  
     partiprogram för folkpartiet

565 Partistyrelsens förslag till idéprogram 18 februari 
2013. Centerpartiet.

601 ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL 
SYSSELSÄTTNING. Moderaterna

602 Nu skapas ny politik inför 2014.  
KRISTDEMOKRATERNA

Sven Wimnell 20 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och 
problem sommaren 2012 - mars 2013  i område 6. 
http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf

Innehåll

Sida
 3 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
 4 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

verksamheter
 6 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 

Veterinärverksamheter.
100 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
103 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
133 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
134 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
156 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
171 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
186 645 Användning av inventarier o d.

192 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
193 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter
214 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
216 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.

227 65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d

228 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning
230 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
233 6525-6529 Militära verksamheter
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248 653 Handelsverksamheter.
275 654 Telekommunikationsverksamheter.
296 655 Förlagsverksamheter o d.
301 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
341 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
418 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 

Arbetsmarknad.
516 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

524 66/68 Tillverkning av varor
66 Tillverkning av kemivaror o d
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d
68 Tillverkning av komplexvaror

534 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar 

Sven Wimnell 20 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och 
problem sommaren 2012 - mars 2013 i områdena 7-9. Kulturella 
verksamheter http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf

Innehåll

sida
 4 7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
 8 70 Allmänt om konst och kultur.
30 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat
91 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, 

arkitektur
104 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
108 74 Konsthantverk, formgivning av 

bruksföremål.Inredning
111 75/77 Bildkonst.75 Måleri.76 Grafiskt, 77 Foto
120 78 Musik ( konserter o d 792)

135 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter.Sport

136 7911-7913 Seder och bruk .
173 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
192 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
205 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
207 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips

215 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
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216 7951 Sociologi. Socialvård. 
225 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer
290 7957 Undervisning o d.
379 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
437 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d

441 796- 799 Sport, idrott o d.

495 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
496 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 

82-89.
503 81 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 

82-89.

525 82/89 Skönlitteratur på olika språk
82 Engelsk skönlitteratur o d.
83 Tysk, nederländsk, nordisk skönlitteratur
84 Fransk skönlitteratur o d
85 Italiensk skönlitteratur o d
86 Spansk och portuguisisk skönlitteratur o d
87 Grekisk och latinsk skönlitteratur o d
88 Slavisk och baltisk skönlitteratur o d
89 Skönlitteratur  på orientaliska och övriga språk o d

529 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
530 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen
578 91 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 

93-99.
579 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d

580 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.

586 93 Allmänt om allmän historia. Världs- och 
forntidshistoria

94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 
Europa

95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

Mellanamerika
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 
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Sven Wimnell 20 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Några händelser och 
problem i världen  sommaren 2012 - mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf

Innehåll

Sid

  3 Världen
 21 USA
 90 Kina
107 Ryssland
124 Europa utom Ryssland
193 Mellanöstern och Nordafrika
301 Japan
315 Indien
318 Övriga Asien
329 Övriga Afrika
342 Övriga Amerika
350 Oceanien och Polarområdena

352 80 Språk. Språkliga verksamheter.
356 91 Allm. geografi, reseskildringar.
357 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia. 

Sven Wimnell 30 mars 2013:
Om uppgifter för en socialdemokratisk skuggregering. 
Kommentarer till fem sammanställningar omr36-39zs-zx
http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

Innehåll

10 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen?

10 Några frågor i samband med mänskliga verksamheter
10 För att få svar på sådant har forskningsarbetet gått efter fyra 

vägar 
10 Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den 

blir hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på 
bra sätt.

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

    geografi. Biografi. Allmän historia.  
  11   Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara   
faktorer  

11 Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter :
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11 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
livet

11 Individer och samhällen planerar framtiden.
13 De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 129 

verksamhetsområden:
13 Två sidor med de 129 områdena.
16 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
17 Den fundamentala påverkanskedjan
19 Politiska planeringar
20 Schema över påverkans-och förändringsproblem
21 Samband mellan huvudområden
22 Klassifikationssystemet för verksamheter och 

bibliotekssystemen
23 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 

verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
24 Forskningen om samhällsplaneringens problem.

25 Samhällsplaneringens problem har i början av 2013 
behandlats i  fem sammanställningar.

26 Innehåll i
Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett 
klassifikationssystem för  verksamheter som förändrar 
världen.  http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

32 Svensk politik 1889- 2012.
33 Förslag till socialdemokratisk skuggregering.
40 Socialdemokraternas nyhetsbrev 23 januari 2013

43 Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i 
områdena 1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.

            4. Sambansforskningsverksamheter
            5. Naturforskning. Matematikverksamheter.

43 Innehåll i
Sven Wimnell 20 mars 2013:  Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några 
händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i 
områdena 1-5. http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf

45 Den fundamentala påverkanskedjan.
49 Klassamhället på 1800-talet och i det moderatledda 2013.
51 Den svenska regeringen missar innovationspolitiken.
53 Svenska framtidsutmaningar. Slutrapport från regeringens 

framtidskommission. Ds 2013:19 Statsrådsberedningen.

56 Förslag till socialdemokratiska skuggministrar i områdena 
1-5.
1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
2. Religiösa verksamheter.
3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.
4. Sambansforskningsverksamheter
5. Naturforskning. Matematikverksamheter.

56 Vad vill socialdemokraterna göra för områdena 1-5? 
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58 Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i 
område 6.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

58 Innehåll i
Sven Wimnell 20 mars 2013:  Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några 
händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013  i 
område 6.  http://wimnell.com/omr36-39zu.pdf

59 Hushållsverksamhet
60 Förslag till riksdagsbeslut.
61 Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan. 
62 Ny lag krävs för att stoppa mobbning på arbetsplatsen.
63 Och vad sysslar du med då?
63 Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2013, 1,4 MB
63 Barn och unga 2013. Utvecklingen av faktorer som påverkar 

hälsan och genomförda åtgärder, 6,08 MB

64 Förslag till socialdemokratiska skuggministrar i område 6.
6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

64 Vad vill socialdemokraterna göra i  område 6? 

68 Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i 
område 7-9.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkliga verksamheter. Litteraturhistoria. 
Skönlitteratur.
9. Journalistik m m. Geografi. Biografi. Historia.

68 Innehåll i
Sven Wimnell 20 mars 2013:  Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några 
händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i 
områdena 7-9. Kulturella verksamheter 
http://wimnell.com/omr36-39zv.pdf

70    Religion och levnadskunskap.
71 Staten måste ta ansvar för den svenska skolan.
72 Sverige kan väl gå före.
73 Med ringa precision.
74 Naturvårdsverkets publikationer:

Publikationer 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/

publikationer6400/978-91-620-6557-7.pdf

74 Kulturmiljöns mångfald, prop. 2012/13:96 (pdf 929 kB) 

75 Förslag till socialdemokratiska skuggministrar i områdena 
7-9.
7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
8. Språkliga verksamheter. Litteraturhistoria. 
Skönlitteratur.
9. Journalistik m m. Geografi. Biografi. Historia.

75 Vad vill socialdemokraterna göra i områdena 7-9?
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78 Några händelser och problem sommaren 2012 - mars 2013 i 
världen.

78 Innehåll i
Sven Wimnell 20 mars 2013:  Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Några 
händelser och problem i världen  sommaren 2012 - mars 
2013. http://wimnell.com/omr36-39zx.pdf

78 Från socialdemokraternas hemsida på Internet. 
Internationella verksamheter.

79 Innehåll i
Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättigheter 2007 i 
alla världens länder enligt Urikesdepartementets 
utredningar. http://wimnell.com/omr103

80 SIDA styrelsen för internationellt utvecklingsarbete. 27 
mars 2013.

87 Farlig region i gungning
88 Många delar skulden

90 Förslag till socialdemokratiska skuggministrar för 
planeringar för världen och Europa.

90 Hur vill socialdemokraterna planera världen och Europa?

91 Regeringen verksamheter februari 2012 
i verksamhetsområdena 1-5. 

      1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.
      2. Religiösa verksamheter.
      3. Politiska vetenskaper. Politiska verksamheter.

                  4. Sambansforskningsverksamheter
                  5. Naturforskning. Matematikverksamheter.

       enligt
       Sven Wimnell 10 februari 2012 + 24 feb:
       Alliansregeringens verksamheter  i februari 2012 och        

en socialdemokratisk skuggregering.
       http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sida  
          område
 93 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter 
 94 10 Övergripande samhällskunskap. Övergripande värderingar.                        
 95 101 Bibliografiska verksamheter. Arkiv.
 96 102 Biblioteksverksamheter. Databaser. Internetsökning.
 96 Arkiv- och biblioteksministern.
100 103 Övergripande värderingar. Allmänna encyklopedier.  
101 104 Övergripande filosofiska verksamheter om samband.
102 105 Övergripande om forskning. 
103 106 Övergripande om ekonomiska verksamheter.
104 107 Övergripande filosofier om utbildning o d.
106 108 Samhällskunskap. 
107 109 Ide- filosofi- och lärdomshistoria.
107 Lärdomen, vetenskaperna och tänkandet har utvecklats.

Om idé-, lärdoms-, vetenskaps- och filosofihistoria. 

117 11/19 Individernas inre verkligheter.
118 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter o d.
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119 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
120 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
120 Om estetik.
125 14  Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
125 Världsåskådningar. Världsbild. Livsåskådningar. 

Människosyn.
Om ideologier

131 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
131 Om psykologi.
139 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
139 Om logik.
144 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
144 Om etik och moral.
150 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

151 2 Religiösa verksamheter o d
152 20 Övergripande religiösa verksamheter o d.
152 Trossamfundsministern.
155 21 Allmän religionsvetenskap.
156 22/28 Kristna religioner.
157 29 Icke kristna religioner o d.

158 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
159 31 Statistik och demografi.
159 Om statistik.
166 32 Statsvetenskap.
173 Om demokrati.
173 Demokratiministern.
176 33 Nationalekonomi, internationell ekonomi.
176 Om nationalekonomi.
179 34 Lagar o förordningar, traktat, juridik.
181 Justitieministern.
182 Justitiedepartementet.
187 35 De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter.

188 351 Sveriges riksdag (och motsvarande utomlands).
189 Socialdemokratisk skuggregering.
197 Riksdagens utskott.
218 352 Kommun- och landstingsfullmäktige (och motsvarande 

utomlands).
220 353 Sveriges regering (och motsvarande utomlands).
220 Statsministern.
221 Regeringen.
245 Statsrådsberedningen.
247 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d)
247 EU-ministern.
250 36/39 Politiska krav och politiska planeringar.
251 De politiska partierna.
255 36... om individernas kroppsliga förhållanden.
256 37... om utbildning o d.
257 38... om fysiska miljöer o ekonomiska verksamheter.
258 39... om sociala miljöer, nöjen, sport o d.

259 4 Sambandsforskningsverksamheter.
260 40. Systemvetenskap. Infostruktur. 41- 49.
261 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
262 50 Allmänt om naturforskning. Naturkunskap.
263 51 Matematik.
264 52 Astronomi, rymdforskning.
265 53 Fysik o d.
266 54 Kemi o d.
267 55 Geologi, meteorologi, hydrologi o d.
268 56 Paleontologi, arkeologi o d.
269 57 Biologi,ekologi. Naturgeografi. Utvecklingslära, ärftlighet.
270 58 Botanik.
271 59 Zoologi.
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272 Regeringen verksamheter februari 2012 
i verksamhetsområde 6. 

                  6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
      enligt
      Sven Wimnell 10 februari 2012 + 24 feb:
      Alliansregeringens verksamheter i februari 2012 och en
      socialdemokratisk skuggregering.
      http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sida
          område
274 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
275 60 Allmänt om teknologiska och ekonomiska 

verksamheter.
276 61 Hälso- o sjukvårdsverksamheter, räddning od. 

Veterinärverksamheter.
278 Hälso- och sjukvårdsministern.
295 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d).
298 IT-teknik.
301 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske.
302 Landsbygdsministern.
304 Landsbygdsdepartementet.

321 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.
322 641 Matlagning. 642 Måltider,servering, restauranger.
323 Livsmedelsministern.
325 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
328 Boende.
326 Turistministern.
329 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
330 Energiministern. Med vatten, avlopp, avfall.
336 645 Användning av inventarier o d.
337 Konsumentministern.
340 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
341 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter.

341 Hushållsekonomi.
342 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
343 649 Personvård: barn, hemsjukvård, allm. hushållsarbete.
343 Äldreomsorg.

346 65 Administration, distribution, kommunikation, 
organisation o d.

347 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
347 Datoranvändning.
348 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
348 Kommun- och förvaltningsministern.
361 Utrikesministern.
362 Utrikesdepartementet.
367 Förvaltningsavdelningen.
369 6525-6529 Militära verksamheter.
370 Försvarsministern.
371 Försvarsdepartementet.
379 653 Handelsverksamheter.
379 Handelsministern.
386 654 Telekommunikationsverksamheter.
386 IT-ministern.
387 655 Förlagsverksamheter o d.
388 656 Transportverksamheter, resbyrå, lagring o d.
388 Infrastrukturministern. Transporter.
397 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
398 Finansministern.
398 Finansmarknadsministern.
399 Finansdepartementet,
404 Socialförsäkringsministern.
415 658 Allmän företagsekonomi, Arbetsförmedling. 

Arbetsmarknad.
416 Arbetsmarknadsministern.
417 Arbetsmarknadsdepartementet
427 Näringsministern.
427 Näringsdepartementet.
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441 659 Marknadsförings- och reklamverksamheter od.

442 66-69 Tilverkning.
66/68 Tillverkning av varor.
66 Tillverkning av kemivaror o d.
67 Tillverkning av bearbetningsvaror o d.
68 Tillverkning av komplexvaror.

444 69 Tillverkning/ byggande av byggnader och anläggningar. 

445 Regeringen verksamheter februari 2012 
i verksamhetsområde 7-9. 

       7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
       8. Språkliga verksamheter. Litteraturhistoria.  

                   Skönlitteratur.
       9. Journalistik m m. Geografi. Biografi. Historia.
       enligt
       Sven Wimnell 10 februari 2012 + 24 feb:
       Alliansregeringens verksamheter  i februari 2012      

                   och en socialdemokratisk skuggregering.
       http://wimnell.com/omr36-39zp.pdf

Sida 
          område
447 7  Formgivning av fysiska o sociala miljöer.
451 70 Allmänt om konst och kultur.
452 Kulturministern.
467 Kulturdepartementet.

465 71 Övergripande planering av fysiska miljöer. Klimat.
466 Miljöministern.
467 Miljödepartementet.
471 Plan- och byggministern. Bostadsministern.
484 72 Formgivning av byggnader och anläggningar, arkitektur.
487 Arkitekturministern.

489 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning.
490 Museiministern.
494 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål. Inredning.
494 Designministern.
495 75/77 Bildkonst. 75 Måleri. 76 Grafiskt, 77 Foto.
495 Bildkonstministern.
497 78 Musik ( konserter o d 792).
497 Musikministern.
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499 79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer och  
verksamheter.  Sport.

500 7911-7913 Seder och bruk .
501 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
501 Film-, radio- och TV- ministern.
507 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
507 Teaterministern.
510 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
511 794 Spel. Skicklighets- och turspel Lotteri. Lotto. Tips.
511 Spelministern.

513 795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
515 7951 Sociologi. Socialvård. 
516 Socialministern.
517 Barn- och äldreministern.
518 Socialdepartementet.
535 Biståndsministern.
538 7952-7956 Sociala miljöer o verksamheter i fysiska miljöer.
540 Polis-, brotts- och kriminalvårdsministern.
552 Jämställdhetsministern.
556 7957 Undervisning o d.
557 Undervisningsministern.
560 Undervisningsdepartementet.
575 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet.
576 Integrationsministern.
577 Migrationsministern.
578 7959 Sociala miljöer o verksamheter i allmänna grupper o d.
578 Föreningsministern.

581 796- 799 Sport, idrott o d.
582 Idrottsministern.
584 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
584 Språk- och litteraturministern
587 80 Språk.Språkliga verksamheter. 802-809 motsvarar 82-89.

589 81 Litteraturvetenskap - historia. 812-819 motsvarar 82-89.
591 82/89 Skönlitteratur på olika språk.

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

594 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
595 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
596 Pressministern.
602 91 Allmän geografi, reseskildringar 913-919 motsvarar 

93-99.
603 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
604 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
608 93 Allmänt om allmän historia. Världs- och 

forntidshistoria.
94 Medeltidens o nya tidens historia i allmänhet och i 

Europa.
95 Medeltidens o nya tidens historia i Asien.
96 Medeltidens o nya tidens historia i Afrika.
97 Medeltidens o nya tidens historia i Nord- och 

Mellanamerika.
98 Medeltidens o nya tidens historia i Sydamerika.
99 Medeltiden o nya tiden: Australien. Oceanien. Rymden 

       Övrigt

609        Nya moderaterna: ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH   
                   FULL SYSSELSÄTTNING

646         Och vad sysslar du med då?
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Sven Wimnell 20 maj 2013:
Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare 
sammanställningar om samhällsplaneringens problem 
den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf

Innehåll

14 Skatter och bidrag.
15 Innehåll

16 Innehåll med kommentarer.
17 Allvarliga felsteg har skapat behov av en skattereform
19 Anförande av Leif Pagrotsky
25 Behåll rutavdrag och sänkta skatter

27 Något om skatte- och bidragshistoria
30 På taxerade förvärvsinkomster minskade med grundavdrag 

betalas inkomstskatt
30 Skattereduktion för arbetsinkomster (jobbskatteavdrag) 

Inkomståret 2012. Enligt skatteverket.
31 Så här räknar du ut underlaget för jobbskatteavdraget
31 Så här räknar du ut jobbskatteavdraget om du är född 1947 

eller senare

32 Mer om skatter och bidrag
33 Det borgerliga blocket vann valet 2006 med löften om 

skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare

33 En högerfilosofi är att de som har höga arbetsinkomster inte 
 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. 

33 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.

34 Skattereformen 1970 föregicks av många skatteutredningar.
35 Beräkningar av barnkostnader
35 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
36 Problemet med låginkomsterna löses bäst med bostadsbidrag.
36 Jobbskatteavdraget är ett problem.

37 Hushållens inkomster och utgifter. Välfärdsfördelning.
38 Hur förbättra välfärdsfördelningen?
38 2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

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

40 Socialdemokraterna bör räkna igenom och redovisa hur 
pengarna räcker för barnfamiljerna.

40 Bostadsbidrag för barnlösa, kostnader
41 Regeringens politik har ökat inkomstklyftorna
42 Socialdemokraterna om skatter
43 Företagen tiger om skuldsatta
44 Sms-lånet blev en mardröm
45 KD: Sätt familjen i centrum för alla politiska beslut
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47 Thatcherismens krigiska själ
48 Det moraliskt högtstående samhälle, byggt på rimligt 

egenintresse, som hon hoppats upprätta blev det snikna 
samhället, byggt på hänsynslös egoism.

49 Svensk politik och klassamhället
49 Innehåll

50 Svensk politik 1889- 2012
51 Klassamhället på 1800-talet och i det moderatledda 2013

53 Demokrati och framtidspolitik.  Hur bör politiska 
problem ordnas och  hur bör politiska lösningar 
redovisas?

53 Innehåll

55 Vilka är de politiska problemen?
56 Områdena 1-5 Förutsättningar
57 Område 6: Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
57 Områdena 7-9 Kulturella verksamheter

58 Bakgrunden till dagens värld och dagens problem.

61 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen?

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

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

    geografi. Biografi. Allmän historia.  

61 Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer
61 Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 

avseendena igång av människornas verksamheter 
61 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 

livet
61 Individer och samhällen planerar framtiden.
61 Hur var det ? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna. 

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

63 Den fundamentala påverkanskedjan
65 De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 129 

verksamhetsområden
                   

66         Det uppgjorda klassifikationssystemet.
67  Klassifikationssystem för verksamheter.
69  Människorna har olika behov av information i de olika rollerna
70         Klassifikationssystemet för verksamheter  och   
             bibliotekssystemen
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71 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 
verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.

72 Politisk planering

73 Samhällsinformationens principiella problem
73 Informationssamhället

74 Riksdagen
74 Riksdagens historia
76 Så funkar riksdagen
77 Demokrati
78 Riksdagen i samhället
80 Riksdagens uppgifter
81 Så arbetar ledamöterna
82 Så arbetar partierna
84 Förvaltningen
84 Så arbetar utskotten
85 Så arbetar EU-nämnden
87 Utskotten
87 Svensk författningssamling om utskotten
92 Socialdemokraternas Gruppledare

93 Om Regeringen.
93 Alliansregeringens verksamheter  i februari 2012 och 

en socialdemokratisk skuggregering.
98 Departementen  24 april 2013.
99 Ämnen och ansvarsområden A-Ö. Regeringen
109 Statsbudgetens uppläggning

Budgetpropositionen för 2013. Prop. 2012/13:1
110 2013 års ekonomiska vårproposition
111 Tabell 6.2 Utgifter per utgiftsområde 

113 Tabell 5.10 Förändring av totala skatteintäkter
114 Tabell 5.4 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på 

statens budget 

115 Hur passar departement och statsråd ihop med 
riksdagsutskotten?

115 Socialdemokraternas Gruppledare
116 Finansutskottet (FiU) och de andra utskotten

132 Socialdemokraternas information om sin politik.
133 Innehåll
134 Socialdemokraternas hemsida på Internet
135 Socialdemokraternas “ Vår politik A till Ö”.

136 Socialdemokraterna bör på sin hemsida inrätta en meny 
eller menyer för partiets politik inför valet 2014.

137 Socialdemokratisk skuggregering med hemsidans menydelar 
inlagda. 

137 Ledning
137 Omvärlden
138 Demokrati
139 Välfärdssektor för individer och sociala miljöer
140 Välfärdssektor för fysiska miljöer
140 Materiell välfärdsservice
141 Samhällsekonomi, pengar

142 Förslag till socialdemokratisk skuggregering.  1 maj 2013.
149 Förslag till socialdemokratisk skuggregering 1 maj 2013.   Med 

namnen borttagna
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154 Förslag till socialdemokratisk skuggregering 1 maj 2013. 
Namnen.

157 Lägre text: Socialdemokraternas politik för valet 2014. 
Länkar till 13 deparement, 24 stadsråd i alliansregeringen och 
17 utskott. Hänvisningar  till socialdemokratisk politik.

159 Lägre text: Förslag till socialdemokratisk skuggregering 1 maj 
2013. Namnförslag.

161 Brist på statsråd.
161 Civil-och bostadsministern och miljöministern. Hem-och 

konsumentminister.
161 Kulturministern bör få vidgade uppifter.
162 Demokratiminister bör socialdemokraterna införa.
162 Statliga myndigheter mm och några av  deras webbkartor på 

Internet.
163 Planeringsminister bör socialdemokraterna införa.

163 Ett statsråd för planeringen av Europa bör inrättas om 
Europaministern inte kan klara det.

163 Europeiska Unionen. EU – en överblick
164 En broschyr: Så fungerar Europeiska unionen Guide till EU:s 

institutioner
165 EU:s institutioner och andra organ Hitta EU-institutionerna 

direkt
166 Europeiska kommissionen
167 En ungefärlig inplacering av eu-kommissionens 

politikområden i menyn för socialdemokraternas politik

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

169 Förenta Nationernas organisation

172 Förenta nationerna enligt svenska FN-förbundet.
177 En ungefärlig inplacering av FNs  politikområden i menyn för 

socialdemokraternas politik. Politikområden  i FNs underorgan 
och fackorgan enligt FN-förbundets beskrivning.

181 Några styr. Hur är det med värderingarna och 
demokratin?

182 Innehåll

183 Regeringens byggpolitik gör Sverige fulare

185 Statsministerns kansli omöjligt att granska
186 Svårt att få uppgifterna att gå ihop
187 Öppnare Rosenbad
188 Sverige förenar naivitet med självgodhet
190 Regeringen måste agera i kampen mot korruption
192 Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet
194 Avgörande bevis har försvunnit
196 Korruption upptäcks allt mer
197 Mutbrottshärvan växer
198 Ambitiös hemsida ingen garanti för att undgå korruption
200 Historisk genomlysning hindras
202 Mänskliga rättigheter hotade efter 11 september

205 Tjurskallarnas maktkamp
210 De som vill bli toppar i Riksbanken borde utfrågas offentligt
212 Sänkning kan smitta av sig
214 Räknefelet kan tyvärr bli rätt
216 Borg får mothugg om statsskulden
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217 Civilkurage är frihetens hopp
219 Därför måste samhället hela tiden skapas på nytt
221 Hög tid att vi lobbyister och våra kunder blir offentliga 
223 Därför trivs religionen bäst i sekulära samhällen

226 Barn som föds i Sverige ska bli svenska medborgare
228 Fler kan hjälpas åt
229 Kommuner ska tvingas ta emot ensamma flyktingbarn

229 Polenrevoltens antisemitiska vändning
233 Ryssland utgör inte något militärt hot mot Sverige

235 Tiden rinner ifrån Europa
237 Så ska Europa vakna upp ur mardrömmen
240 Soros säger simsalabim
241 Varning för enkla lösningar

242 Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

244 Socialdemokraternas biståndspolitik, 
utrikespolitik, världspolitik och EU-politik.

244 Innehåll

246 Förutsättningar för socialdmokraternas världspolitik och 
biståndspolitik.

247 Socialdemokraterna om bistånd.
247 Inledning
248 Bakgrund
248 3.2 Enprocentmålet
249 4 Formerna för internationellt utvecklingssamarbete

249 4.1 Millenniemålen II
250 4.2 EU:s bistånd
250 4.3 Multilateralt bistånd
251 Avslutning

251 Kommentarer och om Sida
251 Webbplatsöversikt
257 DETTA ÄR SVENSKT BISTÅND
258 INTERNATIONELLT SAMARBETE Samarbete över 

gränserna
259 INTERNATIONELLT SAMARBETE Politik för global 

utveckling (PGU)
260 Fler frågor och svar?
260 Socialdemokraternas världspolitik.
261 Socialdemokraternas Biståndspolitik och Världspolitik.
263 Samhällsplaneringens problem. Hur ska men kunna förbättra 

världen
265 Socialdemokraterna bör på sin hemsida inrätta en meny eller 

menyer för partiets politik inför valet 2014.

266 Från socialdemokraterna. Agenda för global utveckling
- Fokus internationellt utvecklingssamarbete

266 Inledning 
267 Bakgrund
267 1 Socialdemokraternas mål för internationell utveckling
268 2 Globala utmaningar 

2.1 Fattigdomsbekämpning, tillväxt och jobb 
2.1.1 Goda jobb 
2.1.2 Skatteflykt
2.1.3 Entreprenörskap 
2.1.4 Livsmedelsförsörjning
2.1.5 Trygghetssystem.
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2.2 Samhällsinstitutioner och rättssamhälle
2.3 Demokrati och mänskliga rättigheter
2.4 Jämställdhet och kvinnors rättigheter.
2.5 Klimat och energi
2.6 Konflikthantering
2.7 Vatten, sanitet och hälsa

274 3 Formerna för svenskt utvecklingssamarbete
3.1 Politik för global utveckling
3.2 Enprocentmålet
3.3 Se över organisation, roller och hantering
3.4 Det civila samhällets utvecklingssamarbete
3.5 Resultat, effektivitet och uppföljning 

278 4 Formerna för internationellt utvecklingssamarbete
4.1 Millenniemålen II 
4.2 EU:s bistånd
4.3 Multilateralt bistånd .

279 Avslutning

280 Vad behandlas inte i Socialdemokraternas biståndspolitik?
I det följande har texten i socialdemokraternas biståndspolitik 
place-rats in i de politikområden som finns i förslaget till meny 
för partiets politik, huvudsakligen lika med de områden 
regeringens statsråd har.

281 Sammanfattningar o d om hela politiken.  
285 Omvärlden
288 Demokrati
290 Välfärdssektor för individer och sociala miljöer
293 Välfärdssektor för fysiska miljöer
294 Materiell välfärdsservice
296 Samhällsekonomi, pengar

298 Utredningar till hjälp för politikerna
298 Innehåll

299 Forskningen om samhällsplaneringens problem.
299 Något om vad Sverige innehåller och planerar.
301 Sammanställningar som gäller enstaka problem.
303 Stora sammanställningar om samhällsplaneringens problem.
305 Politik från maj 2005 till maj 2012.
309 Tillkommit sedan ovanstående redovisning gjordes.

310 Något av det som hänt 2013 behandlas i det följande.

311 Opinionsundersökningar, statistik o d
311 Innehåll.

312 SOM-INSTITUTET.  SAMHÄLLE  OPINION  MEDIER.
312 Ökat missnöje med socialförsäkringarna.
313 Presentationer.

315 Statistisk årsbok för Sverige 2013
316 Klassifikationssystem för verksamheter.

Innehållet i Statistisk årsbok 2013 har här ordnats enligt detta 
system.

343 Hälsa, sjukvård, räddningstjänst, mänskliga 
rättigheter o d.

343 Innehåll

344 Område 61 Hälso- och sjukvårdsverksamheter, räddning o 
d . Veterinärverksamheter

345 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 2013
347 Folkhälsomål
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349 Statens folkhälsoinstitut
349 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
350 Toppen på toppen på isberget

351 Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder
356 Dödsstraff på fallrepet
361 Nu är det precis så hemskt som vi befarade
363 Barnmorskeråd – nytt förslag från (S)

364 Larmcentral får nya avtal trots hård kritik

366 Bäddat för stök med valborg mitt i veckan
367 Vi vill försöka höja livskvaliteten
368 Två fel blir inte ett rätt
369 Unga C fick ställa in

370 Fasta har blivit ny hälsotrend
371 Så väljer du rätt pulsklocka
373 Den lilla döden. Romanens skamliga längtan efter socker

377 Larm om fler självmord bland unga
378 Jag ser många som ligger nära gränsen
379 Psykiskt sjuka kan ordineras att gå till jobbet
380 S anser att de sjuka sviks
381 Många pressas av kraven på jobbet

382 Förlåt dem, ty de visste inte vad de gjorde
389 Ersättningsmodellen gör vården dyrare och sämre
390 Vårdkvaliteten måste alltid vara viktigare än väntetiden
392 När diagnoser tar över det mänskliga

394 Utbildning.
395 Innehåll

396 Vad var det jag sa! Martin Ingvar om den 
svenska skolkrisen

400 Ämneslärare saknar utbildning för att undervisa
403 Jag kan inte svara på alla frågor
404 Lägg ned dålig utbildning
405 Regeringen krävs på svar om lärarleg
406 Unga politiskt intresserade engageras inte av partierna

408 Människornas roller och möjligheter att klara dem
410 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2
415 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan
416 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
417 Hushållsverksamheter. Är beroende av...
418 Religion och levnadskunskap.
419 Övningsuppgift i världsplanering

420 På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?
421 Tema SO
421 Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
422 Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
424 Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
425 Svenska Läromedel
425 Det tar tid– om effekter av skolpolitiska reformer

426 Bibliotekspolitik
427 Ny bibliotekslag
427 Kritik mot ny bibliotekslag
428 Ny bibliotekslag Prop. 2012/13:147 
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429 Byskolor kan räddas med fjärrlärare
430 Läxförhör pågår med läraren på en bildskärm

431 Långt kvar till resultat
433 S kräver extra debatt i riksdagen om skolan
435 Nivåerna måste samspela
436 Förskolestarten sker allt tidigare
437 Fackligt larm om gigantiska elevgrupper
438 S vill ha akuta åtgärder mot krisen i skolan
439 Snart måste partiet välja väg
440 Klimatet har blivit frostigare
442 Stärk rektorernas ställning

443 Låt parterna vara med och forma yrkesprogrammen
445 Företagen vill ha del av skolpengen

447 Fusk undergräver allt förtroende

448 Sex partier eniga om friskolorna.
449 Friskolorna har blivit en brännhet fråga.

451 Privatekonomi, arbete och näringsliv.
451 Innehåll
452 Klyftorna mellan hushållen ökar
453 Positiv bild av privatekonomin, men klyftorna ökar
454 Myten om klyftorna
455 Om barnbidraget höjs skulle inkomstskillnaderna minska

457 Sorgesång över arbetsrätten
461 Låt arbetssökande välja bort dåliga jobbcoacher

463 Den starka kronan kan sätta jobb i farozonen
464 Stäng inte dörren
465 Livsfarlig medikalisering

466 Ungdomsarbetslösheten ett gemensamt problem
468 Sverige sämst i Norden på att ge ungdomar jobb
469 Arbetsförmedlingen kritiseras för att inte hitta unga arbetslösa

470 Sverige bör gå i bräschen för nordisk mikrofinans
472 150 år av ständig förändring och innovation
474 Det finns mer att göra mot telefonförsäljarna
475 EU:s motor går i otakt
476 Stoppa EU:s strafftullar mot kinesiska solpaneler
478 Företagen måste få en ny roll i samhället

480 Fysiska miljöer.
481 Innehåll

482 Halva livet ungefär bor jag intill ett svenskt skogsbryn

483 Arkitekturpolitiken ska utvärderas
484 Vi måste ställa högre krav på byggandet.

485 Assar Lindbeck om bostäder: Fortsatt kapitalexport slår ut 
investeringar. 

486 Kommentarer till Assar Lindbecks DN-artikel 12 maj 2013.
487 Statistisk årsbok för Sverige 2013.
492 Öka vinsten
493 Hyresrätten behöver en skatteförbättring
494 Assar Lindbeck skriver i sin artikel
494 Hyresgästföreningens tips
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495 Exempel på rotarbete
503 BNP i  SCB Statistisk årsbok för Sverige
504 Dags att revidera överskottsmålet
505 Regeringen når inte mål om överskott
506 Finansminister Borg överger överskottsmålet efter valet
508 Bostadspolitik är inte Riksbankens uppgift

510 3 av 10 unga bor kvar  hos föräldrarna

512 Boverkets forum för bostadsbyggande
515 Snabbare byggen utreds
516 Miljonprogrammet – en möjlighet

517 Blommor och arkitektur ska lyfta fattiga kvarter
519 Branschen vill stoppa råd om minskad elanvändning
521 Rankning dåligt verktyg för kommunal utveckling
523 Nu ska hela rasket rivas – igen

524 Notan för förbifarten – 17 miljarder större
525 Prioritera utbyggnad av Blå linjen till Barkarby
526 M saknar finansiering till sina trafiksatsningar
528 Odenplan–Hagastaden billigare med spårvagn
529 Oppositionen enig om enhetstaxa i SL-trafik”

530 Utökat 4G-nät en revolution

531 Överklaga Slussen? Se till att vända dig till rätt instans

532 Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges 
miljökvalitetsmål och etappmål 2013.

533 Regeringen nonchalant i hantering av artprojektet

535 Takten ökar i förhandlingarna om EU:s fiskereform
536 Vindkraftverk i Tyresta får nej
537 Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan
538 Vårt största moraliska dilemma
541 Att handla mot bättre vetande
543 När kulturen blev iskall inför naturen
546 Klimatfrågans folkvalda skymning
549 Klimatförändringen är en man
552 Klimatkrisens offer står utan skuld
554 Ett hotat klimat behöver en ny ekonomi
557 Fel läge driva frågan om stopp för oljeutvinning
559 Tvekan inför oljeutvinning på Arktis: Svårt vid olycka
560 Istäcket smälter och oljan flyter

561 Sociala miljöer.
561 Innehåll

562 Svenskarna firar lika mycket – men inte på nationaldagen
563 Det finns ett synsätt om att mannen försörjer familjen
564 Nedrustning är upprustning och besparingar satsningar
566 De spårar försvunna flyktingbarn
568 Röda korset kräver enhetligt regelverk
569 Sociala medier ökar inte demokratin

570 Det här ska du göra om du blir utsatt för mobbning på 
jobbet

571 Skolmobbning och nätmobbning hänger ihop
571 På nätet förstärks den status man har i skolan
573 Lärare som finns på nätet får bra kontakt med elever
575 Vi vill inte att barnen tystnar
577 Mobbning kan fortgå i flera år
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579 Anmälningar visar vuxenvärldens misslyckande
580 Viktig signal till de kränkta barnen

581 Fler än en fjärdedel har utsatts för våld
582 Malmös judiska liv tynar bort

589 Destruktiva reaktioner
591 När slagen haglar håller sig Reinfeldt borta

592 Borgerlighetens förslag
592 Innehåll

593 Framtidskommissionens slutrapport: Svenska 
framtidsutmaningar

597 Nya moderaterna: Föregångsland för klimat och hållbarhet.

599 S-kongressen och  Socialdemokraternas politik
600 Innehåll

601 Världen och socialdemokraternas epoker.
604 Stefan Löfven vann kongressen – nu återstår valet
605 Besked i jobbfrågan är det viktigaste
606 Kulturpolitik. Lite mer åt lite fler
607 Nya verkställande utskottet.
607 Nyvald partistyrelse.

609 Socialdemokraternas politik
610 Skatter

611 Första sidan på socialdemokraternas hemsida 20 maj 2013.
614 Socialdemokraterna bör på sin hemsida inrätta en meny eller 

menyer för partiets politik inför valet 2014

615 Socialdemokratisk skuggregering med hemsidans menydelar 
inlagda.

619 Kommentarer

620 Mer om socialdemokraternas politik.
622 90-dagarsgaranti ska ge unga jobb eller utbildning
624 S vill ersätta fas 3 med välfärdsjobb
625 Nya skolsatsningar
626 Skolan behöver ta ny teknik på allvar
627 Vårkampanj om skolan
628 4000 fler lärare
629 Småföretagarna behöver maktskifte
630 Sverige tappar konkurrenskraft

632 Jämställdhet lönar sig
Åtgärdsprogrammet innehåller tio punkter:

634 1. Haltande tillväxt och åldrande befolkning.
635 2. Stor potential i ökad jämställdhet.
639 3. Svag jämställdhetsutveckling.
639 4. Viktigt med europeiskt perspektiv.
639 5. Åtgärdsprogram.

Bygg ut barn- och äldreomsorgen.
Gör heltid till rättighet.
Öka andelen kvinnor i företagsledningar och styrelserum.
Stärk arbetsmiljöarbetet.
Verka för bra jobb i offentlig sektor.
Stärk och jämställdhetssäkra föräldraförsäkringen.
Bekämpa diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet.
Stimulera kvinnligt företagande.
Avskaffa sambeskattningen.
Ta bort de differentierade pensionsåldrarna. 
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640 Socialdemokrateras vårmotion.
641 Innehåll
642 Fler jobb för Sveriges unga. Vårmotion

643 FRAMTIDSKONTRAKTET 

645 1. EKONOMISKA LÄGET 
646 VÄRLDSEKONOMIN DRAR SVERIGE UR 

LÅGKONJUNKTUREN 
649 LJUSARE UTSIKTER FÖR SVERIGE
650 MEN ARBETSLÖSHETEN HAR BITIT SIG FAST 
652 REKRYTERINGSGAPET 
653 FÖRDELNINGSANALYS 
655 FÖRÄNDRAD SYN PÅPOLITIKENS ÅTERVERKNINGAR 
656 KOMMUNAL EKONOMI

657 2. EKONOMISKT RAMVERK
657 DET FINANSPOLITISKA RAMVERKET
657 SYSSELSÄTTNINGSPOLITISKT RAMVERK
659 INVESTERINGSPLAN.
659 UPPFÖLJNING AV DE BUDGETPOLITISKA MÅLEN

661 3. REGERINGENS POLITIK FUNGERAR INTE 
661 KUNSKAPSRESULTATEN I SKOLAN SJUNKER 
621 FÄRRE FÅR CHANSEN ATT LÄSA VIDARE ....
663 MISSLYCKAD JOBBPOLITIK 

665 4. ANDRA INSATSER HADE KRÄVTS 
665 JOBBSKAPANDE NÄRINGSPOLITIK 
665 EFTERFRÅGESTIMULANSER 
666 JOBB OCH UTBILDNINGSPLATSER 

667 5. REFORMER FÖR 2014 
668 AKTIV NÄRINGSPOLITIK - FLER OCH VÄXANDE 

FÖRETAG
671 90-DAGARSGARANTIN 
674 EXTRATJÄNSTER 
676 MINDRE KLASSER

677 6. ALTERNATIV VÅRÄNDRINGSBUDGET 2013 
677 INFÖR YRKESINTRODUKTIONSJOBB REDAN NU 
678 OBLIGATORISK SOMMARSKOLA 
679 SOMMARGYMNASIUM PÅ FOLKHÖGSKOLA .
679 NATURVETENSKAPLIGT/TEKNISKT BASÅR 

SOMMAREN 2013
680 SOMMARJOBB 

681 APPENDIX 1 – REFORMER OCH FINANSIERING 

682  Vårpropositionen 2013 och andra partiers 
vårmotioner.

682 Innehåll

683 Sammanfattning av vårpropositionen 2013. Från 
Regeringen

687 2013 års ekonomiska vårproposition
688 Svensk ekonomi inne i en nio år lång svacka
689 Borg väljer att varna
690 Satsningarna sparas till höstbudgeten
691 Våp i väntan på höst

693 Miljöpartiets Vårbudget för en ny arbetslinje
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696 Partiprogram, Riksdagsdebatter, Statsbudget från 
regeringen o d. Partiledartal o d.

697 Innehåll

698 Nya moderaterna: ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH 
FULL SYSSELSÄTTNING

735 Partiprogram för övriga borgerliga partier se sidorna 
498-603 i. http://wimnell.com/omr36-39zt.pdf
498  Programkommitténs förslag till nytt partiprogram (fp)  
565  Partistyrelsens förslag till idéprogram 18/2 2013(C)   
601  (M) (Här bara sammanfattning)                     
602   Nu skapas ny politik inför 2014. (KD) 

736 Socialdemokraternas partiprogram Beslutad version
737 ETT PROGRAM FÖRFÖRÄNDRING 
737 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN .
738 VÅRA VÄRDERINGAR 
740 VÅR SAMHÄLLSSYN 
744 VÄRLDEN AV IDAG 
751 VÅR POLITIK 
764 Installationstal av Stefan Löfven.
773 Framtidskontraktet. Beslutad version.
773 Ekonomin växer när människor växer.
776 Fler jobb är grunden för allt. 
782 Med kunskaper växer Sverige.
786 En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. 
790 Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. 
793 En rättvis värld är möjlig.

797 Miljöpartiets partiprogram
836 Arbetstidsförkortning till 30 timmar/vecka
837 Arbetstidsförkortning till 35 timmar/vecka

838 Vänsterpartiet. Vår politik. 
839 Landsbygdspolitisk Plattform.

843 Statsbudgetens uppläggning Från regeringens hemsida.
843 Budgetpropositionen för 2013.

2013 års ekonomiska vårproposition: Se avsnittet 
“Vårpropositionen 2013 och andra partiers vårmotioner.”

844 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande.

902 Stefan Löfvens förstamajtal.

909 Första maj-tal av LOs ordförande Karl-Petter 
Thorwaldsson.

919 Jobben hetaste frågan i TV-debatten

920 Partiledardebatt. Onsdag 12 juni 2013

980 Tillägg
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Sven Wimnell 1+17 juni 2013:
Samhällsplaneringens problem.
Om planering av politik för ministrar.
Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf

Innehåll
sida
4 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 

förbättra världen?
6 Schema över påverkans- och förändringsproblem. 
7 Den fundamentala påverkanskedjan. 
9 Det uppgjorda klassifikationssystemet.
10 De nio verksamhetsområdena har delats upp. 
11 Klassifikationssystem för verksamheter.

13 Riksdagen i samhället.
15 Utskotten.
16 Departementen  24 april 2013.
18 Brist på statsråd.

21 Förslag till socialdemokratisk skuggregering. 
28 Klassifikationssystem för verksamheter med ministrar.
33 Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.

35 Socialdemokraterna bör på sin hemsida inrätta en meny 
eller menyer för partiets politik inför valet 2014.

37 Listan med socialdemokraternas politik. 26 maj 2013.

37 Ledning.
37 Statsminister.

38 Planeringsminister (ny).
38 Världsplaneringsminister (ny). 
38 Informationssekreterare.  Gruppsekreterare.
39 Schema över planeringar.
40 Områdena 1-5: Förutsättningar för verksamheterna 6 och 7-9.
62 Förenta Nationernas organisation och verksamheter.
74 Socialdemokraterna. Från huvudmenyn.

75 Omvärlden.
75 Utrikesminister. 
76 Försvarsminister.
77 Biståndsminister.
79 Europaminister och Europaplaneringsminister.
80 Europeiska Unionen. EU – en överblick.

86 Demokrati och juridik.
86 Demokratiminister (ny).
92 Justitieminister, del lagar och domstolar.        
92 Justitieminister, del polis, brott od. 
94 Partisekreterare s.

95 Välfärdssektor för individer och sociala miljöer.
95 Utbildningsminister.  
97 Hälso-och sjukvård. Socialtjänst. Sociala miljöer.
97 Socialminister, del hälso-och sjukvårdspolik.
100 Socialminister, del allmän socialvårdspolitik. 
104 Barn- och äldreminister.
106 Jämställdhetsminister.
109 Integrationsminister.
110 Migrationsminister.

111 Kultur- och idrottsminister.
116 Kultur- och idrottsminister: del Form, bild och musik.
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121 Kultur- och idrottsminister: del Seder och bruk, medier, teater, 
nöjen, 

125 Kultur- och idrottsminister: del Folkrörelser.
126 Kultur- och idrottsminister: del Idrott.
128 Kultur- och idrottsminister: del Språk, litteratur.
134 Kultur- och idrottsminister: del Arkiv, bibliotek,  religion.
140 Hem-och konsumentminister. 
145 Energiminister. 
 
146 Välfärdssektor för fysiska miljöer.

Miljöminister.
148 Minister fysisk planering.

153 Materiell välfärdsservice.
153 Arbetsmarknadsminister.
155 Näringsminister.
162 Landsbygdsminister.
164 Handelsminister.
165 Informationsteknikminister.
167 Infrastrukturminister.

168 Samhällsekonomi, pengar.
168 Finansminister.
170 Finansmarknadsminister.
172 Skatteminister (ny).
173 Socialförsäkringsminister. 

175 Komplettering 17 juni 2013.
175 Sven Wimnell 17 juni 2013: Till partiledare Stefan Löfven

om politik för planering av fysiska miljöer och för några 
andra områden. 

176 Socialdemokraterna har ingen politik för planering av 
fysiska miljöer.

177 Minister fysisk planering   (71,72) Stefan Attefall  Civil- och 
bostadsminister Palm, Veronica (S)  Ordförande i Civilutskottet

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

187 Sociala miljöer och sociala verksamheter i fysiska miljöer.
193 Miljöminister (71) Lena Ek  Miljöminister. Ernkrans, Matilda 
(S) Ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
197 Boverket och Naturvårdsverket.
197 Regeringens politik för de fysiska miljöerna. 
224 Sammanfattningsvis är det mycket som ingår i planeringen 

av fysiska miljöer.
225 Seder och bruk. Planering av sociala miljöer.
226 Observera.
227 Skiss över departementens ansvar och verksamhet.

228 Politik för fysiska miljöer.Demokratipolitik.Skolpolitik.Världs-
politik och Europapolitik. Politik för planering avpolitiken.

229 Skatte-och bidragspolitik.
230 Hur förbättra välfärdsfördelningen?
231 Förslag till riksdagsbeslut.
232 Upploppen i Husby och andra förorter, ungdomsarbetslösheten
233 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.  
234 Hushållsverksamhet
235 Filosofi får mer plats i ungas liv
237 Arbetstidsförkortning
239 Gröna partier.
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Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen?  Hösten 2013 inför valet 
2014. Del 1-3. http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf

Innehåll:

 10 Del 1. Tidigare utredningar 

 11 Innehållet i: Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett 
klassifikationssystem för  verksamheter som förändrar världen. 
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

 26 Innehållet i: Sven Wimnell 30 mars 2013: Om uppgifter för 
en socialdemokratisk skuggregering. Kommentarer till fem 
sammanställningar omr36-39zs-zx
http://wimnell.com/omr36-39zy.pdf

 34 Innehållet i:  Sven Wimnell 20 maj 2013: Politik våren 2013. 
En fortsättning på tidigare sammanställningar om samhälls-
planeringens problem den 1, 20 och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf

46 Innehållet i: Sven Wimnell 1+17 juni 2013:Samhällsplane-
ringens problem. Om planering av politik för ministrar.

  Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
  http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf

 48 Politik före och efter12 september 2013

 49 Del 2 Statsbudget och budgetmotioner för 2014, med 
debatter.

 50 s-partiledare Stefan Löfven: Fredrik Reinfeldt, möt mig i 
debatt om Sveriges vägval.

 52 Ewa Stenberg: Om Reinfeldt ska göra en trippel måste 
alliansen bli piggare.

 53 Ingen har vunnit tre gånger i rad på 2000-talet.
 55 Reinfeldt: Jag laddar för att vara mitt absolut bästa.
 57 Löfven: Vi behöver högre skatter till välfärden.
 58 Löfven redo att stoppa skattepaket.

 60 Statsministern läste upp regeringsförklaringen.
 60 Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, herr talman, 

ledamöter av Sveriges riksdag.
 69 Nya ministern ska lösa jobbfrågan.
 71 Svantesson är ett riskfyllt val.
 72 En politik för tillväxt och jobb.
 73 Budgeten för 2014 på 5 minuter.
 79 Budgetpropositionen för 2014.
 80 Åtgärder i budgeten för 2014.
 83 Stötta tillväxt och jobb när omvärlden utvecklas svagt.
 85 Magdalena Andersson kommenterar regeringens budget.         
 87       Kommentar till Moderaternas valbudget.

 90 Riksdagens snabbprotokoll 2013/14:3 Onsdagen den 18 
september. Debatt med anledning av budgetpropositionens 
avlämnande.

149 Några problem som behandlats i massmedierna i slutet av 
september och början av oktober 2013.

149 Borg riskerar att gå mot nederlag.
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151 En budget som gjorts för att locka väljare.
152 Striden om brytpunkt blir lång.
152 Lagen ska skydda mot ökade utgifter.
153 C vill underlätta ökad invandring.
154 C måste våga kritisera M för att locka väljare.
155 C vill införa uranveto.
155 Nu har Reinfeldt genomfört Lundgrens ratade politik.
157 Utrymmet för reformer är obefintligt för valets segrare.
159 Tillbaka till den grå vardagen.
160 Politikern stirrar in i sin motståndare och pratar på om det 

förutbestämda.

161 Oppositionens statsbudgetar för 2014.

162 2 oktober 2013: Nyhetsbrev Socialdemokraterna.
167 Lägst arbetslöshet i EU 2020  Socialdemokraternas budget-

motion för 2014.

241   Miljöpartiets budgetmotion för 2014. 
242   Partimotion Motion till riksdagen 2013/14: MP1001 ek av  

  Gustav Fridolin m.fl.  (MP) Investera för nya jobb, skola och  
  klimat.

248 Jobben och välfärden går först i Vänsterpartiets budget för 
2014.
248 Partimotion Motion till riksdagen 2013/14:V400 jg av Jonas 

Sjöstedt m.fl. (V).  En ekonomisk politik för bättre välfärd.

254   Sverigedemokraterna presenterade budget: ”Politik för  
  jämställdhet, nya jobb och stärkt välfärd” 2 oktober 2013.

257   Så tycker partierna att pengarna ska fördelas.

261 Partiledarebatt i TV 6 oktober 2013.
261 Alla partiledare på plats
262 Hätsk, febrig och aggresiv
263 Partiledarbatten 6 oktober 2013.

264 Partiledardebatten i riksdagen den 16 oktober 2013.

320 Moderaternas partistämma och de andra partierna efter 
budgeten.

320 Egen skollinje utmaningen för Moderaterna.
322 Ny förpackning – samma politik.
323 Ett M mer för medelklassen.
324 Ny strategi skapar problem.
325 Ledningen förlorade frågan om hemtjänst.
326 Möt välfärdshögern.
327 Nya M fångar i sin egen retorik.
328 S hetaste partiet bland företagen.
330 Moderaternas valtaktik – att varna för rödgröna.
331 Moderata argument om stundande kaos har använts förut.
333 Tapp för Reinfeldt inget lyft för Löfven.
334 Snart har han förlorat alla guldägg.
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336       Del 3 Världsproblem och problem i länder utanför Sverige.

336       Innehållet i: Sven Wimnell 4 maj 2011: Om mänskliga rättig-   
             heter 2007 i alla världens länder enligt Urikesdepartementets  
             utredningar. http://wimnell.com/omr103a.pdf

341 Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
349 Millenniemålen - 190 länder mot minskad fattigdom

351 Innehållet i: Sven Wimnell 16 mars 2008: Något om sociala 
miljöer. Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga 
rättigheter, mobbning, diskriminering o d. 

http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

355 Världen vinner mot armodet
357 Vi föds med en känsla för moral
360 Åsikter i den muslimska världen
364 Från Beirut till Washington
366 Världen går mot mer demokrati
366 Wikipedia som slagfält
367    Världens slumrande tillgång
368    Farligt tomrum efter USA

370 USA
406 Kina
419 Ryssland
431 Europa utom Ryssland
438 Norge.
449 Island
451 England
454 Irland.

456 Frankrike
461 Tyskland
471 Österrike
473 Italien
478 Kosovo
480 Serbien.
482 Grekland
486 Turkiet
496 Georgien
497 Ukraina
503 Mellanöstern och Nordafrika
505 Syrien
514 Palestina
517 Israel.
519 Irak
522 Iran
529 Saudiarabien
531 Egypten
538 Libyen
542 Tunisien
545 Japan
546 Indien
547 Övriga Asien
548 Afghanistan
551 Pakistan.
553 Sri Lanka.
556 Filippinerna 
574 Nepal
577 Övriga Afrika
581 Övriga Amerika
585 Oceanien och Polarområdena
586 Världsarvslistan
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Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen?  Hösten 2013 inför valet 
2014. Del 4 http://wimnell.com/omr36-39zzc.pdf

Innehåll:

  7 Inledning till socialdemokraternas partiledare.

  7 Sammanställningen nu är till för att hjälpa den socialdemo-
kratiske partiledaren att vinna valet 2014.

  7 Styrningen av Sverige och världen.
  9 Universum och förhistorisk tid.
  9 Historisk tid.
 12 Efterkrigstiden. Från 1945 till slutet av 1900-talet.
 13 Tillägg i januari 2013  om de senaste åren.

 14 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen?

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

 15 Systemet har följande avdelningar på högsta nivån: 
  1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 
  2. Religiösa verksamheter o d. 
  3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 
  4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 

  5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 
  6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 
  7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 
  8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 
  9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän  

      geografi. Biografi. Allmän historia.  

 17    Vilka är de politiska problemen? 
 17    Områdena 1-5: Förutsättningar
 18    Område 6: Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
 18    Områdena 7-9 Kulturella verksamheter  

 19    Forskningsarbetet om samhällsplaneringens problem och   
            klassifikationssystemet.

 20    Sammanställningen nu innehåller fyra delar. Del 1-3 finns i:  
            Sven Wimnell 22 november 2013: Samhällsplaneringens  
            problem. Hur ska man kunna förbättra världen?  Hösten 2013 

inför valet 2014. Del 1-3.
http://wimnell.com/omr36-39zzb.pdf

 20    Del 1. Tidigare utredningar. 
 20    Del 2. Statsbudget och budgetmotioner för 2014, med debatter.
 20  Del 3. Världsproblem och problem i länder utanför Sverige.
 20  Del 4. Början av politiken inför valet 2014. 

 20    Innehållet i del 4

 27    Innehållet i: Sven Wimnell 1+17 juni 2013: Samhällsplane-
   ringens problem. Om planering av politik för ministrar.
   Socialdemokraternas hemsida 1 juni 2013.
   http://wimnell.com/omr36-39zzas.pdf
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 29 Del 4.Början av politiken inför valet 2014. 

 30 Statsbudgeten för 2014 och resonemangen kring den 
antyder vad valrörelsen kommer att handla om.

 31 Välfärdsfördelningen.
 33 Årskostnader år 2013, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
 33 Pensionärer 2013.
 34 Inkomstfördelning 2013 och försämring/förbättring 2006-2013.

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

 Bostadsbidrag för barnfamiljer.

 39  Samhällsplaneringens problem.                  
    Hur ska man kunna förbättra världen?

 40    Undervisningen i grundskolan och gymnasiet behöver bättras
 41    Tema SO
 41     Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
 43        Religion och levnadskunskap.

 45    Över- och underklass, maktkamp, religioner, kvinnor.
 47    Klassifikationssystem för verksamheter.
 49    Klassifikationssystem för verksamheter,  med några  
      förtydligande kommentarer.
 55    Svensk politik 1889- 2012.
 56    Klassamhället på 1800-talet och i det moderatledda 2013.
 58    Vilka är de politiska problemen?

 60    Bakgrunden till dagens värld och dagens problem.

 63    Forskning. Kunskaper och nya kunskaper.
Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.

 70 Statliga myndigheter m m. De som styr och kontrollerar.
Med internatinella organisationer och kommuner mm.

 78 Regeringen.
 84 Departementen.
 85 Ämnen och ansvarsområden A-Ö, regeringen.
 95 Pågående utredningar.
 96 Riksdagens utskott.
 97 Socialdemokraternas gruppledare.
 98 Hur passar departement och statsråd ihop med 

riksdagsutskotten?

115 Socialdemokraterna.
115 Socialdemokraternas politik.
117 Förslag till socialdemokratisk  skuggregering.
118 Socialdemokratisk skuggregering med  s-hemsidans 

menydelar inlagda.
123 Europa är den mest sekulariserade delen av världen 
125 Förslag till socialdemokratisk skuggregering 1 maj  
            2013. Med mer uppgifter.
131 Listan med socialdemokraternas politik. 26 maj 2013.
132    Klassifikationssystem för verksamheter.

   Blått: Statistisk årsbok för Sverige 2013.
   Rött: Ministrar för socialdemokratisk politik.

137 Socialdemokraternas biståndspolitik, utrikespolitik, 
världspolitik och EU-politik. 
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139 Socialdemokraternas hemsida på Internet, med information om 
partiets politik.

139 Socialdemokraternas hemsida på Internet Maj 2013.
140 Vår politik A till Ö. 1 Maj 2013
141 Socialdemokraternas hemsida på Internet

Huvudmenyn 16 november 2013.
142 S hemsida 15 nov 2013. Vår politik A till Ö
144 1 maj 2013: Socialdemokraterna bör på sin hemsida 

inrätta en meny för partiets politik inför valet 2014.

145 Socialdemokraternas hemsida den 15 november 2013.
147 På följande områden bör socialdemokraterna redovisa sin 

politik.
149 22 politikområden

150 Politikområden. 

I början på varje område finns uppgifter om tillhörande 
ministrar och  länkar till socialdemokraternas politikområden 
“A-Ö” På de flesta områdena finns inlagda tidningsartiklar 
hösten 2013. 

151 Socialdemokraternas ledning. (Statsminister)
Den svenska modellen

159 Socialdemokraternas planering av sin politik och information 
om sin politik. (Planeringsminister. Informationssekreterare. 
Gruppsekreterare. Partisekreterare )

161 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
Världsplaneringsminister )
Internationellt

165 Europaplanering. (EU-minister och Europaplaneringsminister)

168 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 
Justitieminister, del )
Demokrati
HBT
Mänskliga rättigheter

194 Försvar (Försvarsminister)
Försvar och krisberedskap  del

200 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
Klimat
Miljö
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224 Transporter. ( Infrastrukturminister)
Infrastruktur

237 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 
byggminister.)

258 Landsbygden. (Landsbygdsminister)

263 Bistånd. ( Biståndsminister)
Bistånd

273 Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d (Socialminister)
Alkohol
Försvar och krisberedskap  del
Narkotika
Psykiatri
Sjukvård

339 Hushållsverksamheter (Hem- och konsumentminister. 
Energiminister)
Bostad
Elpriser
Energi
Hemlöshet
Konsumentfrågor
Kärnkraft
Sociala frågor
Trygghet i vardagen
Välfärden

368 Vård och omsorg. Hemsjukvård o d. (Barn- och äldreminister)
Barn
Barnfattigdom
Barnkonventionen
Äldre

412 Utbildning. (Utbildningsminister)
Betyg
Forskning
Förskola
Högskola
Skola
Utbildning

465 Information, reklam, propaganda, konst, kultur, religion. Idrott. 
Nöjesliv. (IT-minister. Kultur- och idrottsminister)
Fildelning
Idrott
Integritet
Kultur
Kyrkor och trossamfund

490 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
Arbete
Arbetskraftsinvandring
Arbetsmiljö
Deltid - Heltid
Ekonomi
Fas 3
Feminism
Funktionsnedsättning
Jobb
Jämställdhet
Kollektivavtal
LAS
Ungdomsarbetslöshet
Validering
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http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Infrastruktur/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Bistand/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Alkohol/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Forsvar-och-krisberedskap/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Narkotika/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Psykiatri/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Sjukvard/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Bostad/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Elpriser/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Energi/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Hemloshet/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Konsumentfragor/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Karnkraft-/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Sociala-fragor/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Trygghet-i-vardagen/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Valfarden/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Barn/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Barnfattigdom/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Barnkonventionen/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Aldreomsorg/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Betyg/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Forskning/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Forskola/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Hogskola/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Skola/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Utbildning/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Fildelning/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Idrott/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Integritet/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Kultur/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Kyrkor-och-trossamfund/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Arbete/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Arbetskraftsinvandring/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Arbetsmiljo/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Deltid---Heltid-/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Ekonomi/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Fas-3/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Feminism/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Funktionsnedsattning/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Jobb/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Jamstalldhet/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Kollektivavtal/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/LAS/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Ungdomsarbetsloshet/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Validering/


536 Näringar (Näringsminister)
Företagande och entreprenörskap
Innovation
Näringsliv
Strategiprogram för gruvnäringen

 
552 Handel. (Handelsminister)

Apotek

574 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
Migrationsminister)
Flyktingar och migration
Integration och mångfald

611 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
Brott
Illegala vapen
Kriminalvård
Polisen

693 Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 
Skatteminister. Socialförsäkringsminister)
A-kassan
Föräldraförsäkring
Pension
Sjukförsäkringen
Skatter
Tillväxt
Trygghetsförsäkringar

En särskild utredning:
726 Skatt och skatt efter bärkraft

755 Om de politiska partiernas utspel. 

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

Innehåll

Sid 4 Introduktion

Innehållsförteckningar till följande politikområden:

 22 Ledning. (Statsminister)

 23 Planering av och information om regeringspolitiken. 
(Planeringsminister. Informationssekreterare. 
Gruppsekreterare. Partisekreterare )

 23 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
Världsplaneringsminister )

 24 Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)

 25 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 
Justitieminister, del)

 27 Försvar. (Försvarsminister)

 27 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)

 28 Transporter. ( Infrastrukturminister)

 28 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 
byggminister.)

 29 Landsbygden. (Landsbygdsminister)

 30 Bistånd. ( Biståndsminister)
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http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Integration-och-mangfald/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Brott/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/illegalavapen/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Kriminalvard/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Polisen/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/A-kassan/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Foraldraforsakring/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Pension/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Sjukforsakringen/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Skatter/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Tillvaxt/
http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Var-politik-A-till-O/Trygghetsforsakringar/
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf


 30 Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)

 32 Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.                                                                                                              
            Energiminister)

 33 Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)

 33 Utbildning. (Utbildningsminister)

 34 Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)

 35 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

 36 Näringar. (Näringsminister)

 36 Handel. (Handelsminister)

 37 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
Migrationsminister)

 38 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)

 39 Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 
Skatteminister. Socialförsäkringsminister)

Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar enligt de 
ovan nämnda innehållsförteckningarna.
   På grund av att alla mail-mottagare inte kan ta emot stora doku-
ment är utredningen uppdelad på två dokument, ett dokument 
som innehåller politikområdena Ledning - Sjukvård, hälsovård, 
räddningdtjänst o d och ett med Hushållsverksamheter - Pengar.
   Introduktion och innehållsförteckningar till alla politikområden 
finns i båda dokumenten.

I den första delen finns  fullständiga  artiklar för  politikområden 
Ledning - Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

Sidnummer är sidnummer i den första delen:

 4 Introduktion
 22 Innehållsförteckningar  till alla politikområden

Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar 
för följande politikområden: 

 43 Ledning. (Statsminister)
 56 Planering av och information om regeringspolitiken. 

(Planeringsminister. Informationssekreterare. 
Gruppsekreterare. Partisekreterare )

 72 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
Världsplaneringsminister )

124 Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
177 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 

Justitieminister, del )
302 Försvar. (Försvarsminister)
349 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
368 Transporter. ( Infrastrukturminister)
395 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 

byggminister.)
404 Landsbygden. (Landsbygdsminister)
458 Bistånd. ( Biståndsminister)
484-573Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister) 
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I den andra delen finns fullständiga  artiklar för  politikområden 
Hushållsverksamheter - Pengar.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

Sidnummer är sidnummer i den andra delen:

 4 Introduktion
 22 Innehållsförteckningar  till alla politikområden

Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar 
för följande politikområden: 

 43 Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.                                                                                                              
            Energiminister)

 71 Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)

106 Utbildning. (Utbildningsminister)

129 Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)

185 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

241 Näringar. (Näringsminister)
 

280 Handel. (Handelsminister)

345 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
Migrationsminister)

417 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)

444-594Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 
Skatteminister. Socialförsäkringsminister) 

Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas och 
landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 november 
2013. Andra delen med de sista 10 områdena. 
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

Innehåll

Sid 4 Introduktion

Innehållsförteckningar till följande politikområden:

 22 Ledning. (Statsminister)

 23 Planering av och information om regeringspolitiken. 
(Planeringsminister. Informationssekreterare. 
Gruppsekreterare. Partisekreterare )

 23 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
Världsplaneringsminister )

 24 Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)

 25 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 
Justitieminister, del)

 27 Försvar. (Försvarsminister)

 27 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)

 28 Transporter. ( Infrastrukturminister)

 28 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 
byggminister.)

 29 Landsbygden. (Landsbygdsminister)

 30 Bistånd. ( Biståndsminister)
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 30 Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister)

 32 Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.                                                                                                              
            Energiminister)

 33 Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)

 33 Utbildning. (Utbildningsminister)

 34 Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)

 35 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

 36 Näringar. (Näringsminister)

 36 Handel. (Handelsminister)

 37 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
Migrationsminister)

 38 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)

 39 Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 
Skatteminister. Socialförsäkringsminister)

Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar enligt de 
ovan nämnda innehållsförteckningarna.
   På grund av att alla mail-mottagare inte kan ta emot stora doku-
ment är utredningen uppdelad på två dokument, ett dokument 
som innehåller politikområdena Ledning - Sjukvård, hälsovård, 
räddningdtjänst o d och ett med Hushållsverksamheter - Pengar.
   Introduktion och innehållsförteckningar till alla politikområden 
finns i båda dokumenten.

I den första delen finns  fullständiga  artiklar för  politikområden 
Ledning - Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

Sidnummer är sidnummer i den första delen:

 4 Introduktion
 22 Innehållsförteckningar  till alla politikområden

Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar 
för följande politikområden: 

 43 Ledning. (Statsminister)
 56 Planering av och information om regeringspolitiken. 

(Planeringsminister. Informationssekreterare. 
Gruppsekreterare. Partisekreterare )

 72 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
Världsplaneringsminister )

124 Europaplanering.(EU-minister och Europaplaneringsminister)
177 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. 

Justitieminister, del )
302 Försvar. (Försvarsminister)
349 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)
368 Transporter. ( Infrastrukturminister)
395 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 

byggminister.)
404 Landsbygden. (Landsbygdsminister)
459 Bistånd. ( Biståndsminister)
484-573Sjukvård, hälsovård, räddningdtjänst o d. (Socialminister) 
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I den andra delen finns fullständiga  artiklar för  politikområden 
Hushållsverksamheter - Pengar.
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

Sidnummer är sidnummer i den andra delen:

  4 Introduktion
 22 Innehållsförteckningar  till alla politikområden

Därefter följer polikområden med fullständiga artiklar 
för följande politikområden: 

 43 Hushållsverksamheter. (Hem- och konsumentminister.                                                                                                              
            Energiminister)

 71 Omsorg och barn och äldre o d. (Barn- och äldreminister)

106 Utbildning. (Utbildningsminister)

129 Information, kultur, religion, nöjen, idrott od.
(IT-minister. Kultur-och idrottsminister)

185 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

241 Näringar. (Näringsminister)
 

280 Handel. (Handelsminister)

345 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
Migrationsminister)

417 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)

444-594Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 
Skatteminister. Socialförsäkringsminister) 

Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. 
Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav 
om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning. 
http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf 
Innehåll
Sid
 6 Sveriges historia i 8 delar från Norstedts förlag.
 6 Sveriges historia: 13000 f.Kr- 600 e.Kr.
 6 Sveriges historia:  600 -1350.
 7 Sveriges historia: 1350-1600.
 7 Sveriges historia: 1600-1721.
 8 Sveriges historia: 1721-1830.
 8 Sveriges historia: 1830-1920.
 9 Sveriges historia: 1920-1965.
 9 Sveriges historia: 1965-2012.
10 Vänstervåg. Högervåg.
14 Blunda inte för hatet och hetsen i Sverige.

16 Undervisningen i skolan måste förbättras.
16 Religion och levnadskunskap.
18 Ämneslärare saknar utbildning för att undervisa.
20 Tema SO.
21 Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
22 Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
23 Svenska Läromedel.
24 På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?
25 Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
26 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
28 Hur förbättra välfärdsfördelningen?
28 2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
29 Förslag till riksdagsbeslut.
29 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
29 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
29 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer.
29 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
30 Morgondagens reaktor löser  kärnavfallsfrågan.
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31 De äldsta nu levande svenskarna som varit med i del 7 i 
Sveriges historia, 1920-1965.

32 Socialdemokraternas “Vår politik A till Ö” 22 december 2013.
41 Råd till Sociademokraternas partiledare.
42 Skatterna som kan ändras efter valet – Anders Borg (M).
44 Skatterna som kan ändras efter valet–Magdalena Andersson (S)
46 Socialdemokraterna 1928: I det goda hemmet råder likhet, 

omtanke, samarbete, hjälpsamhet. 2013: Ingen politik för 
Välfärd och trygghet. 

47 Val 2014. Socialdemokraternas politik.

55 Sven Wimnell: klassifikationssystem för mänskliga  
verksamheter.

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

55   Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara   
            faktorer.
55    Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga  
            avseendena igång av människornas verksamheter.
55    Människorna påverkar genom verksamheter i fyra roller i livet.
55    Individer och samhällen planerar framtiden.

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

58    Klassifikationssystem för verksamheter.
60 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
62 Den fundamentala påverkanskedjan.
66 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
67 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 

verksamheter.

70 Makthavare och kunskaper.

72 Samhällsinformationens principiella problem. En diskussions-
promemoria 1977 från NSI, Nämnden för samhällsinformation. 

72 Innehåll. 
73 1 NSI:s uppdrag och diskussionspromemorians disposition.
74 2 Samhällsinformation — motiv och innebörd.
74 2.1 Samhället och informationen.
76 2.2 Varför samhällsinformation?
77 2.3 Vad är samhällsinformation?
79 3 Samhällsinformationen och individen.
79 3.1 Oinformerad—eller välinformerad?
81 3.2 Tillgänglig tid.
82 3.3 Varför använder människan information?
83 3.4 Särskilda grupper.
85 3.5 "Massmediefattigdom och informationssvaghet"
86 3.6 Ett framtidsperspektiv.
87 4 Den offentliga sektorns information - bakgrund och dagsläge.
87 4.1 Informationsutredningen.

88 Hur får man nu tag i information rörande 
verksamheterna?

90 Nya villkor för public service.
97 Före skolan, i skolan och efter skolan.
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98 Inre och yttre verkligheter.

98 Människorna avgör tillsammans världens framtid. Samspel 
med symboler.

98 Rådande och väntade bristsituationer och konfliktrisker medför 
krav om mer och bättre planeringar.  

100 Inre verkligheter, spekulativt tänkande och empirism. 
Framtidsplaneringens möjligheter. Medvetande. Ansvar. 

101 Problemen har hopat sig och finns framför allt i de sociala 
miljöerna som formar de inre verkligheterna. 

 
102 Individens möjligheter att förbättra för sig. Att påverka och 

förändra individer och miljöer.

103 Symboler, symbolsystem, informationsmedel, 
informationskanaler, informationskanalsystem.  

 
103 Människorna kan påverka fysiska ting med fysiska krafter och 

påverka psyken med information.  

104 Processer i de inre verkligheterna som föregår människornas 
agerande i den yttre verkligheten. 

 
105 Inre verkligheter och åsikter förändras vartefter. Åsiktsledande 

institutioner och organisationer.

106 Människor i samspel. Inre verkligheter och verksamheter 
kommer till uttryck i yttre verksamheter.  

107 Viljor, framtidsvisioner, problem, makt och planeringar. 

108 Inre och yttre verkligheter och verksamheter hos personer och 
organisationer.   

108 Sändare, förmedlare, mottagare, överföringsfel och problem.  

109 Människornas roller och möjligheter att klara dem.
110 Innehåll och sammanfattning.

111 Innehåll i en sammanställning om samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen? Politik inför 
2012.  Det behövs ordentliga och hederliga planeringar för 
många delområden i nio huvudområden.

117 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011. 

125 Kursplaner för den vanliga grundskolans ämnen.
125 Samhällskunskap
126 Religionskunskap
128 Matematik
129 Fysik
131 Kemi
132 Biologi
134 Teknik
135 Hem- och konsumentkunskap
136 Slöjd
137 Bild
138 Musik
139 Idrott och hälsa
140 Modersmål och andra språk

Engelska
Svenska
Svenska som andraspråk
Teckenspråk för hörande
 Moderna språk

141 Geografi
143 Historia
144 Kursplaner för några ämnen i gymnasiet.
146 Samhällskunskap.
148 Religionskunskap.
149 Filosofi.
151 Psykologi.
152 Gymnasiet. Programstruktur och examensmål. Kurser.
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153    Stockholms universitet. Institutioner. Ämnen.
153    Filosofiska  institutionen Praktisk och teoretisk filosofi.
156    Institutionen för  litteraturvetenskap och idéhistoria.

Idéhistoria.
156 Institutionen för pedagogik och didaktik. Pedagogik.
157    Psykologiska institutionen.
158    CESAM - Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas  

didaktik. Lärarutbildningsportalen.
160    Sociologiska institutionen Stockholms universitet.
161    Samhällskunskap. Samhällsvetenskapliga institutionen.

162    Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
163 Hushållsverksamheter är beroende av andra verksamheter.
164    Klassifikationssystem för verksamheter.

166 Utbildning för människornas roller. A1, A2, B1, B2.
Det behövs kunskaper om samhället och om individernas inre  
verkligheter som inte finns i grundskolan: kunskaper om 
filosofi och psykologi o d. Skolans religionsämne bör göras 
om till ett ämne“Religion och levnadskunskap”

171 Om levnadskunskap i grundskolans kursplaner.

175 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011. Läroplan för grundskolan bör ingå i skolans ämnen.

176 I det nya skolämnet Religion och levnadskunskap bör ingå om
människornas levnadsvillkor och roller, kunskaper för plane-
ring av kroppsliga och psykiska förhållanden och fysiska och 
sociala miljöer samt kunskaper om värlsförbätringsproblem 
och planeringarnas infomationsflöden. 

178   Religion och levnadskunskap. 
  Om religionernas ställning och behov av motvikt och  

            komplettering med kunskaper om  filosofi och psykologi o d.  
  Ett skolämne Religion och levnadskunskap  bör  innehålla:

1.   Religionskunskap.
2.   Filosofihistoria.
3.   Idé-och lärdomshistoria.
4.   Vetenskapshistoria.
5.   Utbildnings- och skolhistoria. 
6.   Skolverkets läroplan för grundskolan.
7.   Arkiv-och bibliotekskunskap.
8.   Individernas kunskaper och erfarenheter.
9.   Framtidsplanering. För Sverige och världen för kroppsliga       
och  psykiska förhållanden och fysiska och sociala miljöer, 

             med samhällsbeskrivning, sambandsforskning och  
                  demokratins krav.

10.  Estetik och värderingar.
11.  Livsåskådningar och världsåskådningar. Världsbilder.
12.  Psykologi. Biologisk psykologi. Kognition. Utvecklings- 

                   psykologi.
13.  Socialpsykologi.
14.  Sociologi och informationskunskap.
15.  Logik och vetenskapsteori.
16.  Etik och moral.

       Ämnet bör utformas i flera alternativ passade till utbild-
       ningsnivåerna. Enklare för lägre klasser och mer utveck- 
       lade för  högre.

180    Skolämnet Hemkunskap bör ökas på med mera.
180 Övningsuppgift i världsplanering. Samhällskunskapen 

behöver förbättras.

181 Vilka ämnen i grundskolan har mest betydelse för de 22 
politikområdena?
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183 Hjälpmedel till förbättring av Samhällskunskapen.

183 Innehåll i: Sven Wimnell 8 april 2011 Statliga myndigheter mm 
och några av  deras webbkartor på Internet.

            http://wimnell.com/omr40zg.pdf

190 Förenta Nationernas Millenniedeklaration. Sammandrag.
192 FN:s Konvention om barnets rättigheter.
194 De mänskliga rättigheterna.
198 Rio-deklarationen om miljö och utveckling. Agenda 21. 1992.
200   Folkhälsomål.
202   INTERNATIONELLT SAMARBETE. Millenniemålen - 

  190 länder mot minskad fattigdom.

204   Innehåll i Sven Wimnell 10 april 2012: Universitet och hög-
           skolor. Utbildning och forskning.

  http://wimnell.com/omr40zh.pdf

211 Norstedt: Sveriges historia.
218      Vänstervåg. Högervåg.

223 Södertörns högskola. Historia och samtidsstudier.
Politik och aktivt medborgarskap.

225 Jul med smak av många kulturer.
226 Ge tills du dövat samvetet och ge sedan ännu mer.
228 Socialdemokraterna har ingen världspolitik  och ingen politik 

för de lägsta inkomsterna i Sverige. 
229 Hur förbättra välfärdsfördelningen?
230 Förslag till riksdagsbeslut.
232 Socialdemokraternas politik.
233 Socialdemokrater som har ansvar för politiken och information 

om politiken.
238 En ny samhällstjänst vore vår tids bästa nyårslöfte.  

Sven Wimnell 31 januari 2014: 
Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund. 
Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper.
PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

Innehåll
Sida
  5 Katastrofal brist på lärare i NO-ämnen och matematik

  7 Innehåll i : Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemo-
kraternas politik. Krav om bättre politik och bättre informa-

            tion om politik. Krav om bättre samhällsinformation och bättre  
            skolundervisning. http://wimnell.com/omr36-39zze.pdf

11 Samhällplaneringens problem.
13 Före skolan, i skolan och efter skolan.
14 Hur får man nu tag i den information man behöver? De 

enklaste bitarna.

16 Folkbildningsrådet och tio  studieförbund.
19 Nationalencyklopedins beskrivning av studieförbunden 

 6 januari 2014
21 Klassifikationssystem för verksamheter, med ABFs 

studiecirklar 2012 inlagda. 

30   Folkbildning 2012
30   ABF
31   FU Folkuniversitetet
31   Mbsk Medborgarskolan
32   Sfr Studiefrämjandet
32   SV Studieförundet Vuxenkolan
33   Kommentarer till Studieförbunden
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  34   Folkrörelser.  NATIONALENCYKLOPEDIN, 140106
  36   Folkbildning.  NATIONALENCYKLOPEDIN, 140106  
  40   Folkrörelser.   Från Wikipedia folkrörelse                                         

  46      Om Folkbildningsrådet. Från Internet
  51   Studieförbund. Studieförbund - Wikipedia

  52   Folkbildningsförbundet Folkbildningsförbundet 
  58   ABF Arbetarnas bildningsförbund.
  59   Folkuniversitetet
  61 Medborgarskolan
  63   Studiefrämjandet från Wikipedia.
  65   Studieförbundet Vuxenskolan.
  72   Kulturens studieförbund
  74   NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Om NBV
  79   Sensus studieförbund
  82   Studieförbundet Bilda
  86   Ibn Rushd Studieförbund Ett muslimskt studieförbund

  87   Folkbildning 2012
  87     ABF
  95   FU Folkuniversitetet
101   Mbsk Medborgarskolan
111   Sfr Studiefrämjandet
135   SV Studieförundet Vuxenkolan
145   KVB Kulturens bildningsverksamhet
147   NBV  Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
154   Sensus
161   Bilda
167   IR Ibn Rushd 

170   Folkhögskolornas intresseorganisation

172   SCBs statistik.  Från SCB 10 januari 2014.
172   Utbildning och forskning. Från SCB 10 januari 2014.

176 Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
176 Innehåll i: Sven Wimnell 10 april 2012:

Universitet och högskolor. Utbildning och forskning.
http://wimnell.com/omr40zh.pdf

183 Intervju: Unik undersökning om vuxnas kunskaper.
189 Kraftig försämring i PISA

191    PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik,   
            läsförståelse och naturvetenskap 

   RESULTATEN I KONCENTRAT
192    Innehåll
192       Introduktion
195    Sammanfattning av Sveriges resultat i PISA 2012 och i ett  
             längre perspektiv
196    Avslutande diskussion
204    Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl

206    Skolinspektionen 
212    Kursplan - Samhällskunskap. Grundskolan.
214    Kursplan - Religionskunskap. Grundskolan.
215     Kursplan - Hem- och konsumentkunskap. Grundskolan.
216    Ämne - Samhällskunskap. Gymnasiet.
219    Ämne - Religionskunskap. Gymnasiet.

221    Utländska experter ska granska skolkrisen
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222    Civilsamhället.

   Alliansregeringen har placerat civilsamhället på            
politikområdet Utbildning och forskning.

            Politikområdet Utbildning och forskning. omfattar det som     
finns på sidorna 106-128 i

            Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas     
            och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27  
            november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena. 
            http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

222      Politikområdet Utbildning och forskning.
            Utbildningsminister Jan Björklund ansvarar för...

223      Jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister  
            Maria Arnholm ansvarar för...

224      Sveriges kommuner och landsting

225      Politik för det civila samhället  (Från utbildningsdeparte-     
            mentets hemsida)

228 Regeringens proposition  2009/10:55 En politik för det 
civila samhället 

232 Rörelser i tiden. Slutbetänkande av Utredningen om den 
statliga folkrörelsepolitiken i framtiden

236 Kultursamhället.
Kultursamhället ingår i politikområdet för IT, information,  
kultur, religion, nöjen, idrott od.
Politikområdet för IT, information,  kultur, religion, nöjen, 
idrott od. omfattar det som finns på sidorna 129-184 i

Sven Wimnell 27 november 2013: Regeringens, kommunernas 
och landstingens verksamheter i 22 politikområden den 27 
november 2013. Andra delen med de sista 10 områdena. 
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

237 Politikområdet för IT, information,  kultur, religion, nöjen, 
idrott od.

237 Lena Adelsohn Liljeroth Kultur- och idrottsminister 
Kulturdepartementet.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths ansvarsområden...

239 Stefan Attefall...

240 Sveriges kommuner och landsting (Om kultur o d)...

241 Kulturinstitutionerna och det civila samhället
  Rapport Kulturrådets skriftserie 2012:1

257 MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS
   Kultursamverkansmodellen
   En första utvärdering Rapport 2012:1

260    Ideellt arbete i kultursektorn En förstudie för       
Myndigheten för Kulturanalys   
   Tobias Harding, FD 2012-10-12

269   Myndigheten för Kulturanalys
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270 SCB Kultur och fritid
271 Kulturrådet.
275 Information för utlänningar om Sverige och svenskarna. 

Sven Wimnell 15 mars 2014: 
Samhällsplaneringens problem. 
Förslag till förstasida med 22 politikområden på socialdemokra-
ternas hemsida och kommentarer om de 22 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzg.pdf

Innehåll

  4 Ett förslag till socialdemokraternas partiledare Stefan 
Löfven.

  5 Förstasida med 22 politikområden.
  6 Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 
22 politikområden den 27 november 2013.

  7 Sven Wimnell: klassifikationssystem för mänskliga  
verksamheter.

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

  7   Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara   
            faktorer:

  Individens kroppsliga förhållanden,  
  Individens psykiska förhållanden,. 
  Individens fysiska miljö - fysiska samhälle.
  Individens sociala miljö - sociala samhälle,
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  7    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

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

            A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de     
            fysiska och sociala miljöerna.

   A2: att påverka de politiska styrningarna 
   B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
   B1: att hitta lämplig plats i de förvärvslivssystemen med     
   hänsyn till egna egoistiska krav.
   B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet

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

  8    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.

  8    Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i  
             världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner.

10    Klassifikationssystem för verksamheter.

12 Människorna har olika behov av information i de olika rollerna.
13 Den fundamentala påverkanskedjan.
15 Politiska och opolitiska planeringar
16 Påverkans- och förändringsproblem
17 Individens inre verkligheter 
18 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen
19 Om det uppgjorda klassifikationssystemet.
20 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 

verksamheter.

22 Makthavare och kunskaper.
25 Religion och levnadskunskap.
27 Samhällsinformation och om människornas roller och 

möjligheter att klara dem.

29 De åtta partiledarna i Perrisintervjuer.
38 Partiledarnas ideologier och förmåga att driva politik.
38 De andra partiernas hemsidor.

41 Val 2014. Världspolitik. Europapolitik. Politikområden.

42 Artiklar om länder utanför Sverige i Dagens Nyheter 
22 november- 31 december 2013.

46 Artiklar om länder utanför Sverige i Dagens Nyheter 
1 januari-24 februari 2014.

51 Några artiklar i 22 politikområden i Dagens Nyheter 
22 november- 31 december 2013, om svenska förhållanden.

55 Några artiklar i 22 politikområden i Dagens Nyheter 
2 januari- 2 februari 2014, om svenska förhållanden. 
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59 Artiklar i 22 politikområden i Dagens Nyheter 
3 - 24  februari 2014, om svenska förhållanden.

67 Socialdemokraternas hemsida.
67 Socialdemokraternas hemsida 15 nov 2013. Vår politik A till Ö
68 Socialdemokraternas hemsida 3 mars 2014.Vår politik A till Ö
70 Annat än det på “ Vår politik A till Ö”

70 Det som finns på hemsidan bör ordnas så att budskapen blir 
tydligare.
Länkarna bör ordnas i de 22 politikområden som visats 
tidigare. Områdena omfattar var för sig huvudsakligen 
regeringens ministerområden.

71 Socialdemokraternas hemsida 3 mars 2014
“Vår politik A till Ö” samt andra länkar.

74 Förslag till ny sida på Socialdemokraternas hemsida på 
Internet.

75 Socialdemokraternas talespersoner placerade på   
            politikområdena
76        Kommentarer till länkarna på socialdemokratenas hemsida den    
            3 mars 2014.
81        Socialdemokraternas hemsida är det viktigaste medlet.

83 22 politikområden mars 2014

Innehållsförteckning se sidan 83

Sven Wimnell 18 mars 2014:
Socialdemokraterna inför valen 2014. Det som fanns på partiets 
hemsida på Internet den 18 mars 2014 inlagt på 22 politikområden
http://wimnell.com/omr36-39zzh.pdf

Innehåll
Sida
    6 Patiedare Stefan Löfven. (Statsminister)

    8 Allmänt om socialdemokraterna och patiets politik. 
(Planeringsminister. Informationssekreterare. 
Gruppsekreterare. Partisekreterare )

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

  35 Europapolitik. (EU-minister och ev. 
Europaplaneringsminister)

  55 Demokratiproblem, juridik. (Demokratiminister. 
Justitieminister, del )

  62 Försvar (Försvarsminister )

  72 Klimat och klimatpolitik  (Miljöminister)

  75 Transporter. (Infrastrukturminister)

  78 Planering av fysiska miljöer.  (Plan- och byggminister.)

  82 Landsbygdspolitik. (Landsbygdsminister)

  85 Bistånd. (Biståndsminister)
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  88 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst. 
(Socialminister)

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

(Hem- och konsumentminister. Energiminister)

113 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst (Barn- och 
äldreminister)

133 Utbildning. Forskning. (Utbildningsminister)

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

185 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)

227 Näringar (Näringsminister)

241 Handel. (Handelsminister)

246 Migration. Integration. (Integrationsminister. 
Migrationsminister)

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

255- Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.   
270      (Finansminister. Finansmarknadsminister. ev. Skatteminister. 

Socialförsäkringsminister)

Kommentar: Trots att s-hemsidan innehåller mycket text kan den 
kunnige finna att där finns brister i politiken. Dokumentet lades 
inte in på internet i mars 2014, för att inte störa socialdemokrater-
nas valkampanjer. Det har lagts in på internet 12 januari 2016 
därför att det kan ha historiskt intresse.  

Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om 
arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf

Innehåll
Sid

Innehållet hämtat från Internet 2-3 april 2014.

3 LO, LANDSORGANISATIONEN I SVERIGE
http://www.lo.se

40 TCO. Tjänstemännens Centralorganisation.
TCO

74 SACO, Sveriges akademikers centralorganisation.
http://www.saco.se

99 SN. Svenskt Näringsliv.
http://www.svensktnaringsliv.se/

132 Företagarna.
http://www.foretagarna.se

149 Statistisk årsbok för Sverige 2014.
Statistik om arbetsmarknad och näringsverksamhet

152 Arbetsförmedlingen 3 april 2014
http://www.arbetsformedlingen.se

161 Andra företagareföreningar

163 Arbetsrätten på bordet under ett unikt möte
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Sven Wimnell  3 april 2014:
Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och boende, 
skatteproblem m m. Och sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 
och regeringens verksamheter inlagt i 22 politikområden, med 
många länkar. http://wimnell.com/omr36-39zzi.pdf

Innehåll
Sida

6 Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och 
boende

7 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
8 Hushållsverksamhet Är beroende av
9 Konsumenverket Koll på pengarna 2014
14 Månadskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
14 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
15 Pensionärer 2014
15 Årskostnader år 2014, pensionärer.
16 2006-2014: Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
20 Antal hushåll enligt SC  2012
21 Kostnader för barn 
21 Underskott i hushållsbudgetarna

22 Förslag till riksdagsbeslut. 
22 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
22 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
22 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
22 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
22 Om man förbättrar för de lägsta inkomsterna på detta sätt 22

Löneskillnaderna är för små

25 Inkomster i decilgrupper
27 Lönestatistik
27 Faktisk månadslön - kronor per månad i genomsnitt år 2012
28 Arbetar deltid - första kvartalet 2012
28 Tidsbegränsad anställning - första kvartalet 2013
29 LO: MEDELLÖN OCH ANDEL KVINNOR EFTER SEKTOR. 

ARBETARE ÅR 2012
29 Månadslön efter klass och sektor år 2012
30 LO: Lönerapport år 2013

32 Nya bostads- och hushållsstatistiken
32 Villa vanligaste boendeformen
36 Var tredje äldre bor ensam
38 Två personer i snitthushållet
41 Ökade skillnader i barnfamiljers inkomststandard
44 Ovanligt bo i bostadsrätt i glesbygd
45 Hushållens skulder på en hög nivå

49 Brist på bostäder ger snabba försäljningar
50 Tukta byggsyndarna
51 Bostadspolitik och skattepolitik. 
52 VAD KOSTAR ETT FLERBOSTADSHUS?
53 Så vill Göran Persson få fart på byggandet
55 Nybyggarkommissionens slutrapport
56 NYBYGGARKOMMISSIONENS 63 FÖRSLAG

65 Kroniskt sjuka tvingas samordna sin egen vård
67 Höjd pensionsålder enkel väg till välfärd
68 Vårt mörkaste kapitel
69 Statliga fonder agerar som kortsiktiga riskkapitalister
71 Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan.
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72 Skatteproblem
73 Skatt och skatt efter bärkraft. 22 nov 2013
74 Något om skatte- och bidragshistoria
77 Mer om skatter och bidrag.
83 Socialdemokraterna bör räkna igenom och redovisa hur 

pengarna räcker för barnfamiljerna.
83 Bostadsbidrag för barnlösa, kostnader
84 Regeringens politik har ökat inkomstklyftorna
85 Att i skattesystemet fördela över pengar till ensamma med låga 

inkomster är inte enkelt.
86 Bostadsbidrag bör införas för barnlösa icke-pensionärer som inte 

kan få ungdomsbostadsbidragen. 
87 Skatt på pengar och taxeringsvärden
87 Hur klarar sig förvärvsarbetande 20-64 år med lägsta 

inkomsterna?
88 Från försäkringskassan. se 3 februari 2013:
89 TV-avgiften bör avskaffas för privathushåll  och ersätts med en 

kollektivavgift betald av riksdagen. Finansieras med sänkta 
jobbskatteavdrag.

91 Jobbskatteavdraget
92 Ett förslag till skattesystem från Katalys.
98 Förslag till riksdagsbeslut. 

99 Skatter o d. 15 mars 2014
100 Skatterna som kan ändras efter valet – Anders Borg (M)
102 Skatterna som kan ändras efter valet–Magdalena Andersson (S)
104 Sänkta skatter leder ingenvart
106 Reinfeldt bidrar till SD-stödet
107 Sänkt rot och rut ska finansiera hyresskatt
108 Borg öppnar för skattehöjninga
108 S: ”Ingen skatteutjämning

109 Skattesystemet ett lappverk – en ny stor reform 
111 Hur förbättra välfärdsfördelningen?  
111 2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
112 Skatter, avdrag och bidrag
112 Från försäkringskassan: Aktuella belopp 2014.
114    Från pensionsmyndigheten.se 24 jan 2014
115    Från skatteverket.se: Belopp och procent - inkomstår 2014
118 Levnadskostnader för gemensamma nyttigheter
120 Förslag till riksdagsbeslut.
121 Stora reformer medför stora risker
122 Ett skatteparadis för de redan rika 
130 Skatterna som experterna glömde
130 Ta bort skatteavdragen och återinför arvsskatten
132 SSU vill trappa ned ränteavdrag
133 Fräls oss från politisk religion
134 Sökes: en ny arbetsmarknad
135 Arbetstidsförkortningt till 30 timmar/vecka
136 Arbetstidsförkortning till 35 timmar/vecka

137 Sven Wimnell: klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter.

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

   Individens kroppsliga förhållanden,  
   Individens psykiska förhållanden,. 
   Individens fysiska miljö - fysiska samhälle.
   Individens sociala miljö - sociala samhälle,

 137    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

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

            A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de     
            fysiska och sociala miljöerna.

   A2: att påverka de politiska styrningarna 
   B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
   B1: att hitta lämplig plats i de förvärvslivssystemen med     
  hänsyn till egna egoistiska krav.
   B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet

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

138    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.

138    Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i  
             världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner.

140    Klassifikationssystem för verksamheter.

142 Den fundamentala påverkanskedjan.
144 Politiska och opolitiska planeringar
145 Påverkans- och förändringsproblem
146 Individens inre verkligheter 

147    Det uppgjorda klassifikationssystemet.
148 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 

verksamheter.

151 Makthavare och kunskaper.
153 Religion och levnadskunskap. 
155 Oredan ökar i klassrummen trots tuffare tag
157 En ung iakttagare utifrån

159 Låt den ryska regimen själv gräva sin egen grav
161 Låt inte rysskräcken styra
163 Putin talar om rysk trupp på Krim
163 Flytande gas kan strypa Putins makt
164 Putins diaboliska strategi går ut på att sprida rädsla
166 Samarbete ska minska Europas ryska energiberoende
168 Handelsavtal hot mot demokratin
169 Räddningslån på väg till bankrutt Ukraina
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170 Tysk hjälp till brittisk självhjälp
171 Militär styrka krävs för dialog med Ryssland

172 Bill Gates om bistånd: Jag vill tacka för Sveriges generositet
181 Fyra av fem barn får vaccin. Hans Rosling och Gapminder.

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

185 De 22 politikområdena.
187 Ledning
189 Planering av och information om regeringspolitiken.
194 Utrikes- och världpolitik. Globaliseringen. 
199 Europapolitik
202 Demokratiproblem, juridik
212 Försvar
216 Klimat och klimatpolitik 
218 Transporter.
221 Planering av fysiska miljöer.
226 Landsbygdspolitik. 
231 Bistånd.
232 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst. 
241 Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
248 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
251 Utbildning. Forskning.
258 IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
270 Jobb.
277 Näringar 
284 Handel.
288 Migration. Integration. 
292 Polisen. Brott. Kriminalvård
294 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar. 

308 Statistisk årsbok för Sverige 2014. Inledande och avslutande 
avsnitt.

Bibliotekssystem :
309 Libris söksystem  och klassifikationssystemet SAB
311 Mölndals biblioteks länkkatalog
330 Klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. 

Med Mölndals biblioteks länkar inlagda.
344 Klassifikationssystemet för verksamheter och biblioteks-

systemen.
345 Dewey decimalklassifikation. DDK23 
348 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 

verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
349 De hundra avdelningarna hos Dewey och klassifikations-

systemet för mänskliga verksamheter (SW).
357 UNIVERSELLA DECIMALKLASSIFIKATIONEN. UDK, 

SVENSK ELEKTRONISK UTGÅVA

360 Tillägg.
361 Rysslands och Ukrainas band är starkare än andras
364 DNs huvudledare 2 april 2014 om skolan
365 Läraren är ingen trollkarl
367 Fokus på taktik – inte sakfrågor
368 Kärvt M tänker inte ge löften om reformer
369 De särskilda utredningarna på  http://wimnell.com 
- 371
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Sven Wimnell 3 april 2014:
Statstisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens verksamheter  
inlagt i 22 politikområden. Med många länkar till myndigheter o d
och bibliotekssystem. http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf 

Innehåll:

* Först i varje politikområde kommer årsbokens förteckning över
delavsnitt. På varje politikområde finns länkar till SCB som man 
kan klicka på och direkt få årsbokens fullständiga texter.

* Efter det kommer hänvisningar till:

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

Sven Wimnell 27 november 2013:
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 22 
politikområden den 27 november 2013. Andra delen med de sista 
10 områdena. http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

Sidorna som hänvisas till anger rubriker till avsnitt som finns med 
i fulltext i de två sammanställningarna, som alltså ger en mycket 
fyllig redovisning av regeringens verksamheter den 27 november 
2013.

* De därefter följande länkarna till departement och statsråd är 
tagna från regeringen.se den 24-25 mars 2014.

    3 Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter i 
22 politikområden den 27 november 2013.

    4 De 22 politikområdena.

127 Statistisk årsbok för Sverige 2014. Inledande och avslutande sidor

Bibliotekssystem:
128 Libris söksystem  och klassifikationssystemet SAB
130 Mölndals biblioteks länkkatalog
149 Klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. 

Med Mölndals biblioteks länkar inlagda.
163 Klassifikationssystemet för verksamheter och biblioteks-

systemen.
164 Dewey decimalklassifikation. DDK23 
167 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 

verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
168 De hundra avdelningarna hos Dewey och klassifikations-

systemet för mänskliga verksamheter (SW).
176 UNIVERSELLA DECIMALKLASSIFIKATIONEN. UDK, 

SVENSK ELEKTRONISK UTGÅVA

179 Tillägg.
180 Rysslands och Ukrainas band är starkare än andras
183 DNs huvudledare 2 april 2014 om skolan
184 Läraren är ingen trollkarl
186 Fokus på taktik – inte sakfrågor
187 Kärvt M tänker inte ge löften om reformer
188 De särskilda utredningarna på  http://wimnell.com 
- 190

273

http://wimnell.com/omr36-39zzj.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://wimnell.com


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

Innehåll
sid
  8 Del 1. Om jämlikhet, makt, välfärdsfördelning  och 

demokrati genom Sveriges historia.

  8 Briljant essä om växande klyftor
10 Reinfeldts åtta år en attack mot den svenska modellen
12 Det är alliansregeringens fel
13 80 000 färre i arbete med Löfvens politik
15 En pinsam affär
16 Hur har det kunnat gå så illa?

17 Sveriges kungalängd
18 Stenkilska ätten
18 Sverkerska ätten (S) och Erikska ätten (E) med flera
18 Folkungaätten (även kallad Bjälboätten)
19 Unionsregenter erkända i Sverige, 

inhemska kungar samt riksföreståndare
19 Vasaätten
19 Pfalziska ätten
19 Hessiska ätten
20 Holstein-Gottorpska ätten
20 Bernadotteska ätten

21 Riksdagens historia
23 Mer om hur Sverige styrs

24 Regeringskansliet genom tiderna
24 Tiden fram till Gustav Vasa
25 Den äldre Vasatiden 1521–1611
26 Stormaktstiden 1611–1718
28 Frihetstiden 1718–1772
30 Gustavianska tiden 1772–1809
30 Karl Johanstiden och den tidiga liberalismen 1809–1840
32 Tiden efter 1840
36 Sverige och EU
36 Regeringskansliets lokaler

38 Palm, August
39 Sveriges regeringar under 100 år
41 Sveriges historia
41 Sveriges historia: 13000 f.Kr-600 e.Kr.
42 Sveriges historia: 600-1350
42 Sveriges historia: 1350-1600
42 Sveriges historia: 1600-1721
43 Sveriges historia: 1721-1830
43 Sveriges historia: 1830-1920
44 Sveriges historia: 1920-1965
44 Sveriges historia: 1965-2012

45 Vänstervåg. Högervåg.
49 Blunda inte för hatet och hetsen i Sverige
51 Svensk politik 1889- 2014.
52 Regeringens verksamheter 27 nov 2013
54 Klassamhället på 1800-talet och i det moderatledda 2014. 

55 Thatcherismens krigiska själ
57 Regeringens byggpolitik gör Sverige fulare
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58        Statsministerns kansli omöjligt att granska
59 Svårt att få uppgifterna att gå ihop
60 Öppnare Rosenbad
61 Sverige förenar naivitet med självgodhet
63 Regeringen måste agera i kampen mot korruption
65 Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet
67 Mänskliga rättigheter hotade efter 11 september
69 Civilkurage är frihetens hopp
71 Därför måste samhället hela tiden skapas på nytt
73 Hög tid att vi lobbyister och våra kunder blir offentliga
75 Därför trivs religionen bäst i sekulära samhällen
77 Annons från Kungl. Hovstaterna
78 Peter Wolodarski: Först ärtsoppa och bensin, sen nya Jas-plan
80 Nu behövs bättre demokrati och bättre jämlikhet och solidaritet

82 Del 2. En samhällsbeskrivning. Politikområden. 
Kunskaper. Utbildning. Sven Wimnells hemsida på 
Internet.

83 Sven Wimnell: klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter.

86 Klassifikationssystem för verksamheter.
88 Det uppgjorda klassifikationssystemet.
89 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 

verksamheter.
92 Alla områdena innehålller stora tydliga politiska problem och 

många detaljproblem.

92 Makthavare och kunskaper.
94 Religion och levnadskunskap.
96 Filosofi får mer plats i ungas liv
98 Sluta blunda för hur dåligt många av oss unga mår

99 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
100 Tema SO
100 Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
101 Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
103 Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
104 Svenska Läromedel 
104 Eget ansvar ibland andras

106 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 2011
114 Kursplaner grundskolan
114 Några ämnen i gymnasiet.
116 Samhällskunskap
118 Religionskunskap
119 Filosofi
121 Psykologi
122 Gymnasiets programstruktur

123 Stockholms universitet. Institutioner. Ämnen 
123 Filosofiska institutionen
126 Institutionen för litteratrvetenskap och idéhistoria
126 Institutionen för pedagogik
126 Psykologiska institutionen
128 Lärarutbildningsportalen
130 Sociologiska institutionen Stockholms universitet
131 Samhällskunskap. Samhällsvetenskapliga institutionen.
132 Universiteten hotar bli Sveriges nästa Pisa-haveri

134 Sven Wimnells hemsida på Internet:
Hur ska man kunna förbättra världen?

137 Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? 
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Med ett klassifikationssystem för  verksamheter som förändrar 
världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
144 De särskilda utredningarna/bilagorna till wimnell.com

146 Del 3. Hushållsverksamheter. Skatter och bidrag. 
Hushållsbudgetar.  Förslag till riksdagsbeslut för bättre 
välfärdsfördelning. Löner. Arbete. Bostäder.

147 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
149 Mer om skatter och bidrag.
154 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
155 Årskostnader år 2014, pensionärer.
155 2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
156 Antal hushåll enligt SCB  2012
157 Kostnader för barn
157 Underskott i hushållsbudgetarna
158 Skatt på pengar och taxeringsvärden
158 Hur klarar sig förvärvsarbetande 20-64 år med lägsta 

inkomsterna?
159 Hur förbättra välfärdsfördelningen?

160 Pensionärer  med låga pensioner m m.
163 Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
165 slopar reglerna som föreskriver att kapital/förmögenheter och 

fastigheter ska påverka bostadstilläggen.
167 Summa marginaleffekt 2004.
168 Så beräknar vi dina inkomster
169 Så beräknar vi din bostadskostnad
171 Så mycket kan du få i bostadstillägg
172 Så beräknar vi ditt bostadstillägg
174 Avtrappningsregler.

176 Bostadsbidrag för barnfamiljer och till hushåll utan barn.
178 Beräkning av bostadsbidrag till hushåll utan barn

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

180 Löneskillnaderna är för små
182 Svårt att diskutera löneskillnader
184 Länkar till fackföreningar och företagareföreningar m m
184 Arbetsförmedlingen
194 Inkomster och skatter
195 Arbetsförmedlingen
196 Lönestatistik
196 Faktisk månadslön - kronor per månad i genomsnitt år 2012
197 Arbetar deltid - första kvartalet 2012
197 Tidsbegränsad anställning - första kvartalet 2013
197 LO: MEDELLÖN OCH ANDEL KVINNOR EFTER SEKTOR. 

ARBETARE ÅR 2012
198 Månadslön efter klass och sektor år 2012
199 LO: Lönerapport år 2013

201 LOs politiska plattform inför valet 2014.

203 Nya bostads- och hushållsstatistiken
203 Villa vanligaste boendeformen
204 Två personer i snitthushållet
206 Bostadspolitik och skattepolitik.
206 VAD KOSTAR ETT FLERBOSTADSHUS?
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208 Kroniskt sjuka tvingas samordna sin egen vård
210 Höjd pensionsålder enkel väg till välfärd
211 Vårt mörkaste kapitel
212 SOM-Seminarium: Rekordstarkt stöd för välfärdsstaten
213 Han är den nya ekonomen alla talar om – som alla borde läsa
216 En ”Kapitalet” för 2000-talet

219 Del 4. FN och utrikesfrågor.
220 Förenta Nationernas  Millenniedeklaration.
221 I. VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER
222 II. FRED, SÄKERHET OCH NEDRUSTNING
223 III. UTVECKLING OCH FATTIGDOMSBEKÄMPNING
225 IV. SKYDD AV VÅR GEMENSAMMA MILJÖ.
225 V. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI

OCH GOD SAMHÄLLSSTYRNING
226 VI. SKYDD AV DE SÅRBARA.     
227 VII. ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA AFRIKAS

SÄRSKILDA BEHOV.
227 VIII. ETT STARKARE FÖRENTA NATIONERNA.
228 Millenniemålen - 190 länder mot minskad fattigdom
230 Attacken från öster visar hur viktigt Europavalet är
232 Möt Putin med en energiunion

233 Del 5. Förstamajtal 2014
234 Stefan Löfven 1 maj 2014.
243 Förstamajtal 2014 av LOs ordförande Karl-Petter 

Thorwaldsson
254 Jonas Sjöstedts tal den 1 maj 2014 i Stockholm.
259 Osolidarisk om solidaritet
260 Jämställdhet i fokus under Löfvens tal
262 LO till attack mot SD
263 V lovar sänkt skatt för pensionärerna

263 Del 6.  Vårbudget 2014
265 Regeringens  vårbudget 2014
265 2014 års ekonomiska vårproposition
267 Vårpropositionen 2014 på 5 minuter
271 Socialdemokraternas vårbudgetmotion 2014
284 Vänsterpartiets vårbudgetmotion 2014
294 Miljöpartiets vårbudgetmotion 2014
307 Sverigedemokraternas  vårbudgetmotion

308 Del 7. EU-valet 25 maj 2014.
309 Regeringspartierna. EU-valet
309 Europa och EU (m)
310 Stärk ländernas möjlighet att stoppa onödiga EU-lagar (kd)

312 Socialdemokraterna. EU-valet. Valmanifest för EU-valet
329 Vänsterpartiet. EU-valet
331 Kräv EU-undantag från påtvingad privatiserig  v.
334 Miljöpartiet. EU-valet. Miljöpartiet och EU-valet
346 Sverigedemokraterna. EU-valet
347 Komentarer. EU-valet.
347 Utanför EU-parlamentets sfär

349 Del 8. Politik för valen 14 september 2014. Valplattformar 
mm
349 Socialdemokraterna. Höstvalen. Valplattform mm
349 Socialdemokraterna. Framtidskontraktet.
376 Vänsterpartiet. Höstvalen. Valplattform mm
385 Miljöpartiet. Höstvalen. Valplattform mm
394 Sverigedemokraterna. Höstvalen. Valplattform mm
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397 Riksdagen, EU-nämnden, JO, riksrevisionen, riksbanken m m
397 Sveriges Riksdag
398 Så arbetar EU-nämnden
400 Riksdagens ombudsmän, JO
403 Riksrevisionen
405 Riksbanken
406 Utrikesnämnden
407 Krigsdelegationen

408 Del 9, Kommentarer till politiken. Rödgrönt samarbete mm
408 Om vänsterpartiet och miljöpartiet ska ingå i en  regering.
409 Morgondagens reaktor löser kärnavfallsfrågan.
410 Sluta upp att förneka vindkraftens skador
411 Rapporterna om buller börjar dugga tätt nu
412 Landskapets föränderliga skönhet
413 Skandal att myndigheterna struntar i människors oro
415 Vänsterpartiet och miljöpartiet vill förkorta arbetstiden
416 Arbetstidsförkortningt till 30 timmar/vecka
417 Arbetstidsförkortning till 35 timmar/vecka

418 Stora skillnader i oppositionens budgetförslag
419 Taktiken: Ge så få besked som möjligt
420 De rödgröna rycker ifrån regeringen
422 Valet börjar allt mer likna tv-serien Seinfeld
423 Höjda skatter ska betala V:s reformer
424 Här utmanar Schyman det politiska etablissemanget
426 En regering mot fyra partier
427 Strid om försvaret fick debatten att hetta till
428 Fler har jobb – trots högre arbetslöshet
431 Unga utan jobb. Bonnie Nilsson, 24 år, lär sig svetsa
432 Ewa Stenberg: Givet varför M ogillar att tala om arbetslöshet

434 Del 10. Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.
434 Stefan Löfvens artiklar fördelade på politkområden.

439 Märk ockupationen
441 Vi vill stärka arbetsvillkoren i EU
442 Fem punkter för ett bra EU
445 Vi vill satsa 400 miljoner extra på försvaret redan i år
448 Dags för en regering som tar ledartröjan i klimatarbetet
450 Ordning och reda på svenska vägar
451 En miljard till företag som bygger hyresrätter
455 Fyra prioriterade områden i sjukvården
457 Klyftorna växer
458 Framtidskontrakt för Stockholmsregionen
461 Fem skillnader mellan vår och regeringens skolpolitik
462 Kompetensförsäkring för lärare
463 Skickliga lärare viktigast för resultat
464 Jämlikhet en förutsättning för framgångsrik skola
466 Framtiden kräver obligatorisk gymnasieskola
468 Insatser behövs för fler skickliga lärare
469 En tickande bomb
472 Fas 3 inte värdigt det svenska samhället
473 Sverige har högst arbetslöshet i Norden
474 Regeringens regelverk låser in de arbetslösa
475 Utveckla arbetsförmedlingen
477 Mer samarbete ska göra Sverige starkt
478 Praktikantprogram för unga
482 Ett bluffande ovärdigt en statsminister

484 Partiledarens tal och artiklar täcker inte  alla politikområden
491 Förslag till riksdagsbeslut.
492 Studiero är en ödesfråga

278



493 Vad händer med unga som varken studerar eller jobbar?
494 Bannlys alla politiska beslut som ger mer klimatutsläpp
497 Inga mirakelkurer
498 Ukraina är för stort för Putin
500 En seger bara för barbariet

501 Del 11. Socialdemokraternas hemsida på internet.
501 Ett förslag till socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven.
503 Vår politik
504 Socialdemokraternas talespersoner placerade på 

politikområdena
505 Kommentarer till länkarna på socialdemokratenas hemsida den 

3 mars 2014.
506 Socialdemokraternas hemsida 3 mars 2014
510 Socialdemokraternas hemsida är det viktigaste medlet.

512 Del 12. Protokoll om Riksdagsdebatter
512 Nu har vi chansen att rösta bort högern från EU-styret
515 Visstid ger fler chans till jobb
516 Partiledardebatt Onsdag 07 maj 2014 Partiledardebatt inför 

Europaparlamentsvalet
574 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande  

Onsdag 09 april 2014
633- Riksdagen. Partiledardebatt. Onsdag 15 januari 2014.
692 

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

Innehåll:
sida
4 Innehållet i : Sven Wimnell  10 maj 2014:

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

9 Alliansregeringens politik.

10 De lägsta inkomsterna och gapet mellan förvärvarbetande 
och andra

12 Utvecklingsstörda personer fångade i fattigdomsfälla
14 Att skillnaderna i inkomst ökar är ett medvetet val
16 Förslag till riksdagsbeslut. 
16 TV-avgiften avskaffas för privathushåll
16 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
16 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
16 Bostadsbidrag för barnfamiljer.

17 Innehåll i del 3 av Sven Wimnell  10 maj 2014: Svensk 
politik från vikingatiden till oppositionens  valplattformar 
för valen 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf
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18 Hushållsverksamheter. Hemkunskap
20 Mer om skatter och bidrag
26 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer
26 Årskostnader år 2014, pensionärer
27 2006-2014. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
31 Antal hushåll enligt SCB  2012
32 Kostnader för barn
32 Underskott i hushållsbudgetarna 
33 Skatt på pengar och taxeringsvärden
33 Hur klarar sig förvärvsarbetande 20-64 år med lägsta 

inkomsterna?
34 Inkomster och skatter
35 Tillägg.
36 Egna missar bakom hälften av återkraven
37 Tillägg i brev 25 juni 2014

  40 Problem i 22 politikområden.
  41 Socialdemokraternas ledning. (Statsminister)
  41 Socialdemokraternas planering av sin politik och 

information om sin politik. (Planeringsminister. )
Informationssekreterare. Gruppsekreterare. Partisekreterare )

  42 Världsplanering. (Utrikesminister och FN-minister och 
Världsplaneringsminister )

  72 Europaplanering. (EU-minister och Europaplanerings-
minister)

134 Demokrati o d, juridik. (Demokratiminister. )
Justitieminister, del )

152 Försvar (Försvarsminister )
152 Klimat och klimatstörningar.  (Miljöminister)

152 Transporter. ( Infrastrukturminister)
152 Planering av fysiska miljöer. Städer. (Plan- och 

byggminister.)
152 Landsbygden. (Landsbygdsminister)
152 Bistånd. ( Biståndsminister)
153 Sjukvård. hälsovård, räddningdtjänst o d (Socialminister)
162 Hushållsverksamheter (Hem- och konsumentminister. 

Energiminister)
170 Vård och omsorg.Hemsjukvård o d (Barn- och äldreminister)
173 Utbildning. (Utbildningsminister)
184 Information, reklam, propaganda, konst, kultur, religion. 

Idrott. Nöjesliv. (IT-minister. Kultur-och idrottsminister)
190 Jobb. (Arbetsmarknadsminister. Jämställdhetsminister)
196 Näringar (Näringsminister)  

207 Handel. (Handelsminister)
217 Migration. Integration. (Integrationsminister. 

Migrationsminister)
219 Polisen. Brott. Kriminalvård o d. (Justitieminister, del)
221 Pengar. (Finansminister. Finansmarknadsminister. 

Skatteminister. Socialförsäkringsminister)

224 Riksdagen. Partiledardebatt onsdag 18 juni 2014

284 Miljöpartiets valmanifest för riksdagsvalet 14 september 
2014.

-304 
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Sven Wimnell  4 september  2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

Innehåll:

Kapitel 1.
Den nya universitetskanslerns funderingar 
4 augusti 2014.

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

   Kapitel 2
   Sven Wimnell: 
   Samhällsplaneringens problem.
   Hur ska man kunna förbättra världen?
   Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter.    

Sid 80-100 i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
  

   Innehåll, sida i 36-39zs:
80 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 

förbättra världen?
80 Några frågor i samband med mänskliga verksamheter
80 För att få svar på sådant har forskningsarbetet gått efter fyra 

vägar 
80 Det finns ett behov av att sortera upp all information så att den 

blir hanterlig och så att man får hjälp att forma framtiden på 
bra sätt.

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

    geografi. Biografi. Allmän historia.  
  

81   Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara   
faktorer  

81 Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter :

81 Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller i 
livet

81 Individer och samhällen planerar framtiden.
83 De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 129 

verksamhetsområden:
83 Två sidor med de 129 områdena.
86 Människorna har olika behov av information i de olikarollerna.
87 Den fundamentala påverkanskedjan
89 Politiska planeringar
90 Schema över påverkans-och förändringsproblem
91 Samband mellan huvudområden
92 Klassifikationssystemet för verksamheter och 

bibliotekssystemen
93 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 

verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
94 Forskningen om samhällsplaneringens problem.
95-100Klassifikationssystem för verksamheter.

Med några förtydligande kommentarer.
Sven Wimnells hemsida på Internet. Från http://wimnell.com

281

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


Sidorna 298-310 i:
Sven Wimnell 20 maj 2013:
Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare 
sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 
och 30 mars 2013.
http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf

Kapitel 3.
De särskilda utredningarna december 2003-
oktober 2012.

Innehåll:
Forskningen om samhällsplaneringens problem.
Sidorna 139-147 + 298- 300  i

   Sven Wimnell 1 mars 2013: 
   Samhällsplaneringens problem.
   Hur ska man kunna förbättra världen?
   Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter. 
   http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

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

Innehåll:
Innehållet i:
Sven Wimnell 080201+5 april 2014:
Sveriges och omvärldens historia.
http://wimnell.com/omr93c.pdf

Innehållet i:
Sven Wimnell 16 mars 2008:
Något om sociala miljöer.

Kompletterad 1 juni 2012 med våldet i världen, mänskliga 
rättigheter, mobbning, diskriminering o d. 
http://wimnell.com/omr7952-7956d.pdf

Några hänvisningar

Boverket maj 2011: Regelsamling för hushållning, planering 
och byggande. Lagar med förordningar och föreskrifter. 
Plan- och bygglag (2010:900), Miljöbalken m m.
http://wimnell.com/omr71k.pdf

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

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

Innhåll:
EU skälver åter av fasa
Peter Wolodarski: Hamas terror ger inte grönt ljus för Israel.
Bulldozern från Turkiet
Pol Pots skamlösa lakejer
Världen kryper allt närmare EU
En bred utrikesbevakning har aldrig känts så viktig som nu
Eurokrisen inte över – nu väntar ödeshöst
Skulderna kan tvinga fram drastiska steg
Nazistpropagandan kröp in i Heideggers dagböcker
Det nya Sverige
Peter Wolodarski: Putin tittade oss i ögonen och vi tittade bort.
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Vladimir Putins dilemma
Gorbatjov. Sovjetunionens sista ledare överraskade med sin 
reformpolitik
Sönderfallet inte fullt så civiliserat
Pundiga löften om pundet
Svensk industri har tappat kraft
Ny blick på det stora kriget
Våldet i världen minskar – men det får vi inte veta
Våldet har ökat i världen på senare år
Stärk vår försvarsförmåga i förbund med Finland
Slocknad stjärnglans
Vapenleveranser hade inte hjälpt
Briljant grävjobb om vapenexportens eviga omoral
Läkare vill att Sverige hjälper ebolasmittade
En snabbare väg ur finanskrisen
Extrem tolkning av islam bakom IS destruktiva välde
Både Israel och Hamas övergav viktigaste kraven
Vapenvilan får hård kritik
Obamas gränslösa dilemma
Vi måste börja diskutera gräns för antalet flyktingar
Peter Wolodarski: Det pågår ett krig i Europa
Här är de nya EU-cheferna
Ukraina kan bli slutet för Putin
Gör det till ett krigsbrott att attackera journalister
Kina begränsar val i Hongkong
Hårt tryck på Obama att agera i norra Irak
Israels nya bosättning kritiseras av USA

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

Innehåll:
Innehållsförteckningar till ett tjugotal särskilda utredningar 
under perioden

Kapitel 7.
Något om den borgerliga alliansens politik.

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

  Alliansens politik de gångna åren framgår av dokumenten som   
  redovisats i kapitel 2 i avsnittet:

           Sidorna 298-316 i:
           Sven Wimnell 20 maj 2013:
           Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare  sammanställ-  
           ningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 och 30  
           mars 2013.

En redovisning om utfallet av alliansens politik:
            DN 17 aug 2014:
            Borgs politik har främst gynnat höginkomsttagare
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Kapitel 8.
Några artiklar om valen 14 september 2014 och om ny 
regering.

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

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

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

Kapitel 10.
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.

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

Kommentarer om utbildningssystemet och samhällsplane-
ringens problem

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

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

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

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

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

   Kunskaperna

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

            Innehåll:
   Från sidorna 22-31 och 41-46 i:

Sven Wimnell  30 dec 2010 :
Samhällskunskap, framtidsplanering och  hjälpmedel för 
socialdemokraterna  när de ska forma sin nya politik. 
http://wimnell.com/omr36-39zj.pdf

Från sidorna 8-9, 18-53 och 93-103 i:
Sven Wimnell 10 januari 2012:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och 
hederliga planeringar för många delområden i nio 
huvudområden.http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf

Sidorna 16-28 i  Sven Wimnell 1 mars 2013:  
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Med ett klassifikationssystem för  verksamheter som 
förändrar världen. http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf
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Observera sidorna 145-187 i :
Sven Wimnell 10 januari 2012:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Politik inför 2012. Det behövs ordentliga och 
hederliga planeringar för många delområden i nio 
huvudområden. http://wimnell.com/omr36-39zo.pdf
Observera även sidorna 188- 202
Observera även sidorna 220-241

Sidorna 50-52 och 58-60 i: 
Sven Wimnell 20 maj 2013:
Politik våren 2013. En fortsättning på tidigare 
sammanställningar om samhällsplaneringens problem den 1, 20 
och 30 mars 2013. http://wimnell.com/omr36-39zz.pdf

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

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

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

Innehåll:
Forskningen om samhällsplaneringens problem

   Klassifikationssystem för verksamheter
Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.

   Kunskaperna
Universitetskanslerämbetet UKÄ Webbkarta
En undersökning om professorer
UKÄ. Ämneslistor
Några kommentarer till forskningsämnena på sidan 12 och 
följande sidor i. Ny Standard forskningsämnen 2011  »  
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Sven Wimnell 20 september 2014:
Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen?
Politik september 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzn.pdf

Innehåll:
Sida
 10 Kapitel 1: Innehållsförteckningar till tre utredningar 

om  samhällsplaneringens problem.

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

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

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

26 Kapitel 2: Tidningsartiklar i september 2014 om 
läget i världen i september 2014.

Innehåll:
Den klara tankens heroism
Försvarsprojekt skulle säljas till Kina i hemlighet
WHO vill ha svensk hjälp i kamp mot ebola
Sverige får ny Natostatus
Estland kräver fortsatt stöd
Säkerheten för Europa i fokus på Natomötet
Obamas besök visar att USA stöder oss
Islamiska staten ett hot mot hela vår civilisation
Klar signal till Hongkong: Partiet viker sig aldrig
Trög tillväxt Europas stora utmaning
Förväntningarna är höga på ECB
IS blodiga spår
Att mota Putin i grind
Svidande kritik mot samarbetet
Konflikten om Ukraina tillbaka på ruta ett igen
Natomötet det viktigaste på många årtionden
Obama lovar baltiska staterna fortsatt starkt stöd
Riskfyllt för Obama att agera mot IS
Importstopp får berget av mat att växa
Odlare rädd förlora Ryssland som kund
Vägen mot Nato en risk för Sverige
Strider överskuggar hägrande vapenvila
Svårare att ljuga för sitt eget folk än för resten av världen
Putins dröm: Ett Ryssland som liknar Sovjet
Världsledarnas maktspel gynnar Putins ambitioner
Oklart vilka kunder FOI har utomlands
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Europa får inte backa
Mångfalden har alltid funnits
Det blodiga spelet om Mellanöstern
Vapenvila – men ingen enighet om fredsavtalet
I EU ger blockgränserna vika – men skälen skiftar
Striden hårdnar när ja-sidan vinner mark
Många frågor att lösa för ett fritt Skottland
En union väl värd att bevara
Ebolavirusets dödliga vägval
Lång och svår väg till försoning
I USA är rasfrågan ständigt aktuell
Stödet för en insats mot IS ökar kraftigt
Planet kan ha slitits sönder redan i luften
Dödläge ökar risken för nya våldsamheter
En kommissionär med handlingskraft
Utmaningen: Avtalet med USA
Israels armé utreder brott
En motvillig krigares krig
Obamas fiender blir vinnare när IS ska krossas
Oron växer för en långvarig operation
Katalanskt firande fyllde gatorna
Splittrat EU skärper tonen mot Ryssland
Putin är varken galen eller genial
En förvånad värld förklarar
Våldet får Libyen att falla samman
Kidnappningar och elavbrott är vardag
Det svarta guldet blir en viktig faktor i valet
Ryssland sätter sitt hopp till SD

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

288



138 Kaptel 3: Några inrikesartiklar i september före 
valen 14 september 2014
Innehåll:
Vi satsar ytterligare en dryg miljard på förstärkt försvar
Frågorna som försvårar ett rödgrönt samarbete
Hårdaste nöt att knäcka blir budgeten
Unga i Bräcke har börjat rösta igen
Skolungdomar ställde politiker mot väggen
Skolan är väljarnas viktigaste sakfråga
Löfven: Väljarna tar redan för givet att det blir valseger för S
Statsvetare: Alliansens livhanke hänger på regeringsfrågan
Gifter och kemikalier vanliga i elprodukter
Så får de högutbildade invandrarna jobb snabbare
Katastrofsiffrorna kan ge valseger
Löfven skulle ha svagaste stödet hittills
Kommunikationer viktigast för den som väljer bostad
Fantastisk upplevelse varje gång
Förbjud AP-fonderna lägga miljarder hos oljeindustrin
Reinfeldt sätter sitt hopp till jobben
Ewa Stenberg: Risk att Moderaterna förlorar kärnväljarna
Hårda tag i debatt om skolpolitiken
Mer än varannan kvinna är för att Fi når riksdagen
Kampen om tredjeplatsen – och ett större inflytande
V ifrågasätter den privata äldrevården
Oro i välfärdsbolag hur det än går i valet
DN granskar sakfrågorna
S: Det blir ingen fastighetsskatt
Den låga inflationen hotar bromsa hela ekonomin
Handeln spår stark höst
Rödgrönrosa i Stadshuset – en knepig sits för S

Peter Wolodarski: Avtrubbning är Jimmie Åkessons bästa hopp
Kyrkan måste fortsätta att vara en politisk kraft
DN slutspurtar inför valet – i alla kanaler
Stökig höst väntar vem som än vinner
Gör brandområdet till ett
jättelikt skyddat reservat
De rödgröna vill stuva om i din plånbok
Höjda skatter efter valet– så påverkas din ekonomi
Historien talar för C och S på upploppet
Alliansens väljare vill stoppa eller reglera vinster i skolan
Förvånas inte om en skandal dyker upp 
Doldisen i Åkessons innersta krets söker uppmärksamheten
Nejsidan i motvind när Göteborg ska välja väg
S: 37 miljarder mer till järnvägen
Säljaren en enorm koncern
Electrolux störst efter miljardköpet
Byggbranschen: Snabba beslut ger fler bostäder
Så vill partierna i Stadshuset hjälpa Stockholms tiggare
Fem dagar kvar – då skakas M av intern strid
Politikerna mörkar valets avgörande ideologiska gap
Regeringen Reinfeldt får hoppas på unik mirakelvändning
Småpartierna lyfter alliansen i valets slutspurt
Mjukare tongångar från S om statsministerns uttalande
Här har alliansen gömt sina konflikter
Fler besparingar att vänta för SAS
En sista avstämning före valet
Här är stockholmarnas favoritfrågor inför valet
Viktor Barth-Kron: M och MP ser ut att ha satsat på fel häst
Minusgrader i kulturvalet
Så vill riksdagspartierna att kulturpolitiken ska se ut
Klargörande om kalabaliken kring svensk riskkapitalism
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Läraren i huvudrollen
SVT:s egen jobb-bluff
Satsa på den tredje vägen i välfärden – idéburna bolag
S-förslagen räcker inte
Het debatt när valets slutstrid inleddes
Borgerliga feminister blickar över blockgräns
Psykisk ohälsa befaras öka
Flyktingar är inte en plånboksfråga
Köerna på akuten blir längre och längre
Striden om bidragen en av valets hårdaste
FP: Ja till tredje pappamånad
Samspelta lag drog upp temperaturen
Kvinnor har sämre arbetsmiljö än män
Dags att tala klarspråk om svenskarnas framtida välstånd
Stort sug efter protein
14 finansborgarråd vi minns (eller inte minns)
Svalt och (s)vagt
Demokratin behöver din arbetsinsats
Reinfeldt på väg ut – men rysare väntar för Löfven
En sensation om regeringspartierna hämtar in underläget
Energi en laddad fråga när partierna spurtar
M:s tapp ändrar balansen i alliansen
Vänsterspöket strategin i alliansens sista attack
Så har valrörelsen varit för partiledarna
Snabbguide till valet i sista minuten
Emanuel Karlsten: Lönlöst söka råd på Facebook inför valet
Ofta låg lönsamhet inom primärvården
Polisen: Fler barn och unga säljer sex på nätet
Sveriges framtid!
Peter Wolodarski: En knuff, ett krig och ett val
Så kan valhemligheten säkras i de svenska valen
Intensiv jakt på osäkra väljare
Varför ska man rösta på ditt parti?
56 politiker att hålla koll på efter valet
Valrörelsen 2014 är över

322 Kapitel 4: Valresultatet 14 september och 
efterkommentarer.

Inehåll:
Valresultatet, riksdagen
Framgångssagans slut
Spelregler viktigare än någonsin
Reinfeldt avgår – Löfven trolig ny statsminister
Samarbete kommer att bli viktigt
Ett brunt smolk i bägaren för MP
Dämpad stämning hos M: En besvikelse
Epoken Reinfeldt slut efter åtta år vid makten
Ewa Stenberg: Jublet på S valvaka ter sig märkligt
Bildandet av en ny regering kan dröja
Sjöstedt duckar för frågan om regeringsbildning
5 knäckfrågor som Löfven måste lösa
FP:s kräftgång fortsätter
KD gjorde sitt sämsta resultat på 20 år
Schyman: Det får bli nästa gång
Annie Lööf hyllas efter stark valspurt för C
Johan Croneman: Hellre fakta än gissningar
S bäst på det mesta – men inte ekonomin
Maktskiftet i Stockholm en rysare
Viktor Barth-Kron: En testballong för nya samarbeten
Vilken idiot som helst kan vinna ett val
MP öppnar för Fi-front
Blockpolitikens fånge
En nörd lämnar siffrorna
Makten är till för att bytas
Nu finns chansen att riva upp beslutet om Förbifarten
Sjöstedt släpps inte in – ställer krav på Löfven
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Väljarna underkände regeringen – och kvar stod Löfven
Alliansens framtid kan avgöras av FP
Den nya bilden av Sverige
Reinfeldt kan få 1,9 miljoner i avgångsvederlag
Partiledarvalet riskerar riva upp gamla sår
Sverige är mitt land. Filipstad är min stad. Jag tänker bo kvar
Den tyska utvecklingen kan tvinga Andersson att tänka om
Här är väljarnas viktigaste frågor
Dött lopp i Göteborg
Fi tar plats i 13 kommuner
Starta hösten utan stress
Oklart om vallöften blir verklighet
Skolan behöver samarbete
Maktskifte i huvudstaden. Nu blir hon Stockholms mäktigaste 
politiker. Karin Wanngård
Så delas makten i staden
Sju frågor efter valet – och ett utropstecken
Fi om budget: Har inte haft möjlighet
Viktor Barth-Kron: Det måste ha varit en märklig rödgrön natt
Bengt Ohlsson: Våra berättelser om Sverige ligger som uttjänta 
papperstallrikar på golvet
Kravet: Ta er samman – undvik regeringskris
S-budget kan räddas – C vill inte blockera
Stort misstag av Reinfeldt att ställa Sverige utan alternativ
Pär Nuder: S ville regera med FP redan 2007
Ewa Stenberg: Löfven måste skruva försiktigt på sin kub
Många lyckade exempel på blocksamarbete i EU
MP-toppen: Det är inte lätt att driva vår politik ute i landet
Peter Norman siktar på nytt jobb i finansbranschen
En ny kulturminister måste riva hindren som skymmer vår sikt
Hanna Stjärne har fått Sveriges viktigaste mediejobb 

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

291



442 Kapitel  5:Artiklar om sverigedemokraterna samt 
partiets valmanifest.

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

  Sverigedemokratiskt valmanifest - valet 2014

501 Kapitel 6: Alliansens och de röd-grönas valmanifest.

Innehåll:
Alliansen: Vi bygger Sverige 1 september 2014

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

Miljöpartiets valmanifest.

Vänsterpartiets valplattform 
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511     Kapitel 7: En ny regering och en ny budget.

          Innehåll:

          De nya regeringens politik

Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer: 
Individens kroppsliga förhållanden, 
Individens psykiska förhållanden, 
Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga 
avseendena igång av människornas verksamheter:
Individernas viljor. 
Kollektiva viljor. (Politik). 
Handlingar för kroppen (ekonomiska- teknologiska handlingar ). 
Handlingar för psyket 

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

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

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

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

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

Klassifikationssystem för verksamheter.

          Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiets 
          beskrivningar av sin politik?
          Religion och levnadskunskap.  
          Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan. 
          Tema SO
          Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
          Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
          Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
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Skolans Mål och Kursplaner
Hushållsverksamheter. Hemkunskap 
Morgondagens reaktor löser  kärnavfallsfrågan

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

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

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

Förenta Nationernas  Millenniedeklaration
Millenniemålen - 190 länder mot minskad fattigdom 

Sven Wimnell 13 okt 2014: Samhällsplaneringens problem. 
Tidningsartiklar 21 sept-13 oktober 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzo.pdf

Innehåll:
Sida
  8 Tidningsartiklar 21 sept till  13 okt  2014 om läget i världen.

  9 Smittan är steget före
 10 Kraven ökar på ett besked från Hillary Clinton
 12 66 000 kurder på flykt undan Islamiska staten
 13 Motvillig maktdelning
 15 Vakna västvärld, vi vann
 16 Ledare utan förändringsmandat
 17 Feminiserade storstäder dominerar snart världen
 19 Dramatisk morgon. Tidig extraupplaga sedan DN:s 

korrespondent snappat upp ett scoop på restaurang
 21 Förtryckt ska också vara fattig

 22 Syriska folket klämt mellan två förtryckare
 23 Den optimala tiden för världen att agera är nu
 25 Intresset för klimatet har ökat efter katastrofer
 26 Hopp för klimatet
 27 Folkomröstning som inget löste
 29 Bräcklig koalition mot terrorn
 30 USA: Striden mot IS kan ta flera år
 34 Det jag sett har berört mig djupt
 35 IS ett dilemma i samtal om iransk kärnenergi
 36 Antal ebolafall fler än beräknat
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 36 Klimatstriden trappas upp
 37 Därför har Kanada valt fel väg i integrationspolitiken
 40 Iran är en del av problemet
 42 Hög tid för klimatets plan B: Skapa tull- och skatteallians
 44 Här tas de övergivna barnen emot med öppna armar
 46 Ryska soldater dras tillbaka
 47 Obama: För USA är valet enkelt
 48 FN skärper tonen mot tillresta terrorkrigare
 48 Skottlands nya makt het valfråga nästa år
 50 Ingen bra månad för konjunkturen

 50 Mer står på spel än egna intressen
 52 Europa mumlar om kriget mot IS
 53 Folkets lidande fortsätter i bombernas skugga
 55 Enad front – men med olika motiv
 56 FN-beslut tvingar fram skärpta lagar
 58 Forskare fruktar att ebola inte ska kunna stoppas
 60 Ny båt i sjönöd med flyktingar ombord
 61 Bubblan sprack – här stårmiljoner lägenheter tomma
 63 Gud bevare Europa
 64 Terrorister är värre än FN

 65 Två folk i en stat kan vara vägen till fredlig lösning
 67 Offensiven i Syrien river upp djupa sår hos kurderna
 69 Fler ger sig in i kampen mot terrorn
 70 Protester mot terrorn
 71 Britterna ansluter till koalitionen
 72 Belgien sade också ja till militär insats
 73 Presidenten vittnar i laddad maffiarättegång
 73 Gasuppgörelse i hamn
 74 Huvudstaden är en symbol för maktspel, intriger och byråkrati
 75 Nya regler på global spelplan

 77 Mina ben bar mig inte och jag bara grät
 79 Pyramidernas toppar kan vara gjutna
 81 De bär med sig oron över gränsen
 83 Britter redo för angrepp
 84 Spikat för historiskt val om självständighet
 85 Moskvaborna: Vi klarar oss bra utan västvärlden
 87 Protesterna trappas upp
 88 Malmström först att grillas av parlamentet
 91 I dag går Kina om USA som största ekonomin
 92 Handla fritt är stort och rätt

 94 Hundratusentals hoppas Peking ska böja sig
 96 Riskfyllt att äventyra självstyret
 97 Paraplyer mot kommunismen
 98 Skolans högtidliga start slutade i tragedi
100 Kines? Ja, på pappret men inte i hjärtat
102 Turkiet vill skicka militär in över syriska gränsen
103 Abbas varnar USA för nej-röst i FN
104 Kampen förvånar turister från Kina
106 Ledningen utlovar samtal om reformer
107 Etnisk klyfta blir tydlig i vallokalen

109 Rysslands agerande i Ukraina splittrar folket än mer
110 Billigare mat en lättnad för fattiga länder
112 Kina måste infria sina löften
114 Den enes frihet – den andres ”korstågsanda”
115 Fortsatta strider vid flygplatsen i Donetsk
116 Rädda invånare lämnar sin åsikt på anonym lapp
117 Ledarna hoppas att protesten självdör
118 De amerikanska symbolerna är inbyggda i läroplanen
119 Kurder fruktar massaker om Turkiet attackerar IS
121 Skillnaderna nord-syd är större än öst-väst
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122 Katalonien trotsar Spanien
122 Lettlands vändning imponerar
123 Våldsam kolonialism. ”Kartor” ger en förlegad och förvrängd 

världsåskådning
124 Kandidaterna som avskyr varandra
129 Joshua, 17, är symbolen för studenternas vrede
131 Iran – en möjlig bundsförvant
133 Varje dag startar med ny lista över offer
135 Hjälppengar finns – nu fattas personal
136 Högerkandidat skrällde – slog ut Rousseffs rival
137 Ebola har nått Europa – spansk kvinna smittad

138 Den ukrainska ödesfrågan
140 46 jihadister åtalas för terrorbrott
142 IS har lätt att locka frivilliga att strida
143 Turkiets kurder kräver en militär insats i Syrien
144 Protesterna i Leipzig fick hål på muren
146 Putin pumpar livet ur ekonomin
147 Invånarna har fått nog av kartellernas terror
149 Blodiga protester mot passiv militär
150 Flygattacker kan inte rädda Kobane
150 Värdiga pristagare

152 Politiker ställer in samtal
152 Striden om samkönade äktenskap inte avgjord
153 Rysslandsfonder krymper snabbt
154 De unga vill ha ett Hongkong med mer hjärta
159 Missnöje kan ge nya partier chansen att ta över i Bosnien
161 Ärkefiender fortsätter strida trots fredspriset
162 Ebolakoll införs på flygplatser
163 Självstyrets finansiella hake
165 Polen behöver förändringar

166 Tidningsartiklar 21 sept till 13 okt  2014 om svenska 
inrikesförhållanden.

En del artiklar 30 sept - 13 okt 2014 har lagts in i tidnings-
kommentarerna i 
Sven Wimnell 13 oktober 2014: Människornas levnadsför-
hållanden.  Riksdagens utskott. Den nya regeringen. Kommen- 

            tarer och förslag. Tidningskommentarer. Partiledardebatten 8 okt 
2014 http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf

Artiklarna läggs in senare.  
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Sven Wimnell 13 oktober 2014: Människornas levnadsförhållan-
den.  Riksdagens utskott. Den nya regeringen. Kommentarer och 
förslag. Tidningskommentarer. Partiledardebatten 8 okt 2014
http://wimnell.com/omr36-39zzp.pdf

Innehåll:
Sida

  8 Kapitel 1. Människornas    
levnadsförhållanden

  9 Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara faktorer: 
Individens kroppsliga förhållanden, 
Individens psykiska förhållanden, 
Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

   9 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 

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

                          
  9 Individer och samhällen planerar framtiden:

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

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

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

 10 Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i 
världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det kräver 
gemensamma viljor och gemensamma planeringar. I en demo- krati 
är alla medansvariga för utvecklingen och får försöka bilda sig 
uppfattningar och ta ställning och försöka påverka verksam-
heterna 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.

 11 Informationer för rollera A1, A2, B1 och och B2.
 12 Klassifikationssystem för verksamheter.

 14 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
 16 Konsumenverket Koll på pengarna 2014
 21    Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
 21    Årskostnader år 2014, pensionärer.
 22    2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
         2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
 23      Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
 23      Förändringar i överskott och underskot 2006-2014, förvärv
          arbetande icke-pensionärer utan barn.

 24   Kapitel 2. Riksdagens utskott 
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 58 Kapitel 3. Den nya regeringen
 60 Riksmötets öppnande 2014
 60 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande 2014
 62 Regeringsförklaringen
 72 Sveriges nya regering
 75 De nya regeringens politik
 76 Stefan Löfvens regering. 22 politikomåden.

 77 * Partiledare Stefan Löfven.
 77   * Allmänt om socialdemokraterna och partiets     

     politik. 
 78 * Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen. 
      Politik för en utrikesminister. 
 78 * Europapolitik. 
       Politik för en EU-minister. 
 79 * Demokratiproblem, juridik. 
               Politik för en demokratiminister och en justitieminister.
 79 * Försvar. 
                Politik för en försvarsminister.
 80 * Klimat och klimatpolitik  
                Politik för en miljöminister.
 80 * Transporter. 
                Politik för en infrastrukturminister.
 81 * Planering av fysiska miljöer.  
               Politik för en plan- och byggminister.
 81 * Landsbygdspolitik. 
               Politik för en landsbygdsminister.
 82 * Bistånd. 
               Politik för en biståndsminister.

 

 82      * Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddnings-
   tjänst. 

      Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
 83 * Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, 

   ekonomi. 
       Politik för en hem- och konsumentminister och en

    energiminister.
 83 * Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst 
       Politik för en barn- och äldreminister med välfärd och      

    socialtjänst o d
 84 * Utbildning. Forskning. 
       Politik för en utbildningsminister.
 84 * IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
               Politik för en IT-minister och en kultur- och idrottsminister.
 85 * Jobb. 
          Politik för en arbetsmarknadsminister.
 85 * Näringar. 
      Politik för en näringsminister.
 86 * Handel. 
      Politik för en handelsminister.
 86 * Migration. Integration. 
               Politik för en migrationsminister och en integrationsminister. 
 87 * Polisen. Brott. Kriminalvård. 
               Politik för justitieministerns polis- och kriminalpolitik.
 87 * Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, 

   försäkringar.   
       Politik för finans-, finansmarknads- och socialförsäkrings-

    ministrar.
 88 Ministrarna
113 Departementen
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131 Kapitel 4. Kommentarer och förslag

133 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna 2006-2014 133
Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 

135 Förslag till riksdagsbeslut.
135 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
135 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
135 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer.
135 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
136 Förslagen till riksdagsbeslut har behandlats i

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

136 Innehåll i:
Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikations-
system för verksamheter som förändrar världen.
http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

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

148 Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiets 
beskrivningar av sin politik?
149 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011.
154 Ämneslärare saknar utbildning för att undervisa.
156 Många obehöriga lärare i skolan.
158   Religion och levnadskunskap.
159 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
160 Tema SO.
161 Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
162 Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
163 Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
164 Kursplaner i grundskolan

165 Om arbete och arbetsförmedling.
Arbete och arbetsförmedling har behandlats bl a  på sidorna 

115 - 160  i http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf

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

170 Om forskningsarbetet.
170 Forskningen om samhällsplaneringens problem.
171 Sven Wimnells hemsida på Internet. http://wimnell.com, 
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172 Innehållet i några särskilda utredningar:

173 Sven Wimnell 27 november 2013: 
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter 

i 22 politikområden den 27 november 2013. 
Första delen med de första 12 områdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf

175 Sven Wimnell 27 november 2013: 
Regeringens, kommunernas och landstingens verksamheter 

i 22 politikområden den 27 november 2013. 
Andra delen med de sista 10 områdena. 
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf

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

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

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

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

199 Kapitel 5: Tidningskommentarer

Skandal att myndigheterna struntar i människors oro
MP böjer sig för att komma överens med S
Uppgörelsen bäddar för samarbete med borgerliga
Hård kritik inom MP efter kompromisser
Allianspartierna öppnar för uppgörelse
Gungflyet är bemannat
Löfven gör ett stort misstag
Erkännande med frågetecken
Det är dags att ta ansvar för minoriteters högtidsfirande
Flera skrällar i den nya regeringen
Regeringsförklaringen. 
DN synar statsministerns mål de närmaste fyra åren
Avhoppet som räddar den nya statsministern
Lång väg kvar för att få godkänt av vänstern
De ska styra Sverige
Hon stod först i kön till prestigeposten
Jubel på Västbanken när Löfven erkänner Palestina
All kulturpolitik ska vara demokratibärande
Björn Wiman. Ser ministern den digitala vågen?
Stefan Löfven har en historiskt svår situation
Alla ska med – en lång, en kort och en skåning
Sparare tror riksdagen påverkar avkastningen
Befriande klarspråk om klimatet
En statsministers bild av livet
Peter Wolodarski: Sveriges nye riksförhandlare och rikskurator
Så ska Moderaterna vara drivande i stark opposition

300

http://wimnell.com/omr36-39zzd1.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzd2.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzk.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzl.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzn.pdf


Många hinder för regeringen i budgetstriden
USA:s kritik oroar inte statsministern 
S och MP måste söka stöd hos V
Ta i hand på budgeten
Lönerna överträffar dikten
Sänk verkliga arbetslösheten – inte den officiella siffran
Pensionerade lärare rycker in när andra inte håller måttet
Elevernas vardag – lektioner som plötsligt ställs in
Israels utrikesminister läxar upp Stefan Löfven
Utspelet är en uppmuntran
Gamla kärnkraftverk slipper krav
Ny regering, nya löften
Sämsta tänkbara start
Kommunalt veto mot friskolor ökar klyftorna
Skarp kritik mot välfärdsuppgörelse
Sjöstedt den store vinnaren
Med sänkt pensionärsskatt och slopad läx-rut hoppas S få grönt 
ljus av Vänsterpartiet
Moderat ledamot KU-anmäler Löfven
Johan Croneman: Israel och Palestina är ett stort politiskt 
vemod
Små bemanningsföretag tar jobben från jättarna
Extra viktigt diskutera pengar i bonusfamiljen
Hjärnans egen gps banar väg för nya upptäckter om minnet
Världens feber
Vi behöver inte vara oroliga för spridning
Ensidiga svenska åtgärder löser ingenting i konflikten
Tyst Reinfeldt i slutdebatten

En miljon får höjd inkomstskatt nästa år
Premiär för Löfven bland Europas ledare
Tuffare krav på nya bolån
Reglerna kommer bli kännbara för många
Svenska bostadsmarknaden döms ut
Än ses ingen ljusning
Farväl till gröna linjen
Så kan Förbifarten bli en grön bussled för regionen
Reaktor utan extrakylning stängs
Alliansen i svår sits vid ett nyval
Vem är alliansens statsministerkandidat när Fredrik Reinfeldt 
abdikerat?
Strategen väljer en riskfri sorti
Svenska sjukvårdare väntar på att få hjälpa
Kraftigt prisfall på olja
Staten öppnar för bostäder på Bromma
Per Wästberg: Nobelhuset blir en magnet för hela världen
Göm inte arbetslösheten
Styrelserummen blir snart jämställda utan kvotering
Svensk vårdpersonal får stöd till hjälparbete
Barnen leker i de stängda skolorna
Löfven behåller greppet om EU
De förlorar mest på nya skatteförslag
Johan Schück: Bye bye skattereform
18 saker vi stör oss på – och vad vi kan göra åt dem
Störd? Väldigt störd? Ring!
Demokratins vardagliga mirakel
Socialsekreterares villkor har försämrats allvarligt

301



Lövin: En schyst handelspolitik hjälper mer än biståndspengar
En svensk historia
I toppen sitter det mest män
Olaglig är inte alltid olämplig
Peter Wolodarski: Ska Sverige börja mumla om Moskva?
Stränga djurskyddskrav bakom ökade köttimporten
Skadlig terapi ska spåras i psykvården
Terapeuterna söker inte de bästa behandlingarna
Ryska krigsfartyg hotade svenska forskare
Snabbaste uppkopplingen inte nödvändig
Maria Crofts: Efter stor möda fungerar äntligen alltihop
Uthyrning kan äventyra borätt
Trots extrempartier ökar inte främlingsfientligheten
De hör hemma på godishyllan
Svårt att slippa ”det vita guldet” om du vill ha sött
Andersson: ”Det är en tom lada vi kommer till
Romantisk bild av Palestina banar väg för erkännandet
Bosättningarna byggs ut trots omvärldens protester
Israel fruktar att fler EU-länder ska följa efter
Presidenten är hårt klämd mellan sitt folk och Israel
Självstyret är nästan helt beroende av utländskt bistånd
USA-fall kan försvåra ebolainsats
Vinna eller försvinna det som gäller för Coop
Ryssland är redan i krig med väst
Rödgrön energipolitik – början på ett haveri

367- Kapitel 6. Partiledardebatten 
429 8 oktober 2014 
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Sven Wimnell 26 oktober 2014: Budgetpropositionen 2015. 
Människornas levnadsförhållanden.  Regeringen. Myndigheter. 
Sammanfattningar om budgeten. Tidningskommentarer. 
Bugetdebatten.
http://wimnell.com/omr36-39zzq.pdf

Innehåll
Sida
  4 1. Budgetpropositionen 2015
  6 Budgetpropositionen för 2015 är en stor politisk händelse.
  8 2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
  9 Förslag till riksdagsbeslut
  9 TV-avgiften avskaffas för privathushåll
  9 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
  9 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
  9 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
 10 Tillägg om skatter
 12 Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiers 

beskrivningar av sin politik?
 13 Religion och levnadskunskap
 15 Forskningen om samhällsplaneringens problem
 15 Sven Wimnells hemsida på Internet
 16 Nästa fas ifråga om budgetpropositionen.
 17 Redovisningen här i det följande

 18 2. Människornas levnadsförhållanden
 19    Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  
            faktorer: 

  Individens kroppsliga förhållanden, 
  Individens psykiska förhållanden, 
  Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
  Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

  19  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 

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

            A1+A2 
  B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.  B1+B2

                          
 19   Individer och samhällen planerar framtiden:

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

 19   Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
  hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på indivi-
  dernas levnadsvillkor, som ges av  psykiska och  kroppsliga   

           förhållanden och av deras fysiska och  sociala miljöer.

 20   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. 

 20   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 
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  verksam- heterna 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.

 21    Informationer för rollera A1, A2, B1 och och B2.
 22    Klassifikationssystem för verksamheter.

 24 Hushållsverksamheter. Hemkunskap
 26 Konsumenverket. Koll på pengarna 2014
 31 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer
 31 Årskostnader år 2014, pensionärer
 32 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
 32 2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
 33 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna 
 34 Det uppgjorda klassifikationssystemet
 35 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets

verksamheter.

 39 3. Regeringen och departementen
 47 De nya regeringens politik
 48 Stefan Löfvens regering
 49 De 22 politikområdena

På varje politikområde har lagts in ministrarna och deras 
verksamhetsmenyer. På menyerna har vanligen tillkommit rubriker för 
CV och ansvarsområden. Under rubrikerna för ansvarsomåden 
finns i de flesta fallen ingenting. Där det finns något har det lagts 
in. Också statsbudgetens utgiftsområden har lagts . 

109  4. Förteckning över myndigheter inom
departementens verksamhetsområden

163 5. Budget för 2015: Ett Sverige som
håller ihop. Regeringens sammanfattningar.

178 6. Några tidningskommentarer om
statsbudgeten och annat

244 7. Innehåll i några tidigare utredningar
278 8. Debatt med anledning av budgetpro-

positionens avlämnande
-341

342 Tillägg om ministrarnas ansvarsområden.
-360
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Sven Wimnell 12 nov 2014:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Förteckning över 
särskilda utredningar  t o m 12 november 2014
http://wimnell.com/omr40zi.pdf

Innehåll:
Sida
  3 Sven Wimnells hemsida.  Samhällsplaneringens problem.

Hur ska man kunna förbättra världen ?

  4 De senaste särskilda utredningarna.

  9 De särskilda utredningarna till och med 29 okt 2012
Utredningarna gjorda efter den 20 oktober 2003.

  9 Något om vad Sverige innehåller och planerar.

 11 Sammanställningar som gäller enstaka problem. Översikt

 13 Stora sammanställningar om samhällsplaneringens 
problem. Översikt.

 15 Politik m m från maj 2005 till maj 2012. Översikt

 18 Sammanställningar som gäller enstaka problem.
Innehållsförteckningar

 19 Statistiska centralbyråns statistik.
 22 SCB. Klassifikationer & standarder. 
 24 Några klassifikationssystem. för yrken, näringar, m m 
 25 Fackföreningar och arbetsgivareföreningar m m..  
 26 Statliga myndigheter mm. 

 33 Universitet och högskolor. Utbildning och forskning..
 40 Om grundskolan och gymnasiet mm. 
 41 TV-avgiften 
 42 Demokratirådets rapport 2005: Mediernas integritet
 43 Av IT-kommissionens arbeten med informationssystem 

blev intet, kommissionen lades ner..
 44 Sveriges och omvärldens historia. .
 47 Mellanöstern, hela världen och Sverige
 49 Om EU 2005. 
 50 Världshistorien och framtiden. 
 52 Folkhälsopolitik 
 53 Det viktigaste välfärden och välfärdsfördelningen.
 55 Om mänskliga rättigheter 2007 i alla världens länder 
 59 Något om sociala miljöer, 
 64 Barnfattigdom och annan fattigdom. 
 66 Kulturutredningar och kulturbudgetar.
 70 Fysisk planering i Sverige.
 70 Övergripande formgivning av fysiska miljöer o d. 
 71 Boverket: Regelsamling för hushållning, planering o d  
 71 Världsarvslistan. 
 72 Planering, klimat och välfärdsfördelning.

 77 Stora sammanställningar: innehållsförteckningar. 
2003-2012.

169 Några sammanställningar från tiden före 20 oktober 2003.

170 Kommentarer till de särskilda utredningarna. 

172 Komplettering med utredningar efter 29 okt 2012. 
Innehållsförteckningar.
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Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system för 
verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner, 
myndigheter. utskott. regeringen och departementen, statsbudgeten. 
http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf

Innehåll:
Sida
   5 Människornas levnadsförhållanden
   5    Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  
            faktorer: 

  Individens kroppsliga förhållanden, 
  Individens psykiska förhållanden, 
  Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
  Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

   5  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 

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

            A1+A2 
  B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.  B1+B2

                          
   5   Individer och samhällen planerar framtiden:

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

   5   Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
  hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på indivi-
  dernas levnadsvillkor, som ges av  psykiska och  kroppsliga   

           förhållanden och av deras fysiska och  sociala miljöer.

   6   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. 

   6   Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i  
            världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det  krä-
            ver 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 

  verksam- heterna inklusive samverkansverksamheterna i     
  lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla med-

             borgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna 
             mot framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.

   7    Informationer för rollera A1, A2, B1 och och B2.

   8    Klassifikationssystem för verksamheter.
  10    Den fundamentala påverkanskedjan.
  12    Politiska pch opolitiska planeringar.
  13       Schema över påverkans- och förändringsproblem.
  14       Samband mellan huvudområden.  
  15       Forskningen om samhällsplaneringens problem.  
  14       Sven Wimnells hemsida på Internet.
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  17 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen.  
  18 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för verk-

samheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.     
 19 Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.
 19 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 

förtydligande kommentarer.
 25 Hjälp att förstå de mänskliga verksamheterna

 26 Verksamhetsområden
 26 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
 46 2 Religiösa verksamheter o d.
 52 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
 64 4 Sambandsforskningsverksamheter.
 65 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
 76 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
109 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
142 8 Språk. Litteraturvetenskap.Skönlitteratur.
153 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

164 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen? Förteckning över särskilda utredningar t o m 
12 november 2014

165 Utländska aktörer och privata inhemska.

167 Riksdagen, riksbanken och riksrevisionen.

172 Sveriges Kommuner och Landsting

174 Förteckning över myndigheter inom departemen-
tens verksamhetsområden

177 Statsrådsberedningen
178 Arbetsmarknadsdepartementet
181 Finansdepartementet
185 Försvarsdepartementet
189 Justitiedepartementet
193 Kulturdepartementet
201 Landsbygdsdepartementet
203  Miljödepartementet
206 Näringsdepartementet
212 Socialdepartementet
219 Utbildningsdepartementet
225 Utrikesdepartementet

227 Riksdagens utskott
227 Arbetsmarknadsutskottet (AU)
229 Civilutskottet (CU)
231 Finansutskottet (FiU)
233 Försvarsutskottet (FöU)
235 Justitieutskottet (JU)
237 Konstitutionsutskottet (KU)
239 Kulturutskottet (KRU)
241  Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
243 Näringsutskottet (NU)
245 Skatteutskottet (SkU)
247 Socialförsäkringsutskottet (SfU)
249 Socialutskottet (SoU)
251 Trafikutskottet (TU)
253 Utbildningsutskottet (UbU)
255 Utrikesutskottet (UU)
257 EU-nämnden
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260 Regeringen och departementen.
267 De nya regeringens politik
268 Stefan Löfvens regering.
269 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets

verksamheter.
273 Partiledare Stefan Löfven.
276 Allmänt om socialdemokraterna och regeringens politik.
281 Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen.
305 Förenta Nationerna, FN.
308 Europapolitik.
309 EU Europeiska unionen
313 Demokratiproblem, juridik.
337 Försvar.
344 Klimat och klimatpolitik
368 Transporter.
373 Planering av fysiska miljöer.
377 Landsbygdspolitik.
382 Bistånd.
385 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.
399 Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
410 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
416 Utbildning. Forskning.
445 IT. Information, Konst, kultur, idrott.
456 Jobb.
467 Näringar.
484 Handel.
487 Migration. Integration.
491 Polisen. Brott. Kriminalvård.
501 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.

522 Budgetpropositionen för 2015
523 Budget för 2015: Ett Sverige som håller ihop

538 Alliansens budgetmotion 2015

542 Sverigedemokraternas budgetmotion 2015 
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Sven Wimnell 1 dec 2014: Några kommentarer om sådant som de  
politiska partierna inte bryr sig om och tidningskommentarer 
27 okt - 27 nov 2014.
http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf

Innehåll:
Sida
4 Några kommentarer om sådant som de 

politiska partierna inte bryr sig om.
4 Inledning
7 Forskningen om samhällsplaneringens problem.
8 Sven Wimnells hemsida på Internet.

9 Människornas levnadsförhållanden
12 Klassifikationssystem för verksamheter.
14 Det uppgjorda klassifikationssystemet.
15 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets

verksamheter.
18 Hjälp för ministrarna.
18 Innehåll i 40zh: Universiteten, högskolorna och demokratin.

25 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
27 Konsumenverket
32 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
32 Årskostnader år 2014, pensionärer.
33 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
33 2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
34 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
34 2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
35 Antal hushåll enligt SCB 2012

36 Kostnader för barn
36 Budgetpropositionen för 2015 är en stor politisk händelse.
39 Förslag till riksdagsbeslut.
39 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
39 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
39 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
39 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
40 Bakgrund till förslagen
41 Tillägg om skatter.

44 Om utbildning i skolan
45 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011
49 Ämneslärare saknar utbildning för att undervisa
52 Många obehöriga lärare i skolan
53 Religion och levnadskunskap.
55 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
56 Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
57 Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
59 Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
60 Kursplaner i grundskolan

60 Något för kulturministern och demokratiministern.
61 Något för arbetsmarknadsministern och näringsministern.

Om arbete, arbetsförmedling och världen.
62 Planering och styrning.

En svensk världsplanering behövs.
63 En inledning om planering.
65 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar.
66 Svenska väljare okunniga.
67 Tillägg den 1 december 2014.
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 94 Tidningskommentarer

 95 * Partiledare Stefan Löfven.
   Se området fördemkrati.

 96   * Allmänt om socialdemokraterna och regeringens
     politik. 
       Se området för demokrati.

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

397 * Europapolitik. 
                Politik för en EU-minister. 

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

499 * Försvar. 
               Politik för en försvarsminister.
523 * Klimat och klimatpolitik  
     Politik för en miljöminister.

540 * Transporter. 
       Politik för en infrastrukturminister.

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

567 * Landsbygdspolitik. 
       Politik för en landsbygdsminister.

590 * Bistånd. 
       Politik för en biståndsminister. Se området för utrikesfrågor.

    Följande ingår i  http://wimnell.com/omrzzs2.pdf
* Sjuk- och hälsovård, kemikalier,  

             räddningdtjänst. 
   Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
* Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, 
   ekonomi. 

      Politik för en hem- och konsumentminister och en        
  energiminister.
* Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst 

       Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och        
  socialtjänst o d

* Utbildning. Forskning. 
       Politik för en utbildningsminister.

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

* Jobb. 
      Politik för en arbetsmarknadsminister.

* Näringar. 
      Politik för en näringsminister.

* Handel. 
       Politik för en handelsminister.

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

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

* Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, 
   försäkringar.   

      Politik för finans-, finansmarknads- och  
   socialförsäkringsministrar.
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Sven Wimnell 1 dec 2014: Tidningskommentarer  27 okt - 27 nov 
2014 om de sista 11 politikområdena.
http://wimnell.com/omr36-39zzs2.pdf

Innehåll:
Sida i     De första 11 politikområdena som ingår i     
zzs1     http://wimnell.com/omr36-39zzs1.pdf

 95 * Partiledare Stefan Löfven.
   Se området fördemkrati.

 96   * Allmänt om socialdemokraterna och regeringens
     politik. 
       Se området för demokrati.
 97 * Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen. 
      Politik för en utrikesminister. 
397 * Europapolitik. 
                Politik för en EU-minister. 
426 * Demokratiproblem, juridik. 
       Politik för en demokratiminister och en justitieminister.
499 * Försvar. 
               Politik för en försvarsminister.
523 * Klimat och klimatpolitik  
     Politik för en miljöminister.
540 * Transporter. 
       Politik för en infrastrukturminister.
558 * Planering av fysiska miljöer.  
       Politik för en plan- och byggminister.
567 * Landsbygdspolitik. 
       Politik för en landsbygdsminister.
590 * Bistånd. 
       Politik för en biståndsminister. Se området för utrikesfrågor.

    Följande ingår i  http://wimnell.com/omrzzs2.pdf
  4 * Sjuk- och hälsovård, kemikalier,  
             räddningdtjänst. 

   Politik för en socialminister med hälso- och sjukvård.
 86 * Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, 

   ekonomi. 
      Politik för en hem- och konsumentminister och en        

  energiminister.
171 * Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst 
       Politik för en barn-och äldreminister med välfärd och        

   socialtjänst o d

225 * Utbildning. Forskning. 
       Politik för en utbildningsminister.

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

475 * Jobb. 
      Politik för en arbetsmarknadsminister.
528 * Näringar. 
      Politik för en näringsminister.
537 * Handel. 
       Politik för en handelsminister.
552 * Migration. Integration. 
       Politik för en migrationsminister och en integrationsminister. 

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

637 * Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, 
-751    försäkringar.   
      Politik för finans-, finansmarknads- och  

   socialförsäkringsministrar. 
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Sven Wimnell 10 dec 2014: Om politik med anledning av 
budgetbeslutet i riksdagen den 3 dec 2014. 
http://wimnell.com/omr36-39zzt.pdf

Innehåll:
Sida
7 Regeringens budget föll i Sveriges riksdag 3 december 2014 

och statsminister Stefan Löfven utlyser nyval.

 7 Mer samarbete och mindre blockpolitik är nödvändigt
10 Riksdagen sa ja till allianspartiernas förslag om budgetramar 

och riktlinjer för den ekonomiska politiken
12 Kom upp ur sandlådan
13 Sverigedemokraterna och svenskheten
14 Från riksdagsdebatten
16 Företagarna
17 2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
18 Styrningen av Sverige och världen
25 Över- och underklass, maktkamp, religioner, kvinnor
27 Svensk politik 1889- 2012
28 Klassamhället på 1800-talet och i det moderatledda 2013
30 Bakgrunden till dagens värld och dagens problem.
33 Europa är den mest sekulariserade delen av världen
34 Briljant essä om växande klyftor
36 Reinfeldts åtta år en attack mot den svenska modellen
38 Sveriges historia: 1920-1965
38 Sveriges historia: 1965-2012
39 Vänstervåg. Högervåg
43 Blunda inte för hatet och hetsen i Sverige
45 De äldsta nu levande svenskarna som varit med i del 7 i 

Sveriges historia, 1920-1965, kan se att nu behövs bättre 
demokrati och bättre jämlikhet och solidaritet

47 Därför trivs religionen bäst i sekulära samhällen

50 Fascismens skugga i Norden
54 LO ökar pressen på Löfven
55 Socialdemokraternas hemsida inför valet 22 mars 2015
56 De 22 politikområdena

57 Tidningskommentarer. 29 november - 1 december 2014
57 Flera nödutgångar om regeringen råkar i kris
60 MP slickar sina sår
61 Låt inte fientligheten mot näringslivet styra politiken
63 A-kassan måste räcka att leva på för tillfälligt arbetslösa
65 Stor oenighet om hushållens skulder

67 Den 2 december 2014
67 Lägg prestigen på hyllan och utveckla vårdvalet
69 Europas gräns dras med rakblad
72 Så hölls antisemitismen levande i Polen efter 1945

76 Den 3 december 2014
76 Kamp in i det sista för budgeten
79 Stefan Löfven har bara dåliga val just nu
81 SD:s mål: Att fälla Löfvens regering
84 Ingen fara för ekonomin trots kaos i politiken
85 Bang i blockpolitiken
87 Bråket om budgeten riskerar satsning på skolans framtid
89 Experterna: Svenska skolan sämre än väntat

91 Den 4 december 2014
91 Historiskt besked: Sverige får gå till valurnorna igen. Budgeten 

föll – men inte regeringen.
94 Alliansen vill se nya spelregler
96 En omöjlig ekvation måste lösas
98 SD: Valet blir en folkomröstning för eller emot ökad 

invandring
99 Den svenska politiken blir alltmer europeisk
101 Beslutet om nyval skapar rubriker runtom i världen
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102 Så påverkar krisen din ekonomi
105 Experterna: Det är en politisk kris – inte en ekonomisk
106 Nu är det alliansens budget som gäller
107 Högre pensionsålder ger mer pengar
108 Sprickorna blev för stora att laga för Stefan Löfven
112 En ny verklighet
114 Värre innan det blir bättre
115 Det är främlingsfientlighet som utmärker SD:s väljare
117 Liberalerna borde inte skratta bort sitt ansvar

120 Den 5 december 2014
120 Så kan vi göra upp med SD om migrationspolitiken
122 Väljarna ger regeringen ett bottenbetyg
125 Varannan KD-väljare beredd att byta parti
126 Nu kliver partierna ut i det okända
129 Frågor och svar om det kommande extra valet
130 Planeringen inför valrörelsen är i gång
132 Experter: Att isolera SD kan vara skadligt för demokratin
134 Det är nu landets framtid avgörs
135 Mitt politikområde är i stort sett nollat
137 Fyra heta frågor – så påverkas de av krisen
138 Det är ett förlorat halvår för Sverige
139 Liberal feminist kan bli vår nästa statsminister
141 Utan styråra på okänt vatten
143 Hel bransch gläds åt nyvalet
143 I växande vredesmod
145 När riket körde ned i diket
147 Fiktionens maktspel nytt ideal i politiken

149 Annat än budget o. d.
149 För barnen är man aldrig någonsin bara en "barnvakt”
150 Svenskar satsar på mer mys och dyrare mat i jul
152 Riksbanken: Krav på amortering räcker inte
153 Avgift ska stoppa transportfusk
154 ECB sänker tillväxtprognos

155 Skamligt att inte alla får stöd i skolan
157 Så bor vi i barnens Stockholm
158 Det finns mycket att göra i stan
159 Här leks det mer i skogen
160 Det är nära till precis allting här
161 Området ger frihet för barnen
162 Vi har fem minuter till lekparken
163 Komedin som kan locka nazister att flytta till Antarktis
164 Krav på textad biofilm får hård kritik
165 Skräck i salongen. Teater rätt in i budgetkrisens smärtpunkt
166 Två steg ner från livets middagshöjd
167 Låt oss sluta tala om Afrika som ett enda land
169 Man kan inte vara säker på att det godasegrar
171 Patrick Modianos känsla för film
174 Hemlöshet, droger och ögonblick av värme
178 Chefskamp. Svidande kritik av den amerikanska drömmen
179 Synskadade Rena ser på världen
179 Dagsaktuell maktkamp
180 Nya protester när ännu en polis frias
182 Poliskulturen bäddar för konfrontation
183 Hårdare tongångar mot väst i Putins tal
184 Diktatorn vill bli sist kvar i Syrien

185 Den 6 december 2014
185 Nyval skapar spänningar i alliansen
188 SD hoppas på Åkesson i valspurten
189 Nästan 50 000 nya väljare får rösta i mars
190 Kommunpolitiker: Släpp prestigen och samarbeta
191 Löfvens vänstergir får hård kritik av näringslivet
194 Reformer försenas när 550 miljoner uteblir
195 Annat än budget o. d.
195 Enstaka fall där romer har registrerats
196 Stans löfte: Äldre får gå ut varje dag
197 En tät doft av lust. Köp in till hela skolan
198 I Patrick Modianos litterära fotspår
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201 Astrid Lindgren ville vara ensam
203 Dagermans motstånd ger tröst
205 Allt var roligare förr. Men John Cleeses självbiografi är inte så skoj
206 Lagens långa arm tar stryptag
207 Nattpass med konstapel Thomas
209 Hon vågar utmana Putin
211 Maffiahärva skakar Roms lokalpolitiker
212 Kommunister åter vid makten i det forna DDR
214 Fiender står enade mot IS

215 Den 7 december 2014
215 Flytta fokus i asylpolitiken
216 Sluta vara kränkta, bittra och arga
218 Majoritetsregering med S och M är bästa alternativet
221 Löfven är inte värdig att leda landet
222 Stefan Löfvens frontalangrepp om nyfascism döms ut av 

allianspartierna
223 Partiets isolering bryts i allt fler kommuner
225 S försöker ta ut kursen i ny politisk verklighet
232 Låt inte någon politiker bli ny ordförande för RF

236 Annat än budget o. d.
236 Kvinnor värda högre lön än män
237 Soffliggare utklassar generationsfonder
240 Pensionsoro säljer bra
240 Så får du jobb som 50-plussare
242 Det är kontakter som gäller
243 Unga angrep polis med brandbomber
244 Viljan att förstå cellerna driver John O’Keefe
246 Att göra utmärkt forskning är vår ledstjärna

249 Den 8 december 2014
249 Acceptansen har vuxit för ett öppet samhälle
257 Näringslivet drömmer om S + M
258 SD är en fara för Sverige

260 Karlsson tror på ändrad attityd i kommunpolitiken

261 Annat än budget o. d.
261 Sverigefonder ger lägre avkastning än börsen
263 Asien favorit bland fondexperterna
265 Elektronikhandlare gnuggar händerna
266 Tjänstemän på myndigheter hotas varje dag
269 FP vill ha klarhet om ubåtsjakt
270 Allt fler tvingas bo i lägenhet med sociala kontrakt
272 Min vän luktar illa – vad kan jag säga utan att såra för mycket?
275 Det ockuperade Paris är min egen skapelsenatt
278 Att ha varit med om Astrid
280 Tyfondrabbade får vänta på hjälp
281 Ekonomier drabbas hårt av ebolaviruset
282 Hans upptäckt ser små saker i hög upplösning
283 Amanos uppfinning är ett ljus i mörkret
284 Rosa Parks vägrar flytta på sig – det blir startskottet för den 

amerikanska medborgarrättsrörelsen
285 Någonting att glädjas åt
287 Den 9 december 2014
287 Fiender måste försonas
289 Med nya regler kan vi göra minoritetsregerande möjligt
291 Sverigedemokraternas nya budgettaktik döms ut
293 ”Invandringen” är en rännil av 50 miljoner flyktingar
294 SAS ska inte ha en politisk agenda
295 Pristagaren tror inte på förbud mot vinster
296 Plan för Bromma hot mot tvärbana till Kista
298 Annat än budget o. d.
298 Vårdteam anlitas trots hård kritik
300 Övergrepp oroar förskolor
301 Tjänstejobb som flyttar utomlands oroar branschen
303 Strukturer ändras inte över en natt
305 Ungdomskommission startas efter upploppen
306 Sven Stolpe på den öde ön
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307 Klippa och klistra. Modernismens allra största ser som ett barn 
på världen
308 Rika amerikaner drar ifrån
310 Kamp mot fiffel ska öka stödet för makten
313 Israel riskerar att bli inblandat i Syrienkriget mot sin vilja
315 Den 10 december 2014
315 Miljöstödet till jordbruket ger bara små effekter
317 Ont om bojkotter av Saudi
319 Nobels Fredspris för 2014
331 De glömda flickornas pris

333 Budgetpropositionen för 2015
334 Budgetpropositionen för 2015 är en stor politisk händelse
336 2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
337 Förslag till riksdagsbeslut
337 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
337 Systemet för pensionärernas bostadstillägg
337 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
337 Bostadsbidrag för barnfamiljer
338 Tillägg om skatter.
340 Vilka möjligheter har svenska folket att förstå partiers 

beskrivningar av sin politik?
341 Religion och levnadskunskap

343 Alliansens budgetmotion 2015
347 Sverigedemokraternas budgetmotion 2015
354 Forskningen om samhällsplaneringens problem
354 Sven Wimnells hemsida på Internet

356 Människornas levnadsförhållanden
356 Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara 

faktorer :
Individens kroppsliga förhållanden, dvs individens kroppsliga
status och personliga hjälpmedel för de kroppsliga behoven.

Individens psykiska förhållanden, dvs individens olika
psykiska tillstånd och aktiviteter, individens inre verklighet.
Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. De fysiska
miljöerna gäller det fysiska i omgivningarna. De fysiska
miljöerna kan gälla:
* De fysiska miljöerna som estetiska objekt med kulturella
värden och funktioner.
* De fysiska miljöerna som materiella objekt med ekonomiska
värden och teknologiska funktioner.
Individens sociala miljö - sociala samhälle, dvs människornas
psykiska samspel, de sociala miljöerna.

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

Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika 
roller i livet:
A.Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll.
A1:att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de
fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och innanför 
de ramar som ges av de politiska styrningarna.
A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror
av de fyra ovan nämnda faktorerna.

B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.
B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssyste-
men och göra arbetet med hänsyn till egna egoistiska krav.
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B2: att sköta arbetsuppgifterna i förvärvsarbetet med hänsyn
till vad de övriga samhällsmedlemmarna kan begära att få 
uträttat i den gemensamma arbetsfördelningen.

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

Hur var det ? Kunskaper och erfarenheter från det förgångna.
Hur är det ? Riktiga kunskaper om rådande förhållanden.
Hur kan det bli ? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ?
Hur bör det bli ? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?
Dessa frågor bör ställas ifråga om alla mänskliga verksamheter.
Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med
hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på indivi-
dernas levnadsvillkor, som ges av psykiska och kroppsliga 
förhållanden och av deras fysiska ochsociala miljöer.

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

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

358 Människornas roller A1, B1, B2 och A2.

359 Klassifikationssystem för verksamheter
361 Den fundamentala påverkanskedjan
363 Politiska och opolitiska planeringar
364 Påverkans- och förändringsproblem
365 Indidens inre verklighet. Sedd som medel,vilja och förmåga att 

förändra. Sedd som mål, upplevelse av tillfredsställelse.

366 Utländska aktörer och privata inhemska.
368 Riksdagen, riksbanken och riksrevisionen
373 Sveriges Kommuner och Landsting
375 Förteckning över myndigheter
428 Riksdagens utskott
461 Regeringen och departementen
468 De nya regeringens politik
471 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets

verksamheter

474 Regeringen.se
475 Ansvarsområden
477 Ämnen och ansvarsområden A-Ö

490 De särskilda utredningarna

632 Protokoll från riksdagen: Budgetdebatt 3 dec 2014
-728 
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Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015:
Filosofins historia.  Bertrand Russel om västerlandets visdom.
http://wimnell.com/omr109b.pdf

Filosofins historia.  
Bertrand Russel om västerlandets visdom.   
Många har skrivit om filosofins historia och hur det blir beror av 
författarna. Bertrand Russel (1872-1970), välkänd engelsk filosof som 
isynnerhet behandlade matematikens logiska principer, som skrev 
populära böcker om filosofi, fysik mm och gjorde inlägg i samhälls-
frågor av skilda slag och som fick nobelpriset i litteratur 1950 utkom 
1959 med en bok ”Wisdom of the West”, som på ett intressant sätt ger 
en bild av filosofins historia. Boken har översatts till svenska av 
Anders Byttner och finns i en tryckning 1989, Forums förlag, ISBN 
91-37-09595-1, med titeln ”Västerlandets visdom”. 320 sidor   

I det följande citeras valda delar ur boken och citaten är valda så, att de 
avses ge en lättläst allmän bild av filosofins historia insatt i det all-
männa kulturella skeendet. De olika filosofernas åsikter och läror 
citeras inte i detalj utan antyds mest bara. Citaten avses framför allt ge 
en bild av de olika epokerna i innehållsförteckningen.   

Detta är resultatet av en förkortning av Russels text. En ytterligare 
nedkortning kan vara lämplig, men får ske vid ett senare tillfälle. 
Förkortningen gjord den 19 jan 1997. Stavfel o d rättade den 17 sept 
1997.    

Observera, att Russels bok utkom 1959 och att visdomens utveckling 
efter detta årtal (och några år dessförinnan) inte behandlas. Bl a 
Popper och hans verk finns inte med.  

Sammanställningen i det följande innehåller 108 sidor:  
sida  

• Prolog   2  
• Före Sokrates   3  
• Aten 13  
• Hellenismen 22  
• Den äldsta kristendomen 30  
• Skolastiken 37  
• Den moderna filosofins uppkomst 51 
• Den brittiska empirismen  74  
• Upplysningen och romantiken 80  
• Utilismen och efteråt 92  
• Samtiden           108 
• Epilog           123-126 

17 sept 1997. Sven Wimnell    

Februari 2015: 
Boken handlar om filosofernas historia, inte maktens eller demokratins 
historia. För det behöver man komplettera med andra böcker. Boken 
har en undertitel:”Den västerländska filosofins historia mot social och 
politisk bakgrund.” Man behöver inte veta något om filosofi för att 
kunna läsa boken, men något om den sociala och politiska bakgrun-
den. 
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Sven Wimnell 10 jan 2015:
Tidningsartiklar 11 december 2014 - 10 januari 2015.  Med 
förhandlingar och överenskommelser om hur man ska styra 
Sverige utan extra val.
http://wimnell.com/omr36-39zzu.pdf

Innehåll

Tidningsartiklar hämtade från Dagens Nyheter och utvalda så 
att de i möjligaste mån ska ge en bild av pågående verksam-
heter med problem som politikerna bör beakta då de medverkar 
till att styra Sverige.

Artiklarna är för varje  datum lagda i den ordning de vanligen 
har i tidningen:
Ledare och krönikor
Debattartiklar
Nyheter, politiska och andra nyheter
Världen, händelser utomlands, utrikespolitik
Ekonomi, ekonomipolitik
Stockholm, stadsbyggnadspolitik
Kultur, kulturpolitik, politik för konstnärliga verksamheter, 
levnadsförhållanden.

Artiklarna är alltså inte ordnade efter politikområden, läsarna 
får själva lista ut vilka politiker som ligger närmast till för att 
hantera artiklarnas problem.

Fr o m 3 januari 2015 är urvalet av artiklar mer begränsat.

12 11 december 2014.
Förnyelse med okänt mål
Miljöstödet till jordbruket ger bara små effekter
Kinberg Batra satsar allt på två kort inför valet
Hård dom mot CIA:s brutalitet
Reglerna mot tortyr gällde bara inom USA
Tortyr går aldrig att försvara
Bristen på stora reformer sänker Socialdemokraterna
Branschen går åt fel håll
Svensk diplomatisk seger
Unga israeler söker sina rötter i Berlin
Höga priser en öm punkt för Israel
Oroligheter väntas efter ministerns död
Polen fick förvarning om känslig CIA-rapport

32 12 december 2014.
Tyskland kan ha hittat sin roll
Överge inte Reinfeldts öppna asylpolitik
Gamla konflikter lägger sordin på miljösamtal
Sista chansen för att lyckas med avtalet
Stefan Löfvens utspel förvånar experterna
Kristersson tar över efter Borg
Protesterna dör ut – men Hongkong är förändrat
Samarbete med Israel omprövas
CIA-chef: Metoderna var motbjudande
Schück: Tala med varandra i  stället och stoppa extravalet
EU och USA har långt kvar till ett färdigt avtal
Bönder vill ha stöd när mjölkpriset sjunker
Här har du framtidens hus (typ)
Ola Andersson: Svaret är politiskt – inte byggnadstekniskt
Helst vill vi bygga nu
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55 13 december 2014.
Vilsenheten regerar
Förhandling är inte prat
90-kontot ingen garanti för att hjälpen faktiskt når fram
Polisen saknar kompetens
Tio år har gått sedan tsunamin.
Bortträngda minnen håller inte längre som bevis i rätten
Förvirrade besked ger SD spelrum
Ny valrörelse tvingar fram kompromiss om Förbifarten
FN-chefens död granskas på nytt
Abe väntas vinna trots svikna löften
Putin till Indien när affärerna i väst dalar
Priset på olja rasar – då välkomnas dyrare bensin
Säkerhetsexpert: Lämna inte dina bankuppgifter till en app
Kostnaden för välfärd har stigit snabbare än kvaliteten
Man ser en annan gemenskap här i dag
När Sverige blev ett Naziland
YOGA FRÅN RELIGION TILL INDUSTRI
SPRICKOR I AMERIKAS SMÄLTDEGEL

108 14 december 2014.
Identitetspolitiken hotar den nordiska samhällsmodellen
DEN LEENDE NATIONALISMEN 
Löfven i enig trio för bättre arbetsvillkor i EU 
Nu kan alla läsa Einstein
Karin Bojs: När några dinosaurier fick en ny chans
Indiens kvinnor tar fajten för trygghet
Nya säkerhetsbrister upptäckta – av tidning
Löneväxla lönar sig – för vissa
Här är några andra sätt att spara till pensionen
Vi vill bli ett London i Asien
Maria Crofts: Så påverkas du av den nya budgeten

Deltidsarbete ger storförlust
Uppkoppling ger säkrare lastbilstrafik – och nya jobb
De jobbar på i ullstrumporna
Den nya industriella revolutionen är en jätteutmaning
Robotar och nya material tar över
Så ska unga lockas till industrin
Därför är minnet och historien en strid på liv och död i 
Sydafrika
Los Angeles har fått en mittpunkt

148 15 december 2014.
Maskförbud kan bli slag i luften
Dyrt, grymt och värdelöst
Jobb för nyanlända är nyckeln till integration
Militärplanet passerade rakt över våra huvuden
Hård kritik mot Ryssland efter senaste flygincidenten
Förföljelsen mot homosexuella ökar
Polis tystar Erdogans kritiker
Kritik mot urvattnat klimatavtal
Försäkringsbolagen måste våga förenkla
Birgitta Forsberg: Lite mer ansvar från riskkapitalisterna, tack
Kommunal kritiskt till besked om nattis
Svår uppgift väntar Riksbanken
Hur kan jag motivera min son att göra läxorna?
Bo Grandien var en sällsynt fin förebild
Krav att staten tar större del
Ätstörningar ökar kraftigt
Vi lever i ett ätstört samhälle
Vill Alliansen begränsa det offentliga samtalet?

174 16 december 2014.
Bygg billigare
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Svart dag för turkisk pressfrihet
Stoppa nedmonteringen av EU:s miljöpolitik
Extravalet hotar jobben och ekonomin
Tonläget gör nyvalet oundvikligt
Statsministern vädjar om samarbete – igen
Tunga partitoppar kräver att Söder lämnar sin post
Nytt hemligt polisregister kränker utsatta kvinnor
Skarp markering av UD mot det ryska planet
När en i gisslan sköts – då stormade polisen
En påminnelse om samhällets sårbarhet
Skandalen växer – fler platser har lyssnats av
Båda sidor i Ukraina anklagas för tortyr
Få tror på sänkta priser på bostäder
Kroppen har blivit ett projekt
Kärrtorp samlades mot hatet
Grönt ljus för Förbifarten
Alliansförslag får hård intern kritik
Wiman: Ren vandalism av okunniga och odugliga politiker
Lars Linder: SD har sina rötter i något katastrofalt välbekant
Kulturutskottet vet inte vad en kulturtidskrift är

202 17 december 2014,
Polisen skvallrar vidare
Genombrottet i Lima
100 procent meningslöst
Tvångsamortering fel sätt att minska hushållens skulder
Landssorg utlyst efter skolmassakern
Islamistiskt våld skördar offer varje dag
Michael Winiarski: Dubbelspelet banar väg för talibanerna
Talmansstrid efter extravalet
Riksbanken ger ingen tydlig framtidssignal
Ekonomiska krisen riskerar att spridas

Het diskussion om enhetstaxa för SL
Ett monument över Bomben
Ord & Bild. Vill Alliansen slakta en av Europas äldsta 
kulturtidskrifter?

224 18 december 2014.
Rysslands kris är Putins
Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet
Misstänkt spioneri mot regeringen
Expert: Fullt tänkbart att någon avlyssnar
Löfven redo offra hjärtefråga
Läget ännu låst inför extravalet
Stenberg: De konkreta förslagen till Alliansen kommer för sent
Protester på flera språk i riksdagen
Erkännande av Palestina får stöd över blockgränsen
Obamas besked historiskt – och kontroversiellt
Experter: Tveksamt om det kubanska folket får det bättre
Pakistan begraver sina döda
Därför är det svårt att bryta våldsspiralen
Barnen är chockade
Putin måste väga sina ord
Dalai Lama: Jag kan vara siste på posten
Nu ska det bli enklare att se hur etiska fonderna är
Han vill att mat från USA ska säljas fritt i Sverige
Pensionsspara bara i fond med låg avgift
Rysk köprusch inför väntad prishöjning
Resursskola kan stängas efter miljonvinster
Mobilmaster kan ge kaos i sommar
Det sjuka har blivit normalt
Kulturtidskrifter i giljotinen. 
De rödgröna lovar att försöka återställa bidragen
Björn Wiman: Tillsammans skapar tidskrifterna en svenskhet

320



259 19 december 2014.
Konkurrens mellan lärosäten ger högre forskningskvalitet
Expert: Kan vara staten som övervakar
KD:s utspel sätter uppgörelse med rödgröna på prov
Lena Sundström: I dag avrättar man fångarna med CIA-drönare
Ewa Stenberg: Räkna med att fler borgerliga partier följer efter
Ännu ett toppnamn lämnar M
Bygge i gång utan att MP tappar ansiktet
Åsa Romson: En sorglig dag
Övertidsberget växer – nu nyanställs 1 000
Beskedet delar exilkubanerna
Republikaner kritiska: Ännu ett misstag
Rivalerna är positiva till fredssamtal
Putin försöker lugna om ekonomiska krisen
I Pajala är partajet slut efter gruvyran
 Schück: Årets sista prognos präglas av osäkerhet
Det svenska lantbruket är en livlina vi inte får strypa
Besparingarna tas på andra områden
Björn Wiman: Trots lättnaden skrämmer okunskapen
Naturligt att Konstnärsnämnden förlitar sig på UD
Därför tror skolforskare inte längre på disciplin 
Här är varenda lägenhet unik
Språkvårdaren: Slitaget gör att orden tappar i värde

292 20 december 2014.
Nära men långt borta
Varning för vilda vänstern
Inför en förundrad omvärld
Polisens arbete mot hatbrott måste samordnas nationellt
Vi har en lång tradition av att hjälpa andra
Hundraåriga sagor blev öbornas räddning
Stridsfrågor får vänta till våren

Oron växer bland ryska bankkunder
Oljepriset är nyckeln till räddning
Filippa Reinfeldt går till näringslivet
Paket från nätet slår alla rekord
… men en stor del skickas tillbaka
Hyresgäster kräver sänkt hyra för 2015
Hanna Fahl: Att göra det sämre för samhällets svagaste är ett 
problem, inte en lösning

317 21 december 2014.
Höj rösten för handeln
Tack men nej tack till mastodontmyndigheter
Här är det ideologiska stoffet som visar fascismen i SD
Inte vårt ansvar att flyga hem svenskar
Löfven avvisar Borgs kritik: ”Det är fullständigt trams
Stöd för fortsatt allianssamarbete
USA stärker gränsen – men många vill se invandringsreform
Renzis parti riskerar att spricka
Färre 55-plussare vill jobba efter 65
Maria Crofts: Inte för sent att rädda pensionssparandet
Även i små roller spelade han huvudrollen
Klas Östergren: Ulf Linde visade hur man inför konsten måste 
göra sig nollställd och öppen, befriad från sitt eget vetande

353 22 december 2014.
Försoning är också statskonst 
Putin bor inte här längre
Stoppa social dumpning i offentliga upphandlingar
Butikerna ratar fula grönsaker
Det liknar början på en vanlig, solig dag i Khao Lak. 
Men elefanterna är oroliga – plötsligt sliter de sig och rusar 
mot en höjd. Tio minuter senare slår vågen till
Nytt polismord väcker avsky i USA
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FI-chefen vill se snabb sänkning av ränteavdrag
Forsberg: Lyxbehandlingen verkar stiga vissa chefer åt huvudet
Få varsel i år: ”Bemanningsföretagen tar smällen
Trafikverket och SJ oense om underhåll
Så kan Nya Slussen bantas
Man gör inte revolution med Svenska Akademien
Jag skulle vilja ha gjort något duktigt, innan jag bleve invald

378 23 december 2014.
Sverige sämst på patienters delaktighet i egna vården
Partierna förhandlar för att slippa nyval
Butikernas överblivna mat blir hjälp åt hemlösa
Alla ville fira pigg 150-åring
För att vara 150 är du rätt pigg
Rädslan hänger kvar trots det nya varningssystemet
Temperaturen stiger efter Jeb Bush utspel
Högre inflation största prioritet för Stefan Ingves
Johan Croneman: Tv-julen är full av urtrista traditioner och 
renons på nytänk
Läsplattor kan skada dygnsrytmen

397 24 december 2014.
Astrid skrev vår jul
Förändringens lätta darrning
”Diktatorn” är ännu aktuell
Fem konkreta förslag för ett bättre politisk samtalsklimat
Billigare njuta av julens klassiker
Elin Peters: Här och nu är traditionerna som allra viktigast
Så påverkas du av de nya lagarna
En tandborste uppskattas mest
Saknaden går inte över
USA förnekar nätattack

Ungdomarna struntade i presidentvalet
Skypegrundaren vill se mer stöd till unga entreprenörer
Närvaro lindrar smärtan
Bister blick på skönheten. 
Mike Leigh gör komplext porträtt av älskad landskapsmålare
Oersättliga kulturarv förstörs i striderna
Allt fler får vård i det egna hemmet
Kommunen erbjuder tiggare husvagnsboende under julen

422 25 december 2014:
Förmedling med förhinder
Åsikter på sociala medier är inte den allmänna opinionen
Hemmet visar din identitet
Reinfeldt vill inte lägga sig i extravalet
Minnena av katastrofen i Khao Lak har inte bleknat
Nya upplopp efter ännu en polisskjutning
Liebermans utspel om fred förvånar Israel

433 26 december 2014.
Besk medicin
Häktning får inte användas som ett universalmedel
Hot och våld mot anställda utreds
Flera till sjukhus efter anlagd brand i moské
Kungen vände sig till alla
Reinfeldt omnämns ofta trots få framträdanden

442 27 december 2014.
Från käbbel till nyval
Det brinner
Skolledarna vill att staten tar större ansvar för skolan
Lyktor tändes för varje liv som släcktes
Kungen och statsministern hedrade offren
Jan Björklund: Förhastat av Löfven att besluta om nyval
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Hundratals visade sitt stöd för religionsfriheten
Kan vara politiskt dåd – Säpo kopplas in
Färre skadliga kemikalier i barnens plastleksaker
Trycket ökar på länder som diskriminerar romer
Ukrainskt Natointresse får Moskva att se rött
Litauen tar nästa steg mot väst
Snart avgår nya snabbtåget
Färre ryssar att vänta i januari
Barnfetma ska stoppas redan på MVC
Författare blir fixstjärnor i fiktionen

468 28 december 2014.
Bland despoter och demagoger
Wolodarski: Välkommen besinning fem minuter före nyår.
Låt alla nyfödda barn vara med sin familj dygnet runt
Hemliga spelet som löste krisen
De borgerliga vinner mer än S-ledaren
Hård intern kritik mot Kinberg Batra
Detta innebär uppgörelsen
SD kommer att väcka misstroendevotum
Sverige nu mindre sårbart vid en kris
Risk för oseriösa byggare när Kiruna flyttar
10 största genombrotten i år
Karin Bojs: Varg, lo, björn och järv tillbaka i Europa
Långa matsittningar en hälsokur för fransmän
Begravning av polis hejdar inte debatten
Nu ska norrmännen få insyn i landets mörka historia
Aktier fortsatt högt i kurs 2015
Amorteringskrav ett förmynderi
Hasse Eriksson: Nytt stöd för att välja indexfonder
Skiftjobb kan ge sämre minne
Arkitektur delar ut ris och ros till Umeå i årets sista nummer

Konstprofessor Jeff Werner: ”Anställ nya chefer för att öka 
mångfalden på museerna
Åsikter på sociala medier är inte den allmänna opinionen

507 29 december 2014.
Farväl år 2014
Samsyn kring fortsatt konflikt
Alliansen har villkorslöst gett upp sitt eget inflytande
Löfven har ett högt tonläge
Naturligt att ingå i regering
Valmyndigheten pustar ut – nu slipper man trycka nya 
valsedlar
Nyfiken nykomling dyrare i butikerna
Var fjärde ung flicka får alkohol hemma
Fler tvingas bo tillsammans 
Försökte runda åskan – sedan försvann planet
789 döda i världen – ett mörkt år för passagerarflyget
Feminism det nya modet bland USA:s kändisar
Hård kamp för att rädda nödställda passagerare
Proffsen tror på börsen – men 2015 kan bli turbulent
Vi måste alla ta ansvar och hjälpa varandra
Så ska Stockholm fortsätta att växa – om planerna följs
De nya stockholmarna bor redan i länet
Vår dotter klarar inte av att sova själv – vad ska vi göra?

536 30 december 2014.
Vrede utan nyanser
Vi har alla ansvar, sa ministern
Kapitalismens inre motsägelse
Där blev det ingen överenskommelse
Högre utbildningskvalitet måste gå före fler platser
Knäckfrågan som Alliansen duckar för
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Direkt när riksdagen öppnar lämnar vi in 
misstroendeförklaringen
Muslimer kräver ökat skydd efter ny brand
Spåren i sanden vittnar om den enorma tragedin
Under all kritik att inte alla EU-länder tar solidariskt ansvar
Segerviss vänster vill omförhandla skuld
EU:s skydd räcker inte vid akut kris
Fondjättarna tappar i global fondhandel
Miljösektorn har enorma möjligheter
Nya sedlar till hösten
Jag spydde för att få bort ångest
Så har den politiska kartan ritats om
Jag tycker om kritik för jag vill bli bättre
En–två–tre, en–två–tre, en –två–tre...
Valsen väcker något kroppsligt i oss

569 31 december 2014.
Myternas Mecka
Unik chans att göra positivt vägval för vår miljö nästa år
Toppar: Bryt samarbetet
Gruppledare tonar ned risken för splittring
Expert vill se mer granskning av östtyskt spioneri
FN utreder flygkrasch
Kubaner dansar in ett nytt år – och en ny tid
Över 200 greps efter dom mot Putinkritiker
Kriminella ligor siktar in sig på insiderbrottslighet
Nya eurolandet skakar om i ECB
Nordens största galleria tar form
Polisen: Folk slår bokstavligt talat ihjäl varandra
Här är kulturens tio i topp-lista. Som ni vill ha den
Nobelpriset i litteratur
Bröderna Lejonhjärta
Jazz på svenska

Fanny och Alexander
Dancing Queen
Karl-Bertil Jonssons julafton
Utvandrarsviten
Äntligen har ”de som älskade mest” fått sin upprättelse
Påhittiga pedagoger gjorde det mesta rätt
Uppfinningen Pippi Långstrump
Museerna får tid att ladda inför fler besökare

605 1 januari 2015.
Ropa inte på hämnd
Data från ditt aktivitetsband är försäkringsbolagens dröm
Allt fler missnöjda med husbilsköpet
Flyktingar vägrade gå av bussen
Experter eniga: I akuta kriser besinnar man sig
Sju politiska kriser som skakade Sverige
Den frispråkige monarken
Säkerhetspolis slog till mot oppositionella
Hälsobranschen tar fart när tekniken hjälper till
Svensk flygledning på nordisk export
Förbifarten kan bli ett lyft för pendlare
Hisnande och fantastiskt
Konspirationsteorier ska kritiseras – fast ödmjukt
Han vill ge romer en röst

636 2 januari 2015.
Popper som post modernist
Detta är inte Sverige
Gör om reglerna för anställning från grunden
Rädslan sprider sig efter brandattacken
25 dagar som förändrade svensk politik
Politik. Globala och nationalistiska ideal prövas alltmer
Världen. Konflikterna kommer att fortsätta avlösa varandra
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Privatekonomi. Mer i plånboken för dem med jobb och bolån
Samhällsekonomi. Grekiskt nyval kan blåsa liv i eurokrisen
Näringsliv. Ryssland lägger sordin på stämningen
Vetenskap. Gott hopp om att hejda ebolaepidemin
Polis förhandlar med flyktingar på buss
Abbas riskfyllda drag pressar Israel och USA
Ryssland knäckfråga när Lettland tar över
Nya börsbolagen ofta en bra affär för sparare
Kapitalförvaltare minskar aktieandelen
Inför karantän för statsråd som går till näringslivet
Våga knacka hål på det invanda
Bromma flygplats 15.17
Podcaster är ingen fluga
Kriget mellan journalistiken och tekniken
2015

688 3 januari 2015.
Forska i arbetet bättre än hemsnickrad fortbildning
Från västvän till nationalistisk envåldshärskare
Schück: Överenskommelsens livslängd ser ut att bli begränsad
Första krigsvintern för hundra år sedan

705 4 januari 2015.
Det politiskt korrekta SD
Sjuktalet ger en skev bild av verklighetens sjukfrånvaro
Så nära helvetet man kan komma
Kontroversiell kemist lämnade kluvet arv
Här finns jobben 2015
Den långa vägen hem till Polin

728 5 januari 2015.
Vi måste bli överens om grunderna för skolpolitiken

Cyberhoten ökar mot svensk industri
Hur kan jag få närstående att ta kontakt med min sjuke man?
Det eviga kriget i Afghanistan

738 6 januari 2015.
Bryt den onda trenden och ta kontroll över byråkratin
Missnöjet gror mot försvarets tester i reservat
Ex-minister varnar för politiskt kaos
Alliansen säger nej till skolsamarbete

747 7 januari 2015.
Ändå inte bättre förr
Jordbruksstöden är viktiga för både jobben och miljön
Hinder för utländska bolag hämmar byggandet
Trängsel på t-banan oroar politikerna när jättehuset byggs
Deras hat mot demokratin är konstant

760 8 januari 2015.
Den ynkliga ondskan
Här kommer solen
Allt fler drunknar – nollvision krävs för att bryta trenden
Här flyr terroristerna efter attacken
Risk att vi hamnar i en ond cirkel
Tidningen har utsatts tidigare
Dådet för upp terrorn på agendan i hela EU
Peter Wolodarski: Frankrike har sorg. Europa har sorg. Hela 
den demokratiska världen känner sorg och vrede.
Wallström: Hoppas inte viktiga röster tystnar
Dådet i Paris är en attack mot upplysningens hjärtpunkt
Elisabeth Åsbrink: Det är skillnad på att kritisera en idé och att 
vända sig mot enskilda individer
Lågt oljepris gynnar världsekonomin
Åldrandet är inte rättvist
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784 9 januari 2015.
Jo, det är vi mot dem
När fluffet ska bli till riktig politik
En tänkande statschef
Vårdens vetenskap kan inte väljas bort
Så förstärker vi arbetet mot våldsbejakande extremism
Vi samarbetar gärna med regeringen för bättre kunskaper hos 
eleverna
Stödet för att gå med i Nato ökar
Nyckeln till medlemskap ligger hos S
Enighet om försvaret är en viktig signal till omvärlden
Många känner sig stressade på jobbet
Schück: Vinnare och förlorare i priskriget på oljemarknaden
Män som lever ensamma klarar en stroke sämre

Terroristdådet i Paris:
Intensiv polisjakt på bröderna
En lång historia av kriminalitet
Uniformer och tjutande sirener tar över gatulivet
Dödsoffren
Därför visas Charlie Hebdos teckningar i DN
Bakom enade led i sorgen lurar motsättningarna
Dådet kan handla om konkurrens mellan jihadister
Tyskland har lyckats stoppa flera attentat
Muslimer i Sverige manar till försiktighet
Säpos intresse riktas mot de som deltagit i strider
Förfärligt uttalande av Söder
Våld och hot stoppar inte satiren
Charlie Hebdo kommer ut i miljonupplaga
Infekterad kulturdebatt om islam i Frankrike
Charlie lärde mig att jag levde i Voltaires oförskämda land
 

823 10 januari 2015.

Terroristdådet i Paris:
Därför slog poliserna till samtidigt
Attentatsmännen intervjuades av tv-kanal
Det är ett krig med fienden mitt ibland oss
Michael Winiarski: Frågan alla måste ställa sig nu – hur kunde 
det gå så långt?
al-Qaida tränade en av bröderna
Världen hedrar de döda och står upp för pressfriheten.
Marine Le Pen vägrar delta i manifestation 
Pennorna i Paris. Blyerts. Tusch. Kulspets. Överallt höjs 
fredens vapen mot terrorn.
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Sven Wimnell  31 januari 2015:
Socialdemokraternas hemsida på internet. Människornas 
levnadsvillkor och utvecklingens krafter. Partiledardebatt och tid-
ningsartiklar i 22 politikområden 10-27 jan 2015
http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf

En fortsättning på http://wimnell.com/omr36-39zzu.pdf

Innehåll:
sida
  6 Om socialdemokraternas hemsida på Internet.

  7 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

  8 Gunnar Hökmark (M) Europaparlamentariker om Stefan 
Löfven: De går till val på Löfvens regeringsduglighet

 10 Partiernas överenskommelse om hur Sverige ska styras.

 10 Detta innebär uppgörelsen

 11 S och MP – en vek allians

 13 Socialdemokraternas hemsida inför 2015.

 13 22 politikområden. 

 15 Samhällsplaneringens problem

 16 Sverigedemokraterna och svenskheten

 17 Socialdemokraternas hemsida 

 18 Socialdemokraternas gruppledare. 

 19 Socialdemokraternas statsråd

 20 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 
verksamheter. 

 24   Innehållet i:
  Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system för  

            verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner,   
            myndigheter. utskott. regeringen och departementen,  
            statsbudgeten.  http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf

 27 Tidningskommentarer 27 okt-27 nov 2014

 28    Innehållet i:
Sven Wimnell 10 dec 2014: Om politik med anledning av 
budgetbeslutet i riksdagen den 3 dec 2014. 
http://wimnell.com/omr36-39zzt.pdf

33    Innehållet i:
Sven Wimnell 10 jan 2014:
Tidningsartiklar 11 december 2014 - 10 januari 2015.  Med 
förhandlingar och överenskommelser om hur man ska styra 
Sverige utan extra val.
http://wimnell.com/omr36-39zzu.pdf
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 42 Människornas levnadsförhållanden och 
 utvecklingens krafter.
 
  42    Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  
            faktorer: 

  Individens kroppsliga förhållanden, 
  Individens psykiska förhållanden, 
  Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
  Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

  42  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 

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

            A1+A2 
  B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.  B1+B2

                          
  42   Individer och samhällen planerar framtiden:

  Hur var det ?   Kunskaper och erfarenheter från det förgångna
  Hur är det ?     Riktiga kunskaper om rådande förhållanden. 

   Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
  Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

  42   Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
  hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på indivi-
  dernas levnadsvillkor, som ges av  psykiska och  kroppsliga   

           förhållanden och av deras fysiska och  sociala miljöer.

  43   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. 

  43   Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i  
            världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det  krä-
            ver 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 

  verksam- heterna inklusive samverkansverksamheterna i     
   lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla med-

             borgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna 
             mot framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.

  44    Informationer för rollera A1, A2, B1 och och B2.
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  45    Klassifikationssystem för verksamheter.
  47    Den fundamentala påverkanskedjan.
  49    Politiska pch opolitiska planeringar.
  50       Schema över påverkans- och förändringsproblem.
  51       Samband mellan huvudområden. 

    individens inre verkligheter som medel att förändra
 politiska styrningar
 ekonomiska handlingar
 kulturella handlingar
 individens inre verkligheter som mål om tillfredsställelse 

  52       Forskningen om samhällsplaneringens problem.  
  52       Sven Wimnells hemsida på Internet.
  54 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssystemen.  
  55 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för verk-

samheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.     
 56 Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.
 56 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 

förtydligande kommentarer.
 62 Hjälp att förstå de mänskliga verksamheterna
 63 De senaste särskilda utredningarna

 68 De 22 politikområdena.

Utredningar har visat att dagens politiska problem kan inordnas 
i 22 politikområden som hvudsakligen stämmer överens med 
regeringens ministerområden.

 69 * Partiledare Stefan Löfven.

 72    * Allmänt om socialdemokraternas  politik. 

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

286 * Europapolitik. 
      Politik för en EU-minister. 

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

366 * Försvar. 
      Politik för en försvarsminister.

401 * Klimat och klimatpolitik  
      Politik för en miljöminister.

411 * Transporter. 
      Politik för en infrastrukturminister.

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

433 * Landsbygdspolitik. 
      Politik för en landsbygdsminister.

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

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

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

601 * Utbildning. Forskning. 
      Politik för en utbildningsminister.

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

713 * Jobb. 
      Politik för en arbetsmarknadsminister.

743 * Näringar. 
      Politik för en näringsminister.

778 * Handel. 
      Politik för en handelsminister.

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

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

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

927 DNs innehåll 10-27 januari 2015
(Delar av innehållet) 
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Sven Wimnell 10 mars 2015:
Utrikespolitisk debatt och några tidningsartiklar i 22 politikom-
råden 28 januari - 27 februari 2015, med utvecklingen under
perioden. En fortsättning på http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf

http://wimnell.com/omr36-39zzx.pdf

Innehåll:

Innehållet i
  4 Sven Wimnell 31 januari 2015:

Socialdemokraternas hemsida på internet. Människornas
levnadsvillkor och utvecklingens krafter. Partiledardebatt
och tidningsartiklar i 22 politikområden 10-27 jan 2015
http://wimnell.com/omr36-39zzv.pdf 68

  8 Några kommentarer  

 13 Tidningsartiklar 28 januari -  27 februari 2015

Utredningar har visat att dagens politiska problem kan inordnas 
i 22 politikområden som hvudsakligen stämmer överens med 
regeringens ministerområden.

 14 * Partiledare Stefan Löfven.

 15    * Allmänt om socialdemokraternas  politik. 

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

250 * Europapolitik. 
      Politik för en EU-minister. 

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

301 * Försvar. 
      Politik för en försvarsminister.

334 * Klimat och klimatpolitik  
      Politik för en miljöminister.

341 * Transporter. 
      Politik för en infrastrukturminister.

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

384 * Landsbygdspolitik. 
      Politik för en landsbygdsminister.

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

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

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

591 * Utbildning. Forskning. 
      Politik för en utbildningsminister.

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

699 * Jobb. 
      Politik för en arbetsmarknadsminister.

735 * Näringar. 
      Politik för en näringsminister.

760 * Handel. 
      Politik för en handelsminister.

777 * Migration. Integration o d. 
      Politik för en migrationsminister och en integrationsminister. 

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

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

951- Protokoll från den utrikespolitisk  debatten i 
1057 riksdagen den 11 februari 2015
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Sven Wimnell 3 april 2015 +rev sid 27: Svenska folket och dess 
boende, nya lägenhetstyper,  hushålls- och bostadsstatistik. 
Hushållskostnader, samhällsplaneringens problem och regeringens 
verksamheter och ansvar.  http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf

Innehåll:
Sida
  4 En rapport om trångboddheten i Sverige. Målsättningar 

och definitioner kring trångboddhet
  5 Boverkets rapport om rum för barnen

  6 De föreslagna nya lägenhetstyperna
  8 Ritning.  Bostad 2 rum och kök och 3 rum och kök imindre skala
  9 Ritning. Bostad 4 rum och kök i mindre skala
10 Ritning. Bostad 2 rum och kök i större skala
11 Ritning. Bostad 3 rum och kök i större skala
12 Ritning. Två studentbostäder med gemensamma utrymmen
13 Ritning. Bostad 2 rum och kök med större sovrum

14 Bostad 2 r o k
15 Bostad 3 r o k
16 Bostad 4 r o k
17 Två studentbostäder med gemensamma utrymmen för entré, 

badrum, kök och balkong.
18 Bostad 2 r o k med större sovrum

19 Svenska folkets boende.
19 Rumsenheter per boende efter hushållstyp 
20 Utrymmesstandard
22 Genomsnittlig yta per lägenhet
24 Antal lägenheter efter region, hustyp, bostadsarea och år 
24 Riket. Småhus och flerbostadshus
25 Riket. Övriga hus. SCBs kommentarer:
26 Förslag till lägenhetstyper i ny bostadsbebyggelse.

28 Hushålls- och bostadsstatistik  
30 Registerbaserad hushållsstatistik
32 Artiklar om hushåll och ekonomi
33 Artiklar om Fastigheter
34 Artiklar om Regionalt
35 Artiklar om Glesbygd
36 Artiklar om Boende och byggande
37 Artiklar om Integration och segregation

38 Personer (antal och andelar) efter region, boendeform, kön, 
ålder, tabellinnehåll och år

38 Riket  småhus, äganderätt
39 Riket, småhus, bostadsrätt
40 Riket, småhus, hyresrätt
41 Riket, flerbostadshus, bostadsrätt
42 Riket, flerbostadshus, hyresrätt
43 Riket, specialbostad, övrigt boende, uppgift saknas
44 Riket, samtliga boendeformer
45           SCBs kommentarer

46 Hushåll (antal och andelar) efter region, boendeform, 
hushållsstorlek, tabellinnehåll och år

46 Riket, småhus
47 Riket, flerbostadshus, specialbostad, övrigt boende
48 Riket, samtliga boendeformer. SCBs kommentarer

49 Årshyra per lägenhet, årshyra per kvm efter region, 
ägarkategori, nybyggår/värdeår, årsintervall, lägenhetstyp, 
tabellinnehåll och år

49 Riket
51 Kommuner med > 75000 inv samt Stor-Stockholm och 

Stor-Göteborg
53 Kommuner med < 75000 inv (exkl Stor-Stockholm och 

Stor-Göteborg)
55 SCBs kommentarer
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56 Hushållsverksamheter, hushållsbudgetar, inkomster och 
boende. Samhällsplaneringens problem. Politikområden. 
Skatter och bidrag. Regeringens verksamheter och ansvar. 

58 Hushållsverksamheter. Hemkunskap
59 Hushållsverksamhet
60 Konsumenverket.  Hushållskostnader 2014
62    Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år
65    Månadskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer
65 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer
66 Pensionärer 2014
66 Årskostnader år 2014, pensionärer

67 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
67 2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
68 2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
68 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
69 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
69 2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
70 2013  Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
70 2014  Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
71 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

72 Samhällsplaneringens problem
73 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
73 Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  
            faktorer

73    Förändringsprocesserna i världen hålls i de mest väsentliga  
73    avseendena igång av människornas verksamheter
73    Människorna påverkar genom verksamheter i fyra olika roller
73    Individer och samhällen planerar framtiden
73 Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 

   hänsyn till effekterna
74    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   
74    Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i  
            världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det  krä-
            ver gemensamma viljor och gemensamma planeringar. 

76 Klassifikationssystem för verksamheter 
78 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 

förtydligande kommentarer
84   22 politikområden 
85 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 

verksamheter

89 Regeringen och departementen 
89 Sveriges regering
91 Departementen
93 Ministrarnas ansvarsområden

94 Något om skatte- och bidragshistoria.
97 Mer om skatter och bidrag
102 Tillägg om skatter
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105 Förslag till riksdagsbeslut 106 Regeringen bör sätta fart på byggandet av bostäder för 
hyresrätt, fem lägenhetstyper som visades i början, i blandning 
som passar varje orts behov

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

Innehåll
Sida
6 Kapitel 1. En början.

7 Viktigast: arbete eller välfärd.
10 Personlig situation och välfärd. Skatter och utbildning.
11 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
13 Arbetsförmedling och träningsjobb.

14 ”Automatiseringen har tagit bort 450 000 jobb på fem år.
16 Så kan Sverige utrota ungdomsarbetslösheten på bara några år.
17 Chefer måste ta ansvar för ökande psykiska ohälsan.
19 6 500 nya utbildningsplatser redan i år ska stärka Sverige.
21 Det behövs en statlig haverikommission för att utreda 

sjuksköterskornas villkor.
24 Alla mellan 18 och 24 bör kallas till medborgartjänst.
26 Birgitta Forsberg: I Landet Lagom behöver sällan någon stå till 

svars.
27 Politikproffs i kulisserna styr utan demokratiskt mandat.

30 Vi stämmer högskola för dålig utbildningskvalitet.
32 SD visar sitt janusansikte.
33 Tillväxten kan bli EU:s giftbägare.

36 Kapitel 2. Samhällsplaneringens problem och 
grunderna för den svenska politiken.

37 Samhällsplaneringens problem.
38 Yuval Noah Harari: ”Sapiens. En kort historik över 

mänskligheten.
40 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
43 Klassifikationssystem för verksamheter.
45 22 politikområden.
46 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets

verksamheter.
50 Regeringen styr Sverige.
52 Politiska problem i de 22 politikområdena.
54 Särskilda utredningar 30 januri 2010 - 17 juni 2013.
56 Utredningar före 30 januari 2010.
57 Ska vi tacka Stalin för Europas frihet?
59 Tillbaka till framtiden.
63 Politisk skräll med höga ideal.
64 Politikproffsen tar över. 

66 Förhistorien. Historisk tid. Demokrati. Globalisering. Forsk-
ningsarbetets början.Skattereformer. Socialdemokraterna.
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69 Politikerna - folkets valda representanter.

74 Kapitel 3. Utbildning o d.

75 Om utbildning i skolan.
76 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen,fritidshemmet 2011
80 Ämneslärare saknar utbildning för att undervisa.
83 Många obehöriga lärare i skolan.
84 Religion och levnadskunskap.
86 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
87 Tema SO.
87 Hur viktiga är SO-ämnena ur ett samhälleligt perspektiv?
88 Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken?
90 Hur viktigt är det att lärarna har ämnesdidaktiska kunskaper?
91 Kursplaner.
91 Något för kulturministern och demokratiministern.
92 Något för arbetsmarknadsministern och näringsministern.
93 Planering och styrning. En svensk världsplanering behövs.
94 En inledning om planering.
96 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar.
97 Svenska väljare okunniga.
98 Innehållet i : Sven Wimnell 31 januari 2014:

Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund.
Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper.
PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.

101 Innehållet i: Sven Wimnell 4 september 2014:
Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.

107 ”Förbättra resultaten i skolan genom att
kasta ut datorerna från lektionerna.

109 Kunskapsklyftan riskerar bli en av de stora klassfrågorna.
111 Öka kännedomen om landets natur.
112 Alla mellan 18 och 24 bör kallas till medborgartjänst.
114 Domstolarna accepterar mer våld från de vuxna i skolan.
117 Kapitel 4. Skatter och bidrag.

119 Något om skatte- och bidragshistoria.
122 Mer om skatter och bidrag.
127 Tillägg om skatter.
129 Matmomsen.
130 Problem med lån.
132 Deklarationsdags. Bostadsförsäljningar.
133 Var glad för att du slipper djävulsblanketten.
134 10 tips som hjälper dig med din deklaration.

137 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
137 Årskostnader år 2014, pensionärer.
138 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
138 2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
139 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna.
139 2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
140 Beräkningar av barnkostnader.
141 Villaägarna: Mer rättvist rikta kravet mot banken.

143 Förslag till riksdagsbeslut.
144 Kompletteringar/revideringar till förslagen om riksdagsbeslut.
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147 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
149 Branschen har fått styra för mycket i digitalradiofrågan.
151 Experter delade om ökat surfande.
154 Använder internet dagligen.
154 Tillgång till surfplatta i hemmet.

155 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
156 Pensionärerna med låga pensioner.
156 Förbättringar för pensionärer med låga inkomster.
157 Bostadstillägg för pensionärer.
158 I samband med småhus finns två sätt att bo.
159 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia.
167 Ingen i regeringen eller riksdagen har visat

tillräckligt intresse för de lägsta inkomsterna.
167 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.

170 Så beräknar vi dina inkomster.
171 Så beräknar vi din bostadskostnad.
173 Så mycket kan du få i bostadstillägg.
174 Så beräknar vi ditt bostadstillägg.
176 Avtrappningsregler.
178 Från pensionsmyndigheten 22 april 2015.
178 Bostadstillägg till pensionärer.
178 Om bostadstillägg.
179 Innan du ansöker om bostadstillägg.
179 Ansökan om bostadstillägg.
180 Så mycket kan du få i bostadstillägg.
181 Efter du har ansökt.
182 För dig som har bostadstillägg.

182 Socialförsäkringsbalken (2015)

186 Bostadsbidrag bör införas för barnlösa ickepensionärer.
187 Bostadsbidrag bör införas för barnlösa ickepensionärer

som inte kan få ungdomsbostadsbidragen.
188 Från försäkringskassan 18 april 2015.
189 Bostadsbidrag till unga utan barn 2015.
193 Bostadsbidrag – information om bostadskostnad och inkomst. 

2015.
197 Svenska folket och dess boende.
198 De föreslagna nya lägenhetstyperna.
199  B1.Målsättningar och definitioner kring trångboddhet.
200 Ritning 2rok och 3rok.
201 Ritning studentbostäder.
202 Ritning 2rok med större sovrum
203 Två studentbostäder med gemensamma utrymmen för entré, 

badrum, kök och balkong.
204 Bostad 2 r o k med större sovrum.
205 Förslag till lägenhetstyper i ny bostadsbebyggelse.
207 Årshyra per lägenhet.
209 Genomsnittlig yta per lägenhet.
210 Kommentarer till försäkringskassans regler om bostadsbidrag 

för unga 18-28 år.
214 Traineejobb.

215 Bostadsbidrag för barnfamiljer.

216 Skatteverkets belopp och procentsatser för inkomstår 2015.
Försäkringskassans aktuella belopp 2015. Prisbasbelopp.
Grundavdrag inkomståret 2015. Avtrappning av bostads-
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bidrag 2015. Jobbskatteavdraget. Marginalskatter/
marginaleffekter.

217 SKATTEVERKET Belopp och procentsatser för inkomstår 
2015.

219 Försäkringskassan. Aktuella belopp 2015.
220 Prisbasbelopp inkomstår 2015: 44500.
220 Grundavdrag enligt Wikipedia.
221 Grundavdrag enligt Swedbank. 2015.
221 Med kommunala skatter 33% 2015.
221 Avtrappning av bostadsbidrag 2015. Barnfamiljer.
223 Förr fanns tabeller över bostadsbidrag för olika barnantal och 

olika inkomster. De går inte att finna nu.
224 Jobbskatteavdraget.
226 Marginaleffekter av skatt och bidrag. 2015.
227 Jobbskatteavdraget år 2015 diagram.
228 Marginalskatt år 2015, diagram.
229 Tabeller för grundavdrag och preliminärskatt inkomståret 2015.
230 Grundavdrag 2015.
235 Skattetabeller för beräkning av preliminär A-skatt 2015.
236 Skatteavdrag för månadslön 2015

243 Från Ekonomifakta 11 april 2015. Skatter.
243 Skattetrycket.
244 Skattetryck - internationellt.
245 Skattetrycket per typ av skatt.
246 Skatteintäkter per skatt.
247 Skattestrukturen 2014.
248 Arbetsgivaravgift.
249 Sociala avgifter.
250 Sociala avgifter över tid.
251 Marginalskatt år 2015.

252 Genomsnittsskatt.
253 Jobbskatteavdraget.
255 Kommunalskatter.
256 Skatt på arbete - internationellt.
257 Skatt på arbete för en genomsnittlig löntagare.
257 Andra skattefrågor.

258 Kapitel 5. Vårbudgeten 2015.

259 Ett Sverige som håller ihop - vårbudgeten för 2015.
259 Vårbudgeten på 5 minuter.
264 Finanspolitikens inriktning.
267 2015 års ekonomiska vårproposition.
268 Vårändringsbudget för 2015.
269 Statens budget 2015 i siffror.
270 Skatteförslag i vårändringsbudgeten 2015.
274 Sammanfattning prognos för den ekonomiska utvecklingen.
276 Den statliga budgetprocessen.
278 Det finanspolitiska ramverket.
280 Bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

282 Regeringens proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska 
vårproposition Förslag till riktlinjer.

282 Innehållsförteckning.
284 Tabellförteckning.
286 Diagramförteckning.
288 Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen.
289 Tabeller.
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319 Regeringens proposition 2014/15:99 Vårändringsbudget för 
2015.
319  Innehållsförteckning.
321 Tabellförteckning.
321 Diagramförteckning.
322 Tabeller.

333 Kapitel 6. Budgetdebatt i riksdagen 15 april 2015. 
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Sven Wimnell  11 maj 2015:
Hur Sverige styrs. Socialdemokraternas politik. Politiska problem. 
Regeringens bostadspolitik. Boverket och SCB m m.
Sven Wimnell om boende och byggande.
http://wimnell.com/omrzzza.pdf

Innehåll:
Sida
  7 Kapitel 1. Regeringen och politiska partier styr 

Sverige.

  8 Sveriges regeringar under 100 år
 10 22 politikområden.
 11   Politiska problem i de 22 politikområdena
 13 Gammalmoderaterna måste hålla fingrarna i styr
 15 Ett omöjligt samarbete

 17 Kapitel 2. Socialdemokraternas politik och 
ansvaret för den.

 
 18 Socialdemokraterna har inte skött informationen om sin 

politik 
 20 Nyvald partistyrelse
 32 Nya verkställande utskottet
 22 Socialdemokratiska ministrar.
 29 Gruppledare
 34 Regeringen styr Sverige.
 36 Regeringens ministrar från miljöpartiet
 37 Miljöpartiet ger upp kampen om  Fi-väljarna
 39 Oklart om fokus på två frågor fungerar
 40 Makthavare i världen efter andra världskriget.

 42 DN/Ipsos: Dyster högtidsdag för S
 45 Ett uttryck för väljarnas grusade förhoppningar
 47 Stefan Löfven. Tal på första maj i Sundsvall.
 54 Första maj-tal 2015 av LOs ordförande Karl-Petter 

Thorwaldsson
 67 På marsch mot okänt mål
 68 S säger nej till LO:s nya krav
 70 Vilka är Stefan Löfvens största utmaningar? 
 71 Oppositionen hoppas på färre höjda skatter
 72 Sjöstedt pressar S om jobben
 73 Löfvens seger leder mot permanent försvagning.
 75 Låt DÖ dö
 77 DÖ-snack ska inte få styra
 78 En tredje väg i svensk invandringspolitik
 80 Innovationspolitiken måste samlas i egen proposition
 82 Ankare i ett hav av kaos 
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 84 Kapitel 3: Politiska problem

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

 89              Viktigast: arbete eller välfärd.
 92 Personlig situation och välfärd.  Skatter och utbildning.
 93 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
 94   Arbetsförmedling och träningsjobb.
 95   Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
 98   Klassifikationssystem för verksamheter.
100 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets verksam-   

heter.

104 Förhistorien. Historisk tid. Demokrati. Globalisering. Forsk-
ningsarbetets början. Skattereformer. Socialdemokraterna. 

107 Politikerna - folkets valda representanter.

111 Om utbildning i skolan
112 Religion och levnadskunskap.
113 Tillägg om skatter.
116 Problem med lån. Gör lägre avdrag för höga räntor.
118 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
118 Årskostnader år 2014, pensionärer.
119 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
119 2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
120 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
121 Förslag till riksdagsbeslut.
122 Kompletteringar/revideringar till förslagen om riksdagsbeslut

122 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
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 jobb- 

           skatteavdragen. Inflationsuppräkningen av jobbskatteavdragen 
bör tas bort och avdragen frysas till de avdrag som gäller för 
inkomståret 2015.

124 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. För alla bostadsbi-
drag bör tas bort hänsynen till kapital. Hänsyn till kapitalin-
komster bör tas på samma sätt som för alla andra inkomster.

124 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.

124 Bostadsbidrag för barnfamiljer. För alla bostadsbidrag bör tas 
bort hänsynen till kapital. Hänsyn till kapitalinkomster bör tas 
på samma sätt som för alla andra inkomster.

124 Tillägg: Ny myndighet måste få ansvar för jämställdheten

127 Kapitel 4. Regeringens bostadspolitik.

128 Från vårpropositionen 2015.
133 Staten måste ta ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet
135 Boende och byggande
136 Mål för boende och byggande
137 Boende och byggande i statens budget
138 Urban utveckling - stadsdelar med utbrett utanförskap
138 Stimulans för ökat byggande
139 En investeringsstimulans för anordnande av nya hyresbostäder
141 Mehmet Kaplan: Modulbostäder är inte svaret
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144 Kapitel 5. Boverket och Socialstyrelsen om boende 
och bostadspolitik.

145 Bostadsförsörjning och riksintressen
149 Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv
152 Boverket: Mål- och resultatindikatorer för samhällsplanering, 

bostadsförsörjning och byggande
154 Boverkets indikatorer november 2014
155 Boverket. Årsredovisning 2014
157 Ungdomars boende– lägesrapport 2013
166 Socialstyrelsen.  Den sekundära bostadsmarknaden.
167 Socialstyrelsen. Hemlöshetens omfattning i Sverige
168 Boverket:Nyanländas boendesituation – delrapport

168 I det följande från boverket 3 maj 2015:
169 Bostadsmarknaden
170    Läget på bostadsmarknaden
171 Läget på bostadsmarknaden i riket
173 Underskott på bostäder i de flesta storstadskommunerna
176 Stor efterfrågan på centralt belägna lägenheter i 

högskolekommunerna
178 Efterfrågan varierar mellan och inom kommunerna
181 Bostadsbyggandet fortsätter att öka
182 Bostadsbyggandet 2013
184 Prognos för bostadsbyggandet under 2014 och 2015
186 Marknadsrapporter
187 Bostadsmarknaden för olika grupper
187 Fortsatt svårt för ungdomar på bostadsmarknaden
189 Studentbostäder 2014
191 Andelen äldre ökar
192 Satsningar på trygghetsbostäder

194 Särskilda boendeformer för äldre
196 Seniorbostäder
198 Särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning
199 Bostäder för nyanlända
200 Födda utanför Sverige bor annorlunda
201 Bostadsbeståndet i Sverige
202 Upplåtelseformer och boendeformer i Sverige
203 Bostadsmarknadsenkäten

205 Kapitel 6: SCB om boende och bostäder, och något 
från andra om bostäder.

206 Bostadsbeståndet 2014-12-31
208 Statistikdatabasen
209      Boende, byggande och bebyggelse
211 Statistiksidor som handlar om Boende
212 Statistiksidor som handlar om Lägenheter
213 Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)
215 SCBs sätt att ange utrymmesstandard är besvärligt
216 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok
217 Bostads- och byggnadsstatistisk årsbok 2008
217 Utrymmesstandard i SCBs statistik

218 Bra beskrivningar från SCB:
219 Nya bostads- och hushållsstatistiken
219 Villa vanligaste boendeformen
223 Var tredje äldre bor ensam
225 Två personer i snitthushållet
228 Ökade skillnader i barnfamiljers inkomststandard
231 Ovanligt bo i bostadsrätt i glesbygd
232 Hushållens skulder på en hög nivå
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236 Annat:
236 Brist på bostäder ger snabba försäljningar
237 Tukta byggsyndarna
238 Bostadspolitik och skattepolitik. 
239 Vad kostar ett flerbostadshus?
240 Så vill Göran Persson få fart på byggandet 
242 Nybyggarkommissionens slutrapport
243 Nybyggarkommisionens  63 förslag

252 SCB: Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter region, 
hustyp och kvartal. 2014

252 Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan 29 april 
2015

253 Antal och andel hushåll och personer efter hushållstyp, 2012

255 I SCBs tabell över trångbodda ska man kanske mest tro på 
deras beräkningar om antalet personer trångbodda 

256 Folkmängden och dess förändringar 
258 Användningen av befintliga lägenheter.
260 Förslag till stöd per år, bostadsministerns 15 000 lägenheter: 
260 Flerbostadshus med 8 trappuppgångar och i 5-10 våningar.

261 Kapitel 7: Sven Wimnell om bostäder och 
bostadsbyggande. 

Innehållet i Sven Wimnell 3 april 2015: Svenska folket och 
dess boende, nya lägenhetstyper, hushålls- och bostadsstatistik. 
Hushållskostnader, samhällsplaneringens problem och rege-

            ringens verksamheter och ansvar.  
http://wimnell.com/omr36-39zzy.pdf

264 En rapport om trångboddheten i Sverige. Målsättningar 
och definitioner kring trångboddhet

265 Boverkets rapport om rum för barnen

266 De föreslagna nya lägenhetstyperna.
Ritningarna tar för mycket datorutrymme, är ej med här. 
Klicka på http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf  
så kommer de 

Ritning.  Bostad 2 rum och kök och 3 rum och kök imindre skala
 Ritning. Bostad 4 rum och kök i mindre skala

Ritning. Bostad 2 rum och kök i större skala
Ritning. Bostad 3 rum och kök i större skala
Ritning. Två studentbostäder med gemensamma utrymmen
Ritning. Bostad 2 rum och kök med större sovrum

268 Bostad 2 r o k
269 Bostad 3 r o k
270 Bostad 4 r o k
271 Två studentbostäder med gemensamma utrymmen för entré, 

badrum, kök och balkong.
272 Bostad 2 r o k med större sovrum
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273 Svenska folkets boende.
273 Rumsenheter per boende efter hushållstyp 
274 Utrymmesstandard
276 Genomsnittlig yta per lägenhet
278 Antal lägenheter efter region, hustyp, bostadsarea och år 
278 Riket. Småhus och flerbostadshus
279 Riket. Övriga hus. SCBs kommentarer:

280 Förslag till lägenhetstyper i ny bostadsbebyggelse.
282 Trångboddhet och behov för studenter o d. Nybyggnad och 
stöd 
283 Flerbostadshus med 8 trappuppgångar och med 5-10 våningar

284 Hushålls- och bostadsstatistik  
286 Registerbaserad hushållsstatistik
288 Artiklar om hushåll och ekonomi
289 Artiklar om Fastigheter
290 Artiklar om Regionalt
291 Artiklar om Glesbygd
292 Artiklar om Boende och byggande
293 Artiklar om Integration och segregation

294 Årshyra per lägenhet, årshyra per kvm efter region, 
ägarkategori, nybyggår/värdeår, årsintervall, lägenhetstyp, 
tabellinnehåll och år

294 Riket

296 Sätt att bygga

Sena artiklar om byggande och bostadsbehov
298 Här stryps tillväxten av lågt byggande
301 Kommunen som bryter mot mönstret
302 Bostäder på väg att bli politik på nytt
303 Björn af Kleen: Föraktet för svaghet är grundmurat bland de 

välmående
304 Rättigheter som börda
305 Marknadshyror skulle kosta hushållen 17 miljarder
308 Rapport 2014 - Svensk elförsörjning i framtiden (PDF)

309 - Kapitel 8: Riksdagens utskott
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Sven Wimnell  11 maj 2015:
De föreslagna nya lägenhetstyperna.
http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf
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Sven Wimnell 17 maj 2015:
Svensk elförsörjning i framtiden – en fråga med globala 
dimensioner. En tvärvetenskaplig rapport från Uppsala 
universitet  http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf

En avskrift från 
Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Hem
 
Rapport 2014 - Svensk elförsörjning i framtiden (PDF)

Environmental and health impacts of a policy to phase out 
nuclear power in Sweden 

Skapad 2014-09-10 11:56.  
Senast uppdaterad 2015-05-13 10:26. 
Ansvarig: Anna Davour 

Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur.  
Socialdemokraternas forskningar om sin politik, samhälls-
planeringens problem och partiets kongress 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzd.pdf

Innehåll:
Sid
  9 Kapitel 1. Forskningar om politik och samhällsplanering      
 10 Kunskap måste gå före ideologi och populism
 12       Socialdemokraternas forskningar om partiet.
 16 Socialdemokratin i ett internationellt perspektiv.
 27 Kommentarer till artikeln “ Socialdemokratin i ett internatio-

nellt  perspektiv”.
 30 Klok vägvisare till Europa. Anna-Lena Lodenius skildrar 

högerpopulismens olika ansikten
 33 Sveriges regeringar under 100 år

 35 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen?

 37 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
 40 Klassifikationssystem för verksamheter.
 42 De nio verksamhetsområdena har delats upp så att det blir 129 

verksamhetsområden:
 42 Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.
 43 Klassifikationssystemet för verksamheter och bibliotekssyste- 

men
 44 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet

för verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.
 45 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 

förtydligande kommentarer.
 51 Den fundamentala påverkanskedjan
 53 Politiska och opolitiska planeringar
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 54 Schema över påverkans- och förändringsproblem
 55 Samband mellan huvudområden.
 56 22 politikområden.
 57 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets

verksamheter.
 61 Politiska problem i de 22 politikområdena
 63 Förhistorien. Historisk tid. Demokrati. Globalisering. Forsk-

ningsarbetets början.Skattereformer. Socialdemokraterna.
 66 Politikerna - folkets valda representanter.
 71 Sven Wimnell: Planering och styrning. En svensk världsplane-

ring behövs
 72 En inledning om planering.
 74 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar.
 75 Svenska väljare okunniga.
 76 Gammalmoderaterna måste hålla fingrarna i styr
 78 Ett omöjligt samarbete

 80 Kapitel 2. Socialdemokraternas politik och ansvaret för det.
 81 Socialdemokraterna har inte skött informationen om sin politik
 83 Nyvald partistyrelse
 84 Nya verkställande utskottet
 86 Socialdemokratiska ministrar.
 93 Gruppledare
 98 Regeringen styr Sverige.
100 Regeringens ministrar från miljöpartiet
101 Miljöpartiet ger upp kampen om  Fi-väljarna
103 Oklart om fokus på två frågor fungerar
104 Makthavare i världen efter andra världskriget.

106 DN/Ipsos: Dyster högtidsdag för S
109 Ett uttryck för väljarnas grusade förhoppningar

111 Stefan Löfven. Tal på första maj i Sundsvall.
118 Första maj-tal 2015 av LOs ordförande Karl-Petter 

Thorwaldsson
131 På marsch mot okänt mål
132 S säger nej till LO:s nya krav
134 Vilka är Stefan Löfvens största utmaningar? 
135 Oppositionen hoppas på färre höjda skatter
136 Sjöstedt pressar S om jobben
137 Löfvens seger leder mot permanent försvagning.
139 Låt DÖ dö
141 DÖ-snack ska inte få styra
142 En tredje väg i svensk invandringspolitik
144 Innovationspolitiken måste samlas i egen proposition
146 Ankare i ett hav av kaos

148 Kapitel 3: Politiska problem
149   Innehållet i: Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och    

 välfärd. Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och   
  idrag. Vårbudgeten. http://wimnell.com/omr36-39zzz.pdf

153     Viktigast: arbete eller välfärd.
156 Personlig situation och välfärd.  Skatter och utbildning.
157 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
159   Arbetsförmedling och träningsjobb.
160 Om utbildning i skolan
161 Religion och levnadskunskap.

Tillägg:
162    Svenskar tror – men inte på Gud
166    Alla behöver ta ansvar för livet före döden”
169    Jag ser mig själv som en semisekulär svenne
172    Religion. En tro på högre makt
173    Påven tiger efter utspelet om ”nederlaget på Irland
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174 Tillägg om skatter.
177 Problem med lån. Gör lägre avdrag för höga räntor.
179 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
179 Årskostnader år 2014, pensionärer.
180 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
180 2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
181 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

182 Förslag till riksdagsbeslut.
183 Kompletteringar/revideringar till förslagen om riksdagsbeslut
183 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.

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 jobb- 

           skatteavdragen. Inflationsuppräkningen av jobbskatteavdragen 
bör tas bort och avdragen frysas till de avdrag som gäller för 
inkomståret 2015.

185 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. För alla bostadsbi-
drag bör tas bort hänsynen till kapital. Hänsyn till kapitalin-
komster bör tas på samma sätt som för alla andra inkomster.

185 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.

185 Bostadsbidrag för barnfamiljer. För alla bostadsbidrag bör tas 
bort hänsynen till kapital. Hänsyn till kapitalinkomster bör tas 
på samma sätt som för alla andra inkomster.

185 Tillägg: Ny myndighet måste få ansvar för jämställdheten

188 Kapitel 4. Regeringens bostadspolitik.
189 Från vårpropositionen 2015.
194 Staten måste ta ekonomiskt ansvar för bostadsbyggandet
196 Boende och byggande
197 Mål för boende och byggande
198 Boende och byggande i statens budget
199 Urban utveckling - stadsdelar med utbrett utanförskap
199 Stimulans för ökat byggande
200 En investeringsstimulans för anordnande av nya hyresbostäder
202 Mehmet Kaplan: Modulbostäder är inte svaret

205 Kapitel 5. Boverket och Socialstyrelsen om boende och 
bostadspolitik. 
Se kapitel 5 i Sven Wimnell 11 maj 2015: Hur Sverige styrs. 
Socialdemokraternas politik. Politiska problem. Regeringens 
bostadspolitik. Boverket och SCB m m. Sven Wimnell om 
boende och byggande.http://wimnell.com/omrzzza.pdf

206 Kapitel 6: SCB om boende och bostäder, och något från 
andra om bostäder. 
Se kapitel 6 i Sven Wimnell 11 maj 2015: Hur Sverige styrs. 
Socialdemokraternas politik. Politiska problem. Regeringens 
bostadspolitik. Boverket och SCB m m. Sven Wimnell om 
boende och byggande.http://wimnell.com/omrzzza.pdf

207 Kapitel 7: Sven Wimnell: bostäder och bostadsbyggande.
208 Innehållet i 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
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210 En rapport om trångboddheten i Sverige. Målsättningar och 
definitioner kring trångboddhet

211 Boverkets rapport om rum för barnen
212 De föreslagna nya lägenhetstyperna
214 Bostad 2 r o k
215 Bostad 3 r o k
216 Bostad 4 r o k
217 Två studentbostäder med gemensamma utrymmen för entré, 

badrum, kök och balkong.
218 Bostad 2 r o k med större sovrum
219 Svenska folkets boende.
219 Rumsenheter per boende efter hushållstyp 
220 Utrymmesstandard
222 Genomsnittlig yta per lägenhet
224 Antal lägenheter efter region, hustyp, bostadsarea och år 
224 Riket. Småhus och flerbostadshus
225 Riket. Övriga hus. SCBs kommentarer:
226 Förslag till lägenhetstyper i ny bostadsbebyggelse.
228 Trångboddhet och behov för studenter o d. Nybyggnad och 

stöd
229 Flerbostadshus med 8 trappuppgångar och med 5-10 våningar.
230 Hushålls- och bostadsstatistik  
232 Registerbaserad hushållsstatistik
234 Artiklar om hushåll och ekonomi
235 Artiklar om Fastigheter
236 Artiklar om Regionalt
237 Artiklar om Glesbygd
238 Artiklar om Boende och byggande
239 Artiklar om Integration och segregation
240 Årshyra per lägenhet, årshyra per kvm efter region, 

ägarkategori, nybyggår/värdeår, årsintervall, lägenhetstyp, 
tabellinnehåll och år. Riket

242 Sätt att bygga
243 Några tidningsartiklar om boende och  byggande

244 Här stryps tillväxten av lågt byggande
246 Här byggs tillräckligt
247 Kommunen som bryter mot mönstret
248 Bostäder på väg att bli politik på nytt
249 Björn af Kleen: Föraktet för svaghet är grundmurat bland de 

välmående
250 Rättigheter som börda
251 Marknadshyror skulle kosta hushållen 17 miljarder
254 Sven Wimnell 17 maj 2015: Svensk elförsörjning i framtiden –

en fråga med globala dimensioner. En tvärvetenskaplig rapport 
från Uppsala universitet http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf

255 Kapitel 8: Riksdagens utskott
Se kapitel 8 i Sven Wimnell 11 maj 2015: Hur Sverige styrs. 
Socialdemokraternas politik. Politiska problem. Regeringens 
bostadspolitik. Boverket och SCB m m. Sven Wimnell om 
boende och byggande.http://wimnell.com/omrzzza.pdf

256 Kapitel 9: Före och under Socialdemokraternas kongress
29-31 maj 2015

257 De osynliga med låga löner:
257 LÖNEN: 19 KRONOR, SOVER: McDONALDS
272 HOT OCH ÖVERGREPP PRISET FÖR ETT JOBB
276 Förtrycket fortsätter efter flykten till Sverige
278 SLIT MED REKLAM HANS SISTA UTVÄG
281 Vi kan åtminstone erbjuda någonting atttjäna
282 De arbetar sju dagar i veckan – får ut 7 000 kronor i månaden
286 Icahandlare: Avtalen vi ser ger annan bild
287 Städfirman: De får lön enligt lagen
288 Ica lovar följa upp städarnas usla lön
289 MINISTERN: SOM ETT SLAG I MAGEN
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293 Politik före socialdemokraternas kongress 29-31 maj 2015.
293 S kärnväljare en krympande skara
296 En stukad statsminister som möter ombuden
297 S måste ta ställning för en offensiv ekonomisk politik
300 Regeringen saknar jobbstrategi
302 Jobbskatteavdraget gynnar inte den svenska tillväxten
304 Löfven: Gör din plikt, kräv din rätt
306 Partiet i kris – men här lever S-drömmen
315 Låna och bygg, Löfven!
316 Tuff marknad får föräldrar att bidra till bostad
319 Hur blir det med vår son om vi hjälper vår dotter?
320 Maria Crofts: Tänk igenom ditt beslut noggrant

321 Kongressen 29-31 maj 2015.
321 Här är Sveriges nya jobbagenda
322 Kongressen inleds idag (29 maj 2015)
xxx Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven: tal på 38:e 

ordinarie partikongressen den 29 maj 2015:
Sveriges nya jobbagenda.

332 Socialdemokraterna maj 2015. Sveriges nya jobbagenda – 
riktlinjer för framtidens jobb

342 Trycket ökar på Löfven att våga mer politiskt
343 Det finns inga gratispengar
345 Framtiden gör sig bäst i framtiden
346 S vill bygga 500 000 bostäder
348 Största uppgiften: Att visa regeringsduglighet
349 En del företagare är helt skrupelfria
350 Vi bygger Sverige
351 Sveriges nya jobbagenda – riktlinjer förframtidens nya jobb. 

Preliminär version
364 Tal av Stefan Löfven på nationaldagen, Vår plikt gentemot 

demokratin

365 Kapitel  10: Politik efter kongressen. Tidningsartiklar om
politik o d 1 - 11 juni 2015.

368 Löfven på smekmånad
369 Sveriges måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan
372 Feministisk politik bäddar för intern fajt
373 Jobben viktigaste frågan för vårt land
375 Nytt LO-förslag om att hjälpa arbetarna
376 Vi får inte vara hur naiva som helst kring korruptionen
377 Snårig väg fram till jobbmålet
378 Mina döttrar vill bara sitta inomhus och titta på 

amerikanska tv-serier
381 Pojkar blir män som blir pappor
382 Sju förslag för att stärka de osynligas rättigheter
384 ”Gör Sverige till föregångsland med skarpare lagar mot 

kemikalier i vardagen
386 Skolor får kritik för frånvarande elever
388 Folk tror att man curlar sina barn eller inte kan sätta gränser
389 SJ stoppar satsningen på snabbtåg till Oslo
391 Löfven hoppas på nya samarbeten
391 Hotet om brittiskt utträde en chans att göra EU bättre
394 LO: Svensk ekonomi behöver en kickstart
396 Romson får mer kritik än hela regeringar får
398 Högskolan lyckas inte bryta trend
399 Minister lovar utreda frånvaron
400 Löfvens byggförslag får tummen ned av fond-vd
401 Fler män än kvinnor får läsa vidare
402 Mariefred ger tiggarna arbete
404 Därför stoppas anhöriga från hemtjänstjobb
405 Kommuner ska få stöd mot social oro
406 Jag ville bryta formen
409 Ge socialen chansen att göra rätt
411 Protestera innan kyrkohandboken förstör kulturarvet
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412 Pojken med guldbyxorna
413 Vi ses i baren på åsiktshotellet
415 Låt andra än föräldrarna ta ut del av föräldraledigheten
417 Ändrade regler ska få pappor att ta fler dagar
419 Kommuner tvingas ta emot flyktingar
420 Val i dag skulle inte ändra läget – numinskar risken för nyval
421 Jakten på partiklar är i gång på nytt
422 Mycket väsen för lite väljarstöd
423 Piratkopior slår hårt mot svenska bolag
425 FI kräver åtgärder efter haveri
426 Sverige starkt i trög ekonomi
427 Avbryts var elfte minut på jobbet
427 Skynda fynda – innan tjuven slår till igen
430 Roland Paulsen: Nog finns det skitjobb, Birgitta Ohlsson
430 Arkitekturmuseets öden. En långsiktig bra struktur är 

nödvändig
432 Då trodde man att ett extrakt botade cancer
435 Ord som räddar människoliv
437 Många misstag men inga systemfel i falletBergwall
440 Vården: Börja potträna innan barnet lärtsig gå
442 Borgerlig splittring om utnyttjadearbetarna
444 Djurskyddet kan bli krav vid upphandling
445 Löfven medger att fel begåtts
446 Rabatt för rika kommuner kan försvinna
448 Nu ska hälsoklyftorna bort
448 Känslig slutsats av Världsbanken om svenska visstider
450 Sverige sämre än andra EU-länder
451 Ebba Witt-Brattström: Det maskulina värdet dominerar 

fullständigt på  författarnas kulturbörs
453 Låt det inte ske igen
454 Så kan vi tänka oss att förändra överskottsmålet

456 Färre svenskar redovisar gömda pengar
458 Svenskt samarbete ingen het fråga för ministern
460 Romson lovar att formulera sig
460 Hård kritik mot åklagare och polis i Quickmålen
462 Regeringen öppnar för nya regler
463 Ny dom ändrar spelreglerna för den svenska asylprocessen
465 Politik är inte bara att tycka och önska
466 Moderater i vänteläge
466 Peter Wolodarski: Först kritik i granskning, sen nytt chefsjobb
470 Tyskland är ingen bra förebild i energipolitiken
472 Sven Wimnell 17 maj 2015: Svensk elförsörjning i framtiden – 

en fråga med globala dimensioner. En tvärvetenskaplig rapport 
från Uppsala universitet http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf

473 Bidrag ökar till forskning – men lämnasorörda
476 Mittenpolitikens återkomst
477 Nya medborgare hälsades välkomna
478 Klockan klämtar för omstridda skottsekunden
481 Karin Bojs: De med bipolär sjukdom betalar för oss alla
483 Få känner till stöd för att vårda en vän
484 Klok vägvisare till Europa. Anna-Lena Lodenius skildrar 

högerpopulismens olika ansikten
486 Bergwallkommissionen förbiser de stora bristerna i 

domstolarnas bevisvärdering
488 Stoppa övergreppen mot funktionsnedsatta föräldrar
490 Få väljare insatta i historisk pakt
493 Kritikerna har svårt att ta fram alternativ
494 Svenska ”Poseidon” räddade 300
493 Styrelseleproffsen kanbli företagsvärldens Zlatan
496 Vi måste prata med de unga omvärderingar
497 Arbetet måste inte räddas
500 Nato-medlemskap gör Sverige mindre säkert

350

http://wimnell.com/omr36-39zzzc.pdf


502 Register kopplar fler till svenska brottsplatser
504 Usel kontroll av bolag som letar mineraler
505 Satsning på kompisboende ska ge ungdomar lägre hyra
506 Det finns ingen kris för unga på arbetsmarknaden
508 Bättre att konstnärer arbetar med konst än i handel och välfärd
510 Fler svenskar smittas – farliga bakterier fortsätter att öka
512 Regeringen vill styra upp apoteken
513 Så klarar sig Volvo undan bolagsskatt
515 Det rimmar illa med fina ord om ansvar
516 Färre arbetsplatsolyckor – men fler blir sjuka av jobbet
517 Omröstning om frihandelsavtal skjuts upp
518 Linus Larsson: 800 miljoner skäl för Spotify att oroa sig
519 Migranterna stängs ute från jobben
520 Mellan lögn och statistik
522 I höstbudgeten sänker vi skatten för pensionärerna
523 Blir tuffare att komma överens
526 Man kan ställa sig frågan hur länge Alliansen överlever
527 Fokus på jobben i debatt
528 Åldersskillnad ökar risken för autism
528 De har störst inflytande på Twitter
530 Miljarder försvinner när kontroll av avtal brister
531 Arbetslöshetssiffrorna fortsätter långsamt nedåt
532 Avtalet med Spotify är en flykt från kärnaffären
533 Trots alla råd – dålig idé att ta ut pensionen tidigt
534 Hen kan upplevas som ett hot
536 Att ”hen” kommit med i SAOL kommer att öka användningen
538 Lägenheter byggs – men de unga har inte råd att flytta in
540 Fler i jobb – men inte de mest utsatta
541 När byråkratin hindrar utopin
543 Vårdnadstvister. Att strålkastarljuset ständigt sätts på 

föräldrarna i rättssalen går ut över barnen
544 Svårt bita den hand som föder

546 Kapitel 11: Något om det som händer ute i världen.
547 Så blev segern i kriget en förlust för hela Italien
550 Pikettys förslag leder helt fel
551 Därför ville människor i DDR ange varandra
554 Sverige ska hjälpa fattiga i Rumänien
555 Vård, utbildning och vatten har gett romer hopp om framtiden
559 Ukrainas ledare varnar för en rysk offensiv
561 Bilden av paret Clinton som ohederligt har bitit sig fast
562 Svenska storföretag försökte påverkaUSA
563 Ny lag stoppar övervakning
564 FN-chefen efterlyser ny vapenvila i Jemen
564 Uppgörelse med ett slitet Grekland nära
566 Grekerna kan missa betalning
567 Ingen ska behöva uppleva det vi fick genomlida
571 Vänstern sitter fast i dogmerna
572 Svenska vapen ska stoppa IS
572 Aggressivt Ryssland hot i Östersjön
574 President Erdogan favorit i svenskstaden Kulu
577 AKP vill att turkar ska hålla käften
577 Mannen som är på väg att stiga av demokratin
581 Tusentals protesterar i politiskt känslig tid
583 Varnar för rysk invasion
584 Demonstranterna laddar inför G7-batalj
585 Merkel öppnar för brittiska EU-krav
586 Grekland ber om uppskov med betalning
587 De flydde från kriget till krisen
589 Grekerna sätter allt på ett kort
590 Miljoner har lämnat sina hem
591 17 000 poliser ska bevaka G7-mötet
593 Långt kvar innan Bric tar över världsekonomin
594 Balterna hukar under hotfull skugga från öst
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599 Arresteringsvåg efter bombdåd vid valmöte
601 Toppmötet störs av europeiska kriser
602 Erdogan får skrota sin plan
603 Resultatet skylls på storhetsvansinne
604 Skål – sedan började allvaret
604 Bitarna passar inte i regeringspusslet
606 HDP samlar ett brett stöd
607 G7-länder enade mot global uppvärmning
608 Tongångarna skärps om grekiskt nödlån
609 Ryska tv-stjärnan tar strid mot Putin
611 Nöden växer i östra Ukraina
612 Hjälp Grekland i kampen mot korruptionens hydra
615 Feminister pressas när Kina stoppar nya idéer
617 Påven inför tribunal mot övergrepp
618 När Obama inte kom till byn
619 Obama på spaning efter en strategi
620 Dödssprutor kan strida mot grundlagen 

Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens problem.
Påminnelser om våren och försommaren 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf

Innehåll:
6 Tiden efter den 11 juni 2015
6 Innehållet i: 

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

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

12    Innehållet i:
Sven Wimnell  11 maj 2015:
Hur Sverige styrs. Socialdemokraternas politik. Politiska 
problem. Regeringens bostadspolitik. Boverket och SCB m m.
Sven Wimnell om boende och byggande.
http://wimnell.com/omrzzza.pdf

17 Innehållet i
Sven Wimnell  11 maj 2015:
De föreslagna nya lägenhetstyperna.
http://wimnell.com/omr36-39zzzb.pdf

17 Innehållet i:
  Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur.      
  Socialdemokraternas forskningar om sin politik, samhälls-  
  planeringens problem och partiets kongress 2015.
   http://wimnell.com/omr36-39zzzd.pdf 
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24 Efter sammanställningen 11 juni 2015.

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

30 Innehållet i de 129 verksamhetsområdena.
31 Samhällsplaneringens problem.

33 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
35      Konsumenverket.  Koll på pengarna 2014 

 Hushållskostnader 2014
40      Månadskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
40 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
41 Pensionärer 2014
41 Årskostnader år 2014, pensionärer.

42 2006. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
42 2008. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
43 2009. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
43 2010. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
44 2011. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
44 2012. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

45 2013 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
45 2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
46 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
46 2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

47 Samhällsplaneringens problem.  Hur ska man kunna 
förbättra världen?  Ett forskningsprojekt med ett 
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter som 
formar framtiden.

48 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter. 

48  Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  
            faktorer: 

  Individens kroppsliga förhållanden, 
  Individens psykiska förhållanden, 
  Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
  Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

48  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 

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

            A1+A2. B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.  B1+B2

49   Individer och samhällen planerar framtiden:
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  Hur var det ?   Kunskaper och erfarenheter från det förgångna
  Hur är det ?     Riktiga kunskaper om rådande förhållanden. 

   Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
  Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

49   Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
  hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på indivi-
  dernas levnadsvillkor, som ges av  psykiska och  kroppsliga   

           förhållanden och av deras fysiska och  sociala miljöer.

49   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. 

49   Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i  
            världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det  krä-
            ver 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 

  verksam- heterna inklusive samverkansverksamheterna i     
  lämplig riktning. I en demokrati är det viktigt att alla med-

             borgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna 
             mot framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.

50    Informationer för rollera A1, A2, B1 och och B2.

52 De nio verksamhetsområdena har delats upp  så att det blir 
129 verksamhetsområden.

52 Aktörer i samhällsplaneringen, i stora drag.

53 Klassifikationssystemet för verksamheter 
   och bibliotekssystemen.

54 Kort om skillnader mellan klassifikations-systemet för 
verksamheter och biblioteks-systemen DC, DK och SAB.55
Klassifikationssystemet för verksamheter.

   Med några förtydligande kommentarer.
61 Den fundamentalapåverkanskedjan.
63 Politiska och opolitiska planeringar 
64 Schema  över påverkans och förändringsproblem
65 Schema över problem

66 22 politikområden
* Partiledare Stefan Löfven.

     * Allmänt om socialdemokraternas  politik. 
 * Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen. 
   * Europapolitik. 
   * Demokratiproblem, juridik. 

* Försvar. 
   * Klimat och klimatpolitik  
   * Transporter.
   * Planering av fysiska miljöer.  
   * Landsbygdspolitik. 
   * Bistånd. 
   * Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst. 
   * Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi. 
   * Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst 
   * Utbildning. Forskning.
   * IT. Information, Konst, kultur, idrott. 
   * Jobb.
   * Näringar.
   * Handel.
   * Migration. Integration o d. 
   * Polisen. Brott. Kriminalvård,
   * Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.  
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67 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 
verksamheter. 

71 Politiska problem i de 22 politikområdena

74 Förhistorien. Historisk tid. Demokrati. Globalisering. 
Forskningsarbetets början. Skattereformer. 
Socialdemokraterna. 

77 Politikerna - folkets valda representanter.
82 Sven Wimnell: Planering och styrning. 

En svensk världsplanering behövs.
83 En inledning om planering. 
85 Det första steget om folkets kunskaper och värderingar.
86 Svenska väljare okunniga.
87 Gammalmoderaterna måste hålla fingrarna i styr
89 Ett omöjligt samarbete

91 Kunskap måste gå före ideologi och populism
93 Socialdemokraternas forskningar om partiet.
97 Socialdemokratin i ett internationellt perspektiv.
108    Kommentarer till artikeln  “ Socialdemokratin i ett   
             internationellt perspektiv”.
110    Klok vägvisare till Europa. Anna-Lena Lodenius skildrar  
             högerpopulismens olika ansikten.
112     Sveriges regeringar under 100 år

114     Utbildning. 
114     Om utbildning i skolan.
115     Religion och levnadskunskap. 

117     Skatter och bidrag. 
119     Något om skatte- och bidragshistoria.

122      Mer om skatter och bidrag.
127      Tillägg om skatter.
129      Matmomsen
130      Problem med lån.
132      Förslag till riksdagsbeslut.
133      Kompletteringar/revideringar till förslagen om riksdagsbeslut
133      TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
135      Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
135      Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
135      Bostadsbidrag för barnfamiljer.

135      Bostadspolitik.
136      Trångboddhet och behov för studenter o d. Nybyggnad och   
               stöd.
137       Flerbostadshus med 8 trappuppgångar och  med 5-10  
               våningar. 

138      Stefan Löfven: Tal i Almedalen, den 29 juni 2015
146      Stefan Löfvens sommartal, den 16 augusti 2015.
152      Miljöpartiets språkrör  Gustav Fridolin. Tal i Amedalen, 
              Publicerat 2 juli 2015. 

160     Kulturhistoria
160     Han gav svensk film ett stråk av Hollywood

164     Behovet av klassifikationssystemet för mänskliga  
             verksamheter.
165     Snabb insats och tydliga krav ska bryta ungas kriminalitet
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Sven Wimnell 10 september 2015: Tidningsartiklar om utrikes 
förhållanden  12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzf.pdf

Sven Wimnell 11 september 2015: Tidningsartiklar om inrikes 
förhållanden  12 juni - 24 juli 2015.
http://wimnell.com/omr36-39zzzg.pdf

Sven Wimnell  1 oktober 2015: 
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen ? Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksam-
heter  som hjälp vid planeringen av framtiden.
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

Innehåll
Sida
   4 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 

förbättra världen ? Med ett klassifikationssystem för 
mänskliga verksamheter som hjälp vid planeringen av 
framtiden.

   5 Utvecklingens krafter.
   7 Systemet med mänskliga verksamheter

  10 Universitet och högskolor
  13 Universitet och högskolor sept 2015
  13 Universitet
  28 Högskolor

  54 Systemet med mänskliga verksamheter, med inlägg från 
Universitet och högskolor

  55 1. Psykologiska och filosofiska verksamheter. 20 områden
  87 2. Religiösa verksamheter o d. 5 områden
  96 3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter. 15 områden
104 4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur. 3 områden
106 5. Naturforsknings- och matematikverksamheter. 11 områden
114 6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter. 30 områden
182 7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer. 21 områden
234 8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 omr.
239 9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. Allmän      

geografi. Biografi. Allmän historia. 12 områden:
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245 Från Vetenkapsrådet sept 2015. Ämnesöversikter
245 ÄMNESÖVERSIKT 2014 HUMANIORA OCH 

SAMHÄLLSVETENSKAP
247 ÄMNESÖVERSIKT 2014 KONSTNÄRLIG FORSKNING
247 ÄMNESÖVERSIKT 2014 MEDICIN OCH HÄLSA 
248 ÄMNESÖVERSIKT 2014 NATURVETENSKAP  OCH

TEKNIKVETENSKAP
250 OVERVIEW 2014 DEVELOPMENT RESEARCH 
252 ÄMNESÖVERSIKT 2014UTBILDNINGSVETENSKAP
254 Klinisk behandlingsforskning
254 Nationell samordning av kliniska studier

256 Utvecklingens krafter.
258 Systemet med mänskliga verksamheter

261 Klassifikationssystemet för de mänskliga verksamheterna 
med vetenskapsrådets ämnen inlagda

271 Kommentarer
271 Regeringskansliet:

272 Om Vetenskapsrådet
273 Om Forte. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och 

välfärd.
274 Forskningsrådet Formas. Forskning för hållbar utveckling

275 Från www.forskning.se
277 Aktörer inom forskning & utveckling

289 Webbkarta forskning.se
298 Klassifikationssystem för verksamheter. Med ämnen i 

SAB/Libris, DC (Dewey) och DK (UDK)
299 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
319 2 Religiösa verksamheter o d.
325 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter
337 4 Sambandsforskningsverksamheter.
338 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
349 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
382 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
415 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
426 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.

437 Förteckning över myndigheter

490 Sveriges Kommuner och Landsting

492 SCB:Nationell förteckning över forskningsämnen

506 Från Statistiska cntrabyrån, SCB. Innehåll.
506 Sveriges officiella statistik.
507 Statistikansvariga myndigheter.
513- Officiell statistik efter ämne.
513
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Sven Wimnell 25 oktober 2015: Kommentarer till “Samhällsplane-
ringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?  Med ett 
klassifikationssystem för mänskliga verksamheter  som hjälp vid 
planeringen av framtiden. http://wimnell.com/omr40zj.pdf “
http://wimnell.com/omr40zk.pdf

Innehåll
 7 Kapitel 1. Decemberöverenskommelsen och om att 

ge människorna de utbildningar, kunskaper och 
informationer de behöver.

 8 Innehållet i Sven Wimnell  1 oktober 2015: 
http://wimnell.com/omr40zj.pdf

10 Decemberöverenskommelsen, läget i Sverige och världen 
och om att ge människorna de utbildningar, kunskaper 
och informationer de behöver.

12 Sverige, världen och demokratin
13 Samhällsplaneringens problem.
14 Människorna har fyra olika roller i livet
15 Grundskolan  och gymnasiet
15 Gymnasiegemensamma ämnen
16 Gymnasiet. Programstruktur
17 Universitet och högskolor.
20 Biblioteken
22 Bibliotekssystem.
22 De tio huvudklasserna i DDK, Deweys system
22 Systemet med de mänskliga verksamheterna 23

Skillnader mellan Deweys system och systemet för 
mänskliga verksamheter

23 Obereoende av vilka system biblioteken använder bör svenska 

bibliotek infomera om systemet för männskliga verksamheter 
och i möjligaste mån ställa upp dokumenten enligt det systemet

24 Systemet med mänskliga verksamheter nedbantat till 44 verk-
samheter. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

26 Kapitel 2. Klassifikationssystemet för mänskliga 
verksamheter.

27 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna för-
bättra världen ? Med ett klassifikationssystem för mänsk-
liga verksamheter som hjälp vid planeringen av framtiden.

28 Innehålllet i :Sven Wimnell 12 nov2014:Samhällsplane-
ringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen? 
Förteckning över särskilda utredningar  t o m 12 november 
2014. http://wimnell.com/omr40zi.pdf

30 Utvecklingens krafter.
31 Systemet för mänskliga verksamheter,
31   1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.      
31   2. Religiösa verksamheter o d.         
31   3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.      
32   4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.     
32   5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.       
32   6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.       
33   7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.       
33    8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
33    9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 

       Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.       
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34 Klassifikationssystemet för verksamheter  och 
bibliotekssystemen.

35 Om klassifikation.
37 LIBRIS/SAB klassifikationssystem.
38 Dewey decimalklassifikation.
40 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 

mänskliga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK 
och SAB.

46 Systemet för mänskliga verksamheter.Klassifikationssystem 
för verksamheter, med Deweys områden inlagda.

47   1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.      
48   2. Religiösa verksamheter o d.         
48   3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.      
49   4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.     
49   5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.       
50   6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.       
51   7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.       
53   8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur.
54   9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 

      Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.

55   Kungliga biblioteket-Sveriges Nationalbibliotek. 8 okt. 2015
61   Den fundamentala påverkanskedjan.
63 Politiska och opolitiska planeringar.
64 Schema över påverkans- och förändringsproblem.
65 Schema över samband.
66 Om verksamheterna.
67 Klassifikationssystemet för verksamheter.

   Med några förtydligande kommentarer.

73    Kapitel 3. Politik.

74 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens 
krafter. 

74  Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  
            faktorer: 

  Individens kroppsliga förhållanden, 
  Individens psykiska förhållanden, 
  Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
  Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

74  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 

74  Människorna har fyra olika roller i livet: 
 A. Huvudroll: allmän levnadsroll lekmannaroll-fritidsroll. 
 A1: att i största allmänhet leva med kropp och psyke i de 
fysiska och sociala miljöerna med de möjligheter och 
innanför de ramar som ges av de politiska styrningarna. 
 A2: att påverka de politiska styrningarna som direkt eller 
indirekt styr individernas levnadsförhållanden, som beror 
av de fyra ovan nämnda faktorerna. 
 B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll. 
 B1: att hitta lämplig plats i de gemensamma förvärvslivssyste-

men  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.  
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74   Individer och samhällen planerar framtiden:
  Hur var det ?   Kunskaper och erfarenheter från det förgångna
  Hur är det ?     Riktiga kunskaper om rådande förhållanden. 

   Hur kan det bli? Vilka alternativ är möjliga i framtiden ? 
  Hur bör det bli? Vilket eller vilka alternativ bör man välja ?

74   Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 
  hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på indivi-
  dernas levnadsvillkor, som ges av  psykiska och  kroppsliga   

           förhållanden och av deras fysiska och  sociala miljöer.

75   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. 

75   Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i  
            världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det  krä-
            ver 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 med-

             borgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna 
             mot framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.

76    Informationer för rollerna A1, A2, B1 och och B2.

77    Sveriges regeringar under 100 år

  79   22 politikområden för politiken.
  80   De 22 politikområdena och klassifikationssystemets  

  verksamheter.
  84   Politiska problem i de 22 politikområdena.

  87   Innehållet i Sven Wimnell 9 september 2015:      
  Samhällsplaneringens problem.

           Påminnelser om våren och försommaren 2015.
           http://wimnell.com/omr36-39zzze.pdf

  91   Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 2006-2014.
  95   Underskott och överskott i hushållsbudgetarna.

  96   Statsminister Stefan Löfven om läget.
107   Löfven har de flesta problem kvar att lösa.

108   Kapitel 4. Efter det att decemberöverenskommel-
  sen slopats 11-12 oktober 2015.

109   Partiledardebatt i riksdagen 14 oktober 2015
109   anf.1 Anna Kinberg Batra (M) + repliker
118   anf.18 Statsminister Stefan Löfven (S) + repliker
131   anf.43 Jimmie Åkesson (SD) + repliker
146   anf.72 Gustav Fridolin (MP) + repliker
159   anf.97 Anders W Jonsson (C) + repliker
168   anf.114 Jonas Sjöstedt (V) + repliker
180   anf.135 Jan Björklund (FP) + repliker
189   anf.152 Andreas Carlson (KD) + repliker

195   Tidningsartiklar12-25 oktober. Mest om decemberöverens-  
            kommelsen, flyktingar, Sverigedemokraterna, rasism och 

   rasistterror i Trollhättan
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TORSDAG 15 OKTOBER 2015
195 Björklund visar vägen
196    Tillfälliga uppehållstillstånd löser inte akut flyktingkris
198    M-väljare flyr till SD och C
200    Trycket ökar på Kinberg Batra
201    Vi måste vinna väljare utanför borgerligheten
202 Kritiker: Dags att lägga fram alliansbudget
203 Hårda tongångar om flyktingfrågan i riksdagen
204 Busch Thors budgetutspel upprör övriga alliansledare

FREDAG 16 OKTOBER 2015
206 I väntan på ny kurs
207 Dags att skaka av sig besvikelsen
209 Digitaliserad välfärd minskar kostnaden för flyktingkrisen
211 M-vägval avgör om det blir regeringskris
213 Partiet kräver hårdare opposition
215 Moderaternas oro är på allvar
216 Alla dörrar hålls öppna inför flyktingsamtal
217 Samarbete över blockgränsen det logiska i dagens svåra läge

LÖRDAG 17 OKTOBER 2015
218 En tvivelaktig gränsvakt
221 Borgs recept höll inte
222 Glömska, rädsla och likgiltighet
224 Effektivare med stöd på plats än slantar i pappmugg
226 Tyvärr, ni kommer inte in, det är fullt
236 Orealistiskt att kräva flyktingstopp
237 Kinberg Batra avvisar tanken på S+M-regering
239 Politik utan former? Köp en megafon
240 Det känns som om vi kommer överens
241 MP-kamp för uppehållstillstånd
SÖNDAG 18 OKTOBER 2015
241 En stark majoritet för segregerande förslag
243 Peter Wolodarski: Lägg champagnen åt sidan och gör det bästa för Sverige

245 Oanständigt att Sverige ger notan till fattiga länder
247 M klubbar hårdare linje i asylpolitiken
248 Polisen: Omöjligt med ständig gränskontroll
250 SD-ledarens uttalande får hård kritik av människorättsjurist
251 Kinberg Batras farväl till Reinfeldts vision
252 Tryck på Merkel att få turkiskt avtal
254 Tusentals migranter till Slovenien
255 Så kan vi undvika att distansera oss från andra människors lidande

MÅNDAG 19 OKTOBER 2015
258 Sverige – ett land av möjligheter
259 USA borde hjälpa Europa
261 Skärpt vaksamhet efter våg av bränder
263 Lång debatt bakom beslut om tiggeri
264 Ledarna närmar sig en gemensam lösning
266 Politisk prestige bakom EU-löfte om nya samtal
268 En ny humanism för en ny värld
269 Migrationen kommer att förvandla en varmare planet

TISDAG 20 OKTOBER 2015
271 Att ta från de fattiga
272 Önsketänkande löser inte krisen
274 Mediebild i förändring.Romer förmänskligas mer i svensk press

ONSDAG 21 OKTOBER 2015
275 Låt inte elden spridas
277 Må MP:s kulturplan förmultna
278 15 räddade – polisen utreder mordbrand
280 Här hoppades Abdirahman Elmi att han skulle kunna leva i frihet
282 Ingen uppgörelse men parterna är optimistiska
284 Tältläger försenas av bygglovsansökan
285 Avvakta undersökningen av branden i Munkedal

TORSDAG 22 OKTOBER 2015
285 Ett gemensamt intresse
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287 Låt asylsökande lärare undervisa i väntan på besked
289 På Öresundsbron blir flyktingkrisen synlig
295 Mycket pekar på att reglerna blir hårdare
296 Tälten för asylsökande har börjat sättas upp
298 Det är egentligen ingen brist på personal i vården
300 Naturligtvis är det ett misslyckande
302 Splittringen gynnar inte lågavlönade
303 Brandförsök stoppar flyktingar
303 M sänker inte skatten i sin skuggbudget
304 Svenska medkänslan är unik

FREDAG 23 OKTOBER 2015
306 Tid för sorg och eftertanke
308 En svart dag för Sverige
309 Maria, 15: Jag såg hur han högg min lärare
311 Den misstänkte mannen tidigare okänd av polis
313 Lärarna hade larmat om den otrygga miljön
315 Skolattacken en stor nyhet i hela världen
315 Skärpt säkerhet har inte stoppat våldet
316 21-åringen tillbringade påfallande mycket tid vid datorn
317 I kris krävs brett stöd
319 Ett orosmoln över Mellanöstern
320 Antisemitismen i Sverige och Malmö måste bekämpas
320 Lån behövs för att klara mottagandet
322 Förtroendet på spel för regeringen och Alliansen
323 Skyddsrum övervägs som asylboende
324 Johan Schück: Det går bra att låna till flyktingkostnaderna
326 Konspirationsteorier gröper ur det offentliga samtalet
327 AP-fondförslaget är dyrt och leder till sämre pensioner 

LÖRDAG 24 OKTOBER 2015:
329 En ny grund är lagd
331 Spöken ur Europas förflutna
333 Ge romaner till de nya svenskarna
334 Hälften av SD:s sympatisörer: människor kan indelas i raser

336 Vi får inte bidra till ett samhälle som blir kallare och hårdare
339 Löfvens agerande får beröm
340 Sverige vill omfördela flyktingarna
343 Det sänder en signal till omvärlden
344 Tveksamt om beslutet har någon effekt
345 Länet saknar 5 000 sängar för flyktingar
346 En stad i sorg
347 Lavin, 20, hyllas som en hjälte
348 Polisen: Ingen tvekan om att det är ett hatbrott
351 Attacken kan trigga andra med samma åsikter
352 Staden har drabbats av hatet förut
353 Niklas Orrenius: Den rasistiska logiken är ett samhällsproblem
356 Elever ska känna sig trygga med att vi tar oron på allvar
358 Omöjligt bygga bort risken för terrordåd
360 “Guardian: ”Vad har gått fel?”
361 Det enda kända motgiftet mot hatkulturen är hoppet om ett samhälle för alla

DN SÖNDAG 25 OKTOBER 2015
362 Fortsatt etnisk rensning av Mellanösterns kristna
364 Peter Wolodarski: Det är en mörk tid vi lever i just nu
366 Varför ska vi hålla nere antalet medborgare?
368 Muslimer: Vi måste arbeta mot rasismen
370 HÖSTEN SOM SKAKAR SVERIGE
376 SD får kritik för listor över flyktingboenden
378 Regeringen vill få fler forskare att bli lärare
379 Slovenien har svårt att möta flyktingvåg
382 EU-ledare träffas för nytt krismöte
383 Moskva redo hjälpa USA-stödda rebeller
384 Hopp om lugn i Jerusalem
384 Politiken måste utveckla pendlingsmöjligheterna
386 Det är riktiga människor som ger nerv till orten
388 Hur ska kommuner utanför storstäder bli bättre på tillväxt?
389 Så kan tillväxten få fart av bättre flyktingmottagande
391 Så vänds svagheten till en styrka
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Sven Wimnell 10 november 2015: Samhällsplaneringens problem. 
Förbättringar av bibliotek och utbildningssystem med hjälp av ett 
system för mänskliga verksamheter med helhetssyn på utvecklingen
http://wimnell.com/omr36-39zzzh.pdf

Innehåll:
Sida
   5 Människornas levnadsförhållanden
   5    Människornas levnadsvillkor beror av fyra föränderbara  
            faktorer: 

  Individens kroppsliga förhållanden, 
  Individens psykiska förhållanden, 
  Individens fysiska miljö - fysiska samhälle. 
  Individens sociala miljö - sociala samhälle, 

   5  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 

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

            A1+A2 
  B. Biroll: förvärvslivsroll-expertroll-yrkesroll.  B1+B2

                          
   5   Individer och samhällen planerar framtiden:

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

   5   Man bör utforma svaren på frågorna om hur det bör bli med 

  hänsyn till effekterna, sedda i jämlikhetsperspektiv, på indivi-
  dernas levnadsvillkor, som ges av  psykiska och  kroppsliga   

           förhållanden och av deras fysiska och  sociala miljöer.

   6   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. 

   6   Ska man gemensamt kunna åstadkomma en bättre framtid i  
            världen måste man ha gemensamma framtidsvisioner, det  krä-
            ver 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 med-

             borgare är så väl informerade att de kan delta i styrningarna 
             mot framtiden. Det ställer stora krav på informationssystemen.

   7    Informationer för rollera A1, A2, B1 och och B2.

   8    Utvecklingens krafter.

   9    Systemet för mänskliga verksamheter.
   9 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
   9 2 Religiösa verksamheter o d.
   9 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
 10 4 Sambandsforskningsverksamheter.
 10 5 Naturforskning. Matematikverksamheter.
 10 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
 11 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.
 11 8 Språk. Litteraturvetenskap.Skönlitteratur.
 11 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi.
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 12 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 
förtydligande kommentarer.

 18    Den fundamentala påverkanskedjan.
 20 Politiska och opolitiska planeringar.
 21 Schema över påverkans- och förändringsproblem.
 22 Schema över samband.

 23 Klassifikationssystemet för verksamheter  och biblioteks-
systemen.

 24 Om klassifikation
 26 LIBRIS/SAB klassifikationssystem
 27 Dewey decimalklassifikation
 29 Klassifikationssystem för verksamheter, med Deweys områden 

inlagda.
 30   1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.        20 områden
 31   2. Religiösa verksamheter o d.                                  5  områden
 31   3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.  15 områden
 32   4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.  3 områden
 32   5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.  11 områden
 33   6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.         30 områden
 34   7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.       21 områden
 36   8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 områden
 37   9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 

  Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.             12 områden

 38   Universitet och högskolor.
 40   Vetenskapsrådet m m
 42   Sveriges regeringar under 100 år
 44   22 politikområden för politiken
 45   De 22 politikområdena och klassifikationssystemets     

verksamheter.

 49 Decemberöverenskommelsen, läget i Sverige och världen 
och om att ge människorna de utbildningar, kunskaper 
och informationer de behöver.

 51 Sverige, världen och demokratin
 52 Samhällsplaneringens problem.
 53 Människorna har fyra olika roller i livet
 54 Grundskolan  och gymnasiet
 54 Gymnasiegemensamma ämnen
 55 Gymnasiet. Programstruktur
 56 Universitet och högskolor.
 59 Biblioteken
 61 Bibliotekssystem.
 61 De tio huvudklasserna i DDK, Deweys system
 61 Systemet med de mänskliga verksamheterna 
 62 Skillnader mellan Deweys system och systemet för 

mänskliga verksamheter

 62 Obereoende av vilka system biblioteken använder bör 
svenska bibliotek infomera om systemet för mänskliga 
verksamheter och i möjligaste mån ställa upp dokumenten 
enligt det systemet

 63 Systemet med mänskliga verksamheter nedbantat till 44 
verksamheter. Kan vara lämplig uppställning på biblio-
teken.

 83   Systemet med mänskliga verksamheter nedbantat till  44 verk-    
   samheter. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken. Här  
  om antalet träffar.
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 87 Sverige fick en ny regering hösten 2014
 87 Innehållet i:

Sven Wimnell 12 nov 2014: Levnadsförhållanden, system för 
verksamhetsområden, politiska aktörer, riksdagen, kommuner, 
myndigheter. utskott. regeringen och departementen, 
statsbudgeten.  http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf

 90 Sveriges regering. Statsråden och departementen
 98 De nya regeringens politik
 99 Stefan Löfvens regering.
 99 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 

verksamheter.

103 Hur styrs Sverige?

104 Dokument och verksamheter.

106 Förteckningen om  systemet med mänskliga verksamheter,
         nedbantat till  44 verksamheter och md SAB-områden 
         inlagda.

107   Den fundamentala påverkanskedjan 

109 Placering av dokumenten i bibliotekslokalen.

111 Sveriges Kommuner och Landsting SKL

114 Kungliga biblioteket ska ta fram en biblioteksstrategi för 
hela Sverige

115 Ny bibliotekslag

121   Sidorna 273 - 521 i http://wimnell.com/omr36-39zzr.pdf

121 Partiledare Stefan Löfven.
124 Allmänt om socialdemokraterna och regeringens politik.
129 Utrikes- och världspolitik. Globaliseringen.
153 Förenta Nationerna, FN.
156 Europapolitik.
309 EU Europeiska unionen
161 Demokratiproblem, juridik.
185 Försvar.
192 Klimat och klimatpolitik
216 Transporter.
221 Planering av fysiska miljöer.
225 Landsbygdspolitik.
230 Bistånd.
233 Sjuk- och hälsovård, kemikalier, räddningdtjänst.
247 Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, ekonomi.
258 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
264 Utbildning. Forskning.
293 IT. Information, Konst, kultur, idrott.
304 Jobb.
315 Näringar.
332 Handel.
335 Migration. Integration.
339 Polisen. Brott. Kriminalvård.
349 Pengar. Skatt, bidrag, finanser, pensioner, försäkringar.

370 Tillägg 14 november 2015:
Aktuell politik i november 2015.

391 -    Därför har människan alltid velat se tillvaron lite grann   
393    från ovan. 
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Sven Wimnell 30 november 2015: Samhällsplaneringens problem.  
System för mänskliga verksamheter Hur ska man kunna förbättra 
världen? Förbättra de inre verkligheterna och politiken.
http://wimnell.com/omr36-39zzzi.pdf

Innehåll:
Sid
  4 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
  7 Utvecklingens krafter.
  8 Systemet för mänskliga verksamheter.
 11 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 

verksamheter. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.
 31 22 politikområden för politiken
 32 Systemet för mänskliga verksamheter. Med inlagda 

politikområden.

 38 Den fundamentala påverkanskedjan.
 40 Politiska och opolitiska planeringar.
 41 Schema över påverkans- och förändringsproblem.
 42  Schema över samband.

 43 Hur ska man kunna förbättra världen?
 44 Sven Wimnells hemsida på Internet.
 45 Därför har människan alltid velat se tillvaron lite grann från 

ovan.
 48 Utbildning.
 49 Om utbildning i skolan.
 50 Religion och levnadskunskap.
 51 Samhällskunskap, Grundskolan.
 52 Filosofi får mer plats i ungas liv.

 54 Är demokratins guldålder förbi?
 55 Så ska Sahlin stoppa svenska IS-soldater.
 58 Oförutsägbarheten skrämmer.
 60 Rädslan får oss att sluta upp bakom de ledare som vi borde 

granska.
 62 Reklamen är skadlig för samhället och klimatet.
 64 Vår kris är en tidens och tillitens kris.

 68 Decemberöverenskommelsen, läget i Sverige och världen och 
om att ge människorna de utbildningar, kunskaper och 
informationer de behöver.

 82 Placering av dokumenten i bibliotekslokalen.

 84 Aktuell politik i november 2015.
 88 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 

ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
 90 Några tidigare sammanställningar 2015.
 91 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer.
 91 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
 91 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
 92 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
 94 Något om skatte- och bidragshistoria.
97 Mer om skatter och bidrag.
102 Tillägg om skatter.
104 Matmomsen.

105 Folkpartiet och skatterna.
105 Folkpartiet byter namn till Liberalerna.
107 Nya profilfrågor och nytt namn ska lyfta FP.
109 Majoren som mjuknade.
110 FP redo göra upp med regeringen om skatten.
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112 Jan Björklunds besked kan splittra Alliansen.
113 Därför står böjlige Björklund stadigt.
114 Glada folkpartister blev gladare liberaler.

115 Andra artiklar om pengar och finanser o d.
115 Budgeten överspelad av flyktingmottagandet.
116 Krav på lånetak och minskade ränteavdrag.
116 Ingves: Risker med börs och bostäde.
117 Mycket lönsam affär att äga hyreshus.
118 Få påverkas av nya kravet på amortering.
119 Bankernas amorteringskrav.
120 Regelverket gör det tufft för unga spekulanter.
121 Snack men lite verkstad i bostadspolitiken.
122 Kommentarer till de föregående artiklarna.

123 Fullt möjligt att införa 35-timmars arbetsvecka.
125 Kommentarer till förslaget om arbetstidsförkortning.
126 Arbetstidsförkortning till 30 timmar/vecka.
127 Arbetstidsförkortning till 35 timmar/vecka.

128 Hushåll.
129 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
131 Konsumenverket. Koll på pengarna 2014

Hushållskostnader 2014.
136 Månadskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
136 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande  icke-pensionärer.
137 Pensionärer 2014.
137 Årskostnader år 2014, pensionärer.
138 2006-214 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
142 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna.

143 Bostadspolitik och välfärd. 

143 Så ska vi bekämpa den organiserade brottsligheten.
145 Christer Sturmark: Extremistiskt våld sker i alla religioners 

namn

147 Vi måste ständigt kämpa för att bevara ordet fritt
149 Tryckfrhet. Från riksdagen 3 dec 2015
150 Funktionshindrade lämnas på demokratins bakgård

152 Innehållet i Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat 
och välfärdsfördelning. http://wimnell.com/omr36-39za.pdf
Om bl a klimatmötet i Köpenhamn. Bild på deltagare på sidan 
164.

157 Nu finns viljan att få fram ett klimatavtal.
158 Optimism och varningar från världsledarna.
161 Världsbankens chef: Vill se mina barn i ögonen.
162 Luftföroreningar i Kina på alarmerande nivå.
162 Rimliga priser räddar klimatet

164 Den nya politiska kartan – så har partierna rört sig
168 Dubbel press på regeringen om klimatet
172 Jämnt lopp om det vore val i dag

173 Utredningar och innehållsförteckningar.
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Sven Wimnell 28 dec 2015:
Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. 
SOU 2015:88. Berör hela verksamhetsområdet 7 med planering av 
fysiska och sociala miljöer och sociala beteenden.
http://wimnell.com/omr70d.pdf

Innehåll:
Sida
3
15 maj 2014 Kommittédirektiv: Gestaltad livsmiljö – en ny politik för 
arkitektur, form och design Dir. 2014:69 (pdf 91 kB)
En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga politiken för 
arkitektur, form och design. Uppdraget är brett och innefattar flera 
politikområden.

9
05 mars 2015:Tilläggsdirektiv till Gestaltad livsmiljö - en ny politik 
för arkitektur, form och design, Dir. 2015:24 (pdf 161 kB)
Utredningen ska analysera och lämna förslag på hur arkitektur-, form- 
och designområdet i högre grad kan präglas av dialog och delaktighet 
samt bidra till en hållbar samhällsutveckling.

11
04 december 2015: Remiss SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö
Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

Sida
17
14 oktober 2015:Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form 
och design, SOU 2015:88 (pdf 1 MB)
Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form 
och design tillsattes med uppdraget att göra en översyn av den 
nuvarande politiken för arkitektur, form och design och föreslå en ny 
politik för området. Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens, 
formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön 
och den hållbara samhällsutvecklingen.

17 Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet
18 Innehållsförteckning
21 Utredarens förord 
22 Sammanfattning 

28 1 Utredningens uppdrag och arbete 
30 2 Politiken för arkitektur, form och design sedan 

Framtidsformer. 
38 3 Språket och begreppen 

43 4 Perspektivet gestaltad livsmiljö och utmaningar för området.

Kapitel 4 och kapitlen därefter är av utrymmesskäl inte med här. Se 
Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, 
SOU 2015:88 (pdf 1 MB)
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Sven Wimnell 4 februari 2016: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen. Tidningsartiklar och 
debattartiklar 27 december 2015 - 4 februari 2016
http://wimnell.com/omr36-39zzzj.pdf

Innehåll
Sida

27 december 2015:
 6 När fredspakten föll ökade freden
14 10 största genombrotten i å
18 Breda utbildningar bäst för entreprenörer

28 december 2015:
20 Kriserna är inte bara Europas
22 Jakten på den perfekta kartan
24 Annika Ström Melin: Medan EU bråkar dör barn på 

Medelhavet
25 Ewa Stenberg: Det mest dramatiska året på flera decennier
27 Michael Winiarski: 2015 började och slutade med terror
29 Johan Schück: Minusräntans år gav överraskande tillväxt
31 Nästa år går vi från ord till handling för miljön

29 december 2015:
34 Andersson: Viktigt att inte ha ideologiska låsningar
37 Så kan den akuta bristen på flyktingtolkar åtgärdas
39 Världen har tagit ett stort kliv in i klassrummet

30 december 2015:
42 Arbetsmiljöverkets passivitet leder till dödliga sjukdomar

31 december 2015:
45 2015 var ett år av prövningar och 

fantastiska vändpunkter
47 Ingves beredd att agera för att nå inflationsmålet

49 Svensk politik går in i ny fas 
50 Fyra viktiga frågor 2016
52 Flyktingkrisen avgör Löfvens framtid
53 Spaningar inför 2016
54  Osäkert oljepris kan leda till stora svängningar
54 Ännu ett starkt år, med stigande risk för överhettning
55 Räkna inte med avkastning för dina räntefonder
55 Fler jobb och fler arbetssökande nästa år
56 Hyfsat år – men Ryssland backar och Kina tappar fart
56 Svenska mobilnät kommer att få en välbehövd skjuts
57 Inbromsning men amorteringskrav har liten betydelse
57 Brett genomslag för att spara på konto och börsen

1 januari 2016:
58 Tågens höghastighetsbanor en dålig affär för samhälle

2 januari 2016:
60 Ett år i terrorns tecken
62 Politikerna har abdikerat till förmån för juristerna

3 januari 2016:
64 Så kan den allvarliga våldsbrottsligheten minskas

4 januari 2016:
66 Id-kontrollerna äventyrar en hel gränsregion

5 januari 2016:
69 Arbetet har bara börjat
70 Så vill vi reformera EU:s utsläppshandel
72 Tröttsamt gnäll på politiker

7 januari 2016:
  73 Egen härd är guld värd
  75 Kaplan: Bostadsmål kommer att justeras

8 januari 2016:
  76 Våra hårda ord i valrörelsen krockade med verkligheten
  78 Baylan kan tänka sig att ompröva effektskatten
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  79 Älskade, hatade kärnkraft – finns du kvar 2050?
  83 Svensk kärnkraftspolitik sågas av amerikansk expert
  84 Elpriset påverkas av många saker – men inte av energislaget
  87 Svenska folket säger nej till Nato
  88 Ministern vill inte reglera polisens hemliga metoder

9 januari 2016:
  91 MP som i Maktpartiet
  93 Världens naturliga gång
  95 Okvalificerade låglönejobb förbättrar inte integrationen

10 januari 2016:
  97 När flyktingkrisen kom...
102 Den yttersta domen lever på lånad tid i USA.
103 Vår alliansfrihet bidrar till stabilitet i norra Europa
105 Ewa Stenberg: Största problemet för försvaret är trovärdigheten

11 januari 2016:
107 Mer klarspråk när Ryssland visar musklerna
108 Wallström lanserar civil värnplikt
108 Gör slut på grannfejden
110 Den småskaliga terrorns tid
112 Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap

13 januari 2016:
114 Den ojämlika rädslan
116 Motstridiga mål måste medges
117 Vi vill samarbeta om ökat bostadsbyggande
120 Expert: Omöjligt femdubbla byggtakten – på kort sikt
121 Partiledarna möts i årets första debatt

14 januari 2016:
122 Måndag hela veckan
124 Invandring den viktigaste frågan för väljarna
126 Instabila läget bäddar för mer samarbete

17 januari 2016:

127 Ökad industriproduktion viktigt för fortsatt tillväxt
129 Fler äldre läser med studiemedel

18 januari 2016:
130 Sverige har enorma förväntningar på sig
132 Industriell revolution står emot terrorism
133 Utskällning gör det bara värre

19 januari 2016:
136 Stora prisraset hårt slag mot oljenationer
138 Rysslands makt svagare när ekonomin krymper

20 januari 2016:
140 Svidande kritik mot Riksbankens penningpolitik
141 Johan Schück: Besluten har varit så kortsiktiga att de verkat 

desperata
143 Lämpligt att ha en bredare översyn av riksbankslagen
144 Underskott på ansvar

21 januari 2016:
145 Farväl till solidariteten
147 Merkel kämpar mot klockan
148 Så kan brottsligheten minskas i utsatta områden

22 januari 2016:
151 Ge oss en svensk dröm
152 Satsa på nordiskt samarbete för att klara flyktingkrisen
154 Flyktingar tvingas stanna i Istanbul
156 EU:s flyktingpolitik på väg mot ett totalt haveri
157 Angela Merkel sätter sitt hopp till Turkiet
158 F-kassan spår större utgifter

23 januari 2016:
159 Farofylld facklig logik
161 En upptrappad dispyt med Polen försvagar EU
163 Kreml kan kosta på sig förvirrande utspel
164 Europa måste lösa sina stora problem
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24 januari 2016:
165 Peter Wolodarski: ”Vad i h-vete är det som pågår?
167 Digitaliseringen kräver att företag vågar nysatsa
168 Så ska regeringen förbättra de nyanländas etablering
170 Nya bilder av en svensk ikon
172 USA dras isär
181 Den som förstår frustrationen blir en vinnare

25 januari 2016:
182 Anställ fler yrkeskategorier för att klara lärarbristen
184 Efter raset – partitoppar kräver ny S-politik
187 Så skapas vinnare och förlorare i arbetssamhället
189 Dick Harrison: Högre utbildning är ett haveri

26 januari 2016:
191 Skev syn på bidragsbrott
193 Kristen enhet bara början
194 Kritiska röster tvingas till tystnad
195 Ett historiskt misstag att inte erkänna Västsahara
197 FRA-chefen: Vi bedriver ett krig på tre fronter
200 Nu försvinner ”vänsterns” röster från polsk tv
203 Fredssamtalen om Syrien skjuts upp fyra dagar
203 Tre faktorer som påverkar bolagen

27 januari 2016:
205 Frys ingångslönerna för att kunna ge fler nyanlända jobb

28 januari 2016:
207 Handels lönekrav visar sprickan inför avtalsrörelsen
208 S inte längre största parti
208 Störst, bäst och vacklande
211 Maktlöshetens gnagande ångest
213 Nästan alla stora byggen av järnvägar är olönsamma
215 SD lovar rösta på borgerligt budgetförslag
215 Frågan: Hur länge sitter Merkel kvar?

217 Trumps senaste utspel splittrar konservativ elit
218 Larm om lägre tjänstepension
220 Facken vill hejda fall med högre premier
221 Troligt med sänkt ränta trots rekordstark industri
222 Minusräntor pressar Nordea
223 Att föda eller inte föda
225 Därför borde det anses som ”osvenskt” att vara nationalist

29 januari 2016:
228 Mot okända mål
229 Polisen måste agera mot antiziganistiska hatbrott
232 Det fanns ingen krisorganisation
234 Löfven KU-anmäls för hanteringen av flyktingkrisen
236 Moderaterna avlossar ett skrämskott
237 Mer pengar ska göra det lättare att utvisa flyktingar
238 KI har en del att förklara
240 Oenig opposition hotar med bojkott
242 Krismöte om det nya viruset
244 Hot om revolution om regeringen inte avgår
245 Johan Schück: Sverige kan stjälpa passfriheten inom EU
247 Voltaire såg fanatismen i våra dagar
249 Skoldebatten. Skyll inte på vår generation, Dick Harrison

30 januari 2016:
250 Två opålitliga gränsvakter
252 Trumpen domptör leder cirkusen
253 Konstitutionsutskottet är ingen pajkastningsarena
253 Partierna duckar och vågar inte utreda frivillig dödshjälp
256 Ratat kalvkött kvar på restaurangerna
259 Migrationsverket: ”Vi har en krisorganisation
260 S anklagar M för att missbruka KU
261 Bolund vill se lägsta möjliga åldersgräns
262 SSU kräver renodlad S-politik
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263 Väljarna gillar inte miljardrullningen
267 Trump: Det här är som Oscarsgalan
268 Experterna oense om Putins styrka
269 Grekland i fokus för nya lösningar
271 Oppositionen deltar i fredssamtal i Genève
272 Osäkert in i det sista om Cameron lyckas
273 Hoppet lever trots stora ras på börsen
274 Nedgång i Kina riskerar utlösa global finanskris
276 Hårda politiska tag i vägen för fri marknad
278 Bränslecellen. En grön och ren teknik som väntar på det stora 

genombrottet
31 januari 2016:

279  Schengen går på knäna
280 Peter Wolodarski: Förintelsen började i ett modernt samhälle – 

det kan hända igen
282 Bostadssamtalen får inte slå mot hushållens ekonomi
284 Kravet från de egna: starta om
288 Ewa Stenberg: Socialdemokratisk kris när partiet förlorar både 

sitt projekt och sin skicklighet att regera
290 Skolgårdar ska skyddas från farlig UV-strålning
291 Omstridd kirurg riskerar få sparken
293 Regeringen hotar krogar med lag om märkning
294 Mycket står på spel i Iowa
296 Ny internationell hjälp i sikte för palestinierna
298 Nya lån på bostaden kan ge hög amortering
300 De nya reglerna införs den 1 juni
301 Maria Crofts: De med låga inkomster tvingas betala mer med 

nya reglerna
302 Yrkeshögskolan rustar för att ta emot ännu fler studenter
303 Så ska nyanlända få jobb snabbare
305 Babylonierna förutsåg Jupiters gång

307 Karin Bojs: De lärde oss konsten att förutsäga framtiden
1 februari 2016:

309 En modell för globalt samarbete
311 Så ska dödsfall och ohälsa förebyggas i arbetslivet
313 Gräsrötterna arbetar hårt in i det sista
316 Hur gör de i Iowa egentligen?
317 Bernie Sanders – utmanaren från vänster
320 Ted Cruz – utmanaren från höger
323 Arbetslöshet står still för utlandsfödda
324 Regeringen vill åldersbedöma fler
325 Många högutbildade vet inte hur EU fungerar
327 Rekordstort stöd för flyktingfientligt parti
328 Oppositionen välkomnar samtalen
329 Regeringen öppnar för ändrad flyttskatt
330 Vanligt bråka med barnen om pengar
331 Min elvaåring skäms över att behöva ha extra hjälp i skolan
333 Kraftigt försenad utbyggnad av vården väcker stark oro
336 Spårsatsningarna som landstinget tror mest på

2 februari 2016:
337 Hjälpa utan att stjälpa
338 Illusoriska löften om suveränitet
340 Omänskligt att avvisa asylsökande till Ungern
342 Kraftig ökning av kostnader för säkerheten
344 Det råder mycket frustration på asylmottagningen
345 Polisen föreslås öka antalet avhysningar
347 Globalisering gör gamla problem nya
348 Inte aktuellt för M att slopa ränteavdragen
350 Flyktingkrisen prövar nordiskt samarbete
354 Zikaviruset måste tas på allvar
355 Självmordsbomber i Damaskus kan slå mot fredssamtalen
356 Utkast till nytt avtal med EU väntas i dag
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358 Notan pressas för snabbtågen
359 Miljövänners hopp står till Vattenfall
360 Jag vill avgöra själv när mitt underbara liv är slut
363 Kaos och konflikter stänger Ross Tensta

3 februari 2016:  
365 Tväan och trean lyser starkast efter premiären – Fördel Bernie 

Sanders efter sensationella starten
366 Tvåan och trean lyser starkast efter premiären – För partieliten 

är Marco Rubio den enda räddningen
368 Sista chansen för flera kandidater
369 Dåliga nyheter för Clinton

4 februari 2016:
371 Rapport från en skoldag i helvetet
372 Anpassa föräldraförsäkringen till det moderna arbetslivet
374 Krismöte i dag om kärnkraften
376 Amortering redan krav
377 Stängda skolor skapar oro i Järva

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

Innehåll:
Sida Kapitel 1.  Samhällsplaneringens problem. Det är       
  8 kaos i världen. Ett system för mänskliga verk-

samheter som kan hjälpa oss att forma framtiden

  9   Samhällsplaneringens problem. Det är kaos i världen. 
  Ett systemet för mänskliga verksamheter som kan hjälpa oss att 
  forma framtiden

 10   Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
 14 Utvecklingens krafter.

 15 Systemet för mänskliga verksamheter.                    Delområden                                                     
  1. Psykologiska och filosofiska verksamheter.   20 
  2. Religiösa verksamheter o d.      5
  3. Politikvetenskaper och politiska verksamheter.     15
  4. Sambandsforskningsverksamheter. Infostruktur.       3
  5. Naturforsknings- och matematikverksamheter.      11 
  6. Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.   30
  7. Formgivning av fysiska och sociala miljöer.   21 
  8. Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 12 
  9. Blandade saklitterära verksamheter. Tidningar. 
      Allmän geografi. Biografi. Allmän historia.   12
  Summa delområden                  129
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18 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  
44 områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

38 22 politikområden för politiken.
39 Stora tydliga politiska problem och många detaljproblem

39 De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 
verksamheter.

43 Systemet för mänskliga verksamheter. Med inlagda 
politikområden.

49   Den fundamentala påverkanskedjan 
51 Politiska och opolitiska planeringar
52 Schema över påverkans- och förändringsproblem
53 Samband mellan huvudområden

54   Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några     
  förtydligande kommentarer

60 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för mänsk-
liga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB

66 Några klassifikationssystem

67 Sveriges regeringar under 100 år
69 Makthavare i världen efter andra världskriget

  71 Kapitel 2. Brev och särskilda utredningar.
  72 Brev om politik
  72 Skatter, bidrag, pensioner, bostadspolitik, ekonomisk politik 

mm. 12 maj  1993

  85 De särskilda utredningarna på Sven Wimnells hemsida
  87 De särskilda utredningarna 30 januari 2010 - 4 februari 2016
  93 När man läser utredningarna ska man ha klart för sig...

  95 Sven Wimnell 1 mars 2013:  Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen? Med ett klassifikations-
system för  verksamheter som förändrar världen. 

101 Sven Wimnell 24 december 2013: Socialdemokraternas politik. 
Krav om bättre politik och bättre information om politik. Krav 
om bättre samhällsinformation och bättre skolundervisning. 

105 Sven Wimnell  3 april 2014: Hushållsverksamheter, hushålls-
budgetar, inkomster och boende, skatteproblem m m. Och 
sedan: Statistisk årsbok för Sverige 2014 och regeringens 
verksamheter inlagt i 22 politikområden, med många länkar. 

109 Sven Wimnell  10 maj 2014: Svensk politik från vikingatiden 
till oppositionens valplattformar för valen 2014.

 
115 Sven Wimnell 11 juni 2015: Folkhemmet tur och retur.  

Socialdemokraternas forskningar om sin politik, samhälls-
planeringens problem och partiets kongress 2015.

122 Sven Wimnell 9 september 2015: Samhällsplaneringens 
problem. Påminnelser om våren och försommaren 2015.
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126 Sven Wimnell 10 september 2015: Tidningsartiklar om utrikes 
förhållanden  12 juni - 24 juli 2015.

126 Sven Wimnell 11 september 2015: Tidningsartiklar om inrikes 
förhållanden  12 juni - 24 juli 2015.

127 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.

129 Sven Wimnell 25 oktober 2015: Kommentarer till “Samhälls-
planeringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?  
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter  som 
hjälp vid planeringen av framtiden.

134   Sven Wimnell 10 november 2015: Samhällsplaneringens  
  problem. Förbättringar av bibliotek och utbildningssystem med   
hjälp av ett system för mänskliga verksamheter med helhetssyn  
  på utvecklingen

137 Sven Wimnell 30 november 2015: Samhällsplaneringens 
problem.  System för mänskliga verksamheter Hur ska man 
kunna förbättra världen? Förbättra de inre verkligheterna och 
politiken.

139 Kapitel 3. Läget i Sverige och världen vid
årsskiftet 2015-2016. Tidningsartiklar och 
debattartiklar  27 december 2015 - 4 februari 2016

144 Kapitel 4. Utbildning och information.

145 I det föregående har beskrivits samhällsplaneringens problem.  
Nu kommer nästa: hur ska man kunna förbättra världen?

146   Människornas levnadsförhållanden
147 Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter
148 Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap
151 Rapport från en skoldag i helvetet
152 Dick Harrison: Högre utbildning är ett haveri
154 Många högutbildade vet inte hur EU fungerar
156 Så skapas vinnare och förlorare i arbetssamhället
158 Grundskolan  och gymnasiet

159 Om utbildning i skolan
160    Religion och levnadskunskap
161 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan

163   Samhällsinformationens principiella problem

180 Systemet för mänskliga verksamheter

183 Decemberöverenskommelsen, läget i Sverige och världen och 
om att ge människorna de utbildningar, kunskaper och 
informationer de behöver.

188    Grundskolan  och gymnasiet
190    Universitet och högskolor
193    Biblioteken
197 Placering av dokumenten i bibliotekslokalen
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199 Kapitel 5. Pengar. Skatter, bidrag, hushålls-
kostnader o d. 

200 Något om skatte- och bidragshistoria
203 Mer om skatter och bidrag
208 Tillägg om skatter
210 Matmomsen

211 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen

213 Hushåll 
214 Hushållsverksamheter. Hemkunskap
216    Konsumenverket.  Koll på pengarna 2014 

   Hushållskostnader 2014
221  Månadskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer
221  Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer
222  Pensionärer 2014
222  Årskostnader år 2014, pensionärer
223  2006-2014. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
227  Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

228 Fyra förslag
228 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
228 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg
228 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
229 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll

231 Kapitel 6. Bostadspolitik och planering av fysiska 
och sociala miljöer

232 Bostadspolitik och välfärd

233 Sven Wimnell 3 april 2015 + rev sid 27: Svenska folket och 
dess boende, nya lägenhetstyper,  hushålls- och 
bostadsstatistik. Hushållskostnader, samhällsplaneringens 
problem och regeringens verksamheter och ansvar. 

235   Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och välfärd.
  Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och bidrag.
  Vårbudgeten. 

239 Sven Wimnell  11 maj 2015: Hur Sverige styrs. 
Socialdemokraternas politik. Politiska problem. Regeringens 
bostadspolitik. Boverket och SCB m m.

244 Om boende, 17 januari 2016. Det måste byggas mycket mer 
bostäder än vad som var i förslag i början av 2015

246 Utrymmesnormerna

246 Antalet lägenheter och personer 2013

247 De föreslagna nya lägenhetstyperna. 

249 Sven Wimnell om bostäder och bostadsbyggande
Trångboddhet och behov för studenter o d.Nybyggnad och stöd
Flerbostadshus med 8 trappuppgångar och  med 5-10 våningar
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253 Fysisk planering i Sverige
253 Samhällsplanering.  Fysiska och sociala samhällen

255    Den fysiska översiktsplaneringens framväxt i Sverige

256   Före 1900.  HYGIEN OCH RUTNÄT
260   1900-1920. ESTETIK OCH TEKNIK
263   1920-1940. FOLKHEM OCH RATIONALITET
267   1940-1960. GRANNSKAP OCH PROGNOSER
270   1960-1980. MILJONPROGRAM OCH MILJÖHUSHÅLL-    

  NING

273   22 politikområden för politiken
274 Planering av fysiska och sociala miljöer
276 Regeringens mål för boende och byggande
278 De sociala miljöerna och beteendena

Tidningsartklar:
284 Mot okända mål
285 Polisen måste agera mot antiziganistiska hatbrott 

288 Kapitel 7. Riksdagen. FN. EU. Regeringen. SKL 
Sveriges kommuner och landsting. Några offentliga 
utredningar.

289 Sveriges riksdag

297    Förenta Nationerna, FN
297 Svenska FN-förbundet

300 EU Europeiska unionen

306 Sveriges regering
311 Regeringen inleder arbetet med att genomföra de globala 

målen

341 SKL. Sveriges kommuner och landsting

342 Regeringsförklaringen den 15 september 2015

352 Budgetpropositionen för 2016

356 Långtidsutredningen 2015
358 Långtidsutredningen 2015. Huvudbetänkande

370 Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och 
design. SOU 2015:88

379 En lång färd mot ett nytt globalt klimatavtal

382 Partiledardebatt i riksdagen 13 januari 2016  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472 Kapitel 8. Något om regeringens politik och de 
politiska partierna 25 januari - 4 februari 2016, en 
repetition av förslag och något om politik efter 4 
februari 2016.

473 Tidningsartiklar. Debattartiklar. 25 januari - 4 februari 2016
473 Efter raset – partitoppar kräver ny S-politik
475 S inte längre största parti
477 Störst, bäst och vacklande
478 SD lovar rösta på borgerligt budgetförslag
479 Löfven KU-anmäls för hanteringen av flyktingkrisen
481 Moderaterna avlossar ett skrämskott
482 Mer pengar ska göra det lättare att utvisa flyktingar
483 S anklagar M för att missbruka KU
484 SSU kräver renodlad S-politik
485 Bostadssamtalen får inte slå mot hushållens ekonomi
487 Kravet från de egna: starta om
491 Ewa Stenberg: Socialdemokratisk kris när partiet förlorar både 

sitt projekt och sin skicklighet att regera
492 Nya lån på bostaden kan ge hög amortering
494 De med låga inkomster tvingas betala mer med nya reglerna
495 Så ska dödsfall och ohälsa förebyggas i arbetslivet
497 Arbetslöshet står still för utlandsfödda
498 Regeringen öppnar för ändrad flyttskatt
499 Omänskligt att avvisa asylsökande till Ungern
501 Globalisering gör gamla problem nya
502 Inte aktuellt för M att slopa ränteavdragen
504 Krismöte i dag om kärnkraften
505 Anpassa föräldraförsäkringen till det moderna arbetslivet

508 Regeringen måste föra en politik som är bra för hela folket

513 Den 4:e februari

517   Det som händer i världen utanför Sverige  ger många    
  problem. Tidningsartiklar:

Världen
518 Maktlöshetens gnagande ångest
520 En modell för globalt samarbete
522 Förintelsen började i ett modernt samhälle – det kan hända igen

USA
524 Tvåan och trean lyser starkast efter premiären – Fördel Bernie 

Sanders efter sensationella starten
525 Tvåan och trean lyser starkast efter premiären – För partieliten 

är Marco Rubio den enda räddningen
527 Sista chansen för flera kandidater
528 Dåliga nyheter för Clinton

Europa
529 Frågan: Hur länge sitter Merkel kvar?
531 Två opålitliga gränsvakter
533 Grekland i fokus för nya lösningar
534 Schengen går på knäna
536 Illusoriska löften om suveränitet
538 Utkast till nytt avtal med EU väntas i dag
 

Ryssland
539 Experterna oense om Putins styrka
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Kina
540 Hoppet lever trots stora ras på börsen
541 Nedgång i Kina riskerar utlösa global finanskris
543 Hårda politiska tag i vägen för fri marknad

Mellanöstern
545 Oenig opposition hotar med bojkott
547 Oppositionen deltar i fredssamtal i Genève
548 Oppositionen välkomnar samtalen
549 Självmordsbomber i Damaskus kan slå mot fredssamtalen
550 Ny internationell hjälp i sikte för palestinierna 

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

Kapitlen 1-8 är här samma som i utredningen den 5 februari, men 
för att det inte ska bli för många sidor är en del sidor borttagna, 
det anges med “EJ MED”

I kapitlen finns tillägg och det anges att det är tillägg.

Kapitel 9 är ett nytt kapitel : tillägg efter 8 mars 2016.

Tidningsartiklar se:
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
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Sida Kapitel 1.  Samhällsplaneringens problem. Det är       
  12 kaos i världen. Ett system för mänskliga verk-

samheter som kan hjälpa oss att forma framtiden

Innehåll:
De som är märkta EJ MED finns på angivna sidor på 
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Sida
 13   Samhällsplaneringens problem. Det är kaos i världen. 

  Ett system för mänskliga verksamheter som kan hjälpa oss att   
  forma framtiden

 14   Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
 18 Utvecklingens krafter.

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

18 EJ MED Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  
44 områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

22 22 politikområden för politiken.
23 Stora tydliga politiska problem och många detaljproblem

39 EJ MED De 22 politikområdena och klassifikationssystemets 
verksamheter.

43 EJ MED Systemet för mänskliga verksamheter. Med inlagda 
politikområden.

24   Den fundamentala påverkanskedjan 
26 Politiska och opolitiska planeringar
27 Schema över påverkans- och förändringsproblem
28 Samband mellan huvudområden

54   EJ MED Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några   
  förtydligande kommentarer

60 EJ MED Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 
mänskliga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och 

SAB

66 EJ MED Några klassifikationssystem

29 Sveriges regeringar under 100 år
31 Makthavare i världen efter andra världskriget
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  33 Kapitel 2. Brev och särskilda utredningar.

  33 Kapitel 3. Läget i Sverige och världen vid
årsskiftet 2015-2016. Tidningsartiklar och 
debattartiklar  27 december 2015 - 4 februari 2016

Kapitel 2 och 3 är ej med här 
se http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Det är svårt att få uppfattningar om det aktuella läget genom 
att se på riksdagens, regeringens, kommunernas, de politiska 
partiernas och myndigheternas  hemsidor. De är hemlighets-
fulla och tycks inte vilja berätta om hur det är. De borgerliga 
partierna och sverigedemokraterna tycks nu mest vilja av-
sätta den rödgröna regeringen och inrättar sina informatio-
ner efter det.

Det enklaste när man vill veta hur det är tycks vara att läsa 
Dagens Nyheter. En förteckning över deras senaste artiklar 
vore bra att ha, men det är svårt attt få tid att göra det.

Sveriges radio och SVT har man inte mycket glädje av, det 
de säger och visar försvinner i luften och deras hemsidor på 
nätet är mycket ofullständiga.  

34 Kapitel 4. Utbildning och information.

Innehåll:
De som är märkta EJ MED finns på angivna sidor på 
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Sida
35 I det föregående har beskrivits samhällsplaneringens problem.  

Nu kommer nästa: hur ska man kunna förbättra världen?

36   Människornas levnadsförhållanden
37 Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter
148 EJ MED Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap
151 EJ MED Rapport från en skoldag i helvetet
152 EJ MED Dick Harrison: Högre utbildning är ett haveri
154 EJ MED Många högutbildade vet inte hur EU fungerar
156 EJ MED Så skapas vinnare och förlorare i arbetssamhället
38 Grundskolan  och gymnasiet

39 Om utbildning i skolan
40    Religion och levnadskunskap
42 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan
43 Tillägg i mars 2016 om undervisningen i Religion och 

levnadskunskap och Samhällskunskap.

163   EJ MED Samhällsinformationens principiella problem
44 Systemet för mänskliga verksamheter

47 Decemberöverenskommelsen, läget i Sverige och världen och 
om att ge människorna de utbildningar, kunskaper och 
informationer de behöver.

50    Grundskolan  och gymnasiet
52    Universitet och högskolor
54    Biblioteken
58 Placering av dokumenten i bibliotekslokalen
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61 Kapitel 5. Pengar. Skatter, bidrag, hushålls-
kostnader o d. 

Innehåll:
De som är märkta EJ MED finns på angivna sidor på 
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Sida
63 Något om skatte- och bidragshistoria
66 Mer om skatter och bidrag
71 Tillägg om skatter
210 EJ MED Matmomsen

73 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen

213 EJ MED Hushåll 
214 EJ MED Hushållsverksamheter. Hemkunskap
216   EJ MED Konsumenverket.  Koll på pengarna 2014 

  EJ MED Hushållskostnader 2014
221 EJ MED Månadskostnader år 2014, förvärvsarbetande 

icke-pensionärer
221 EJ MED Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-

pensionärer
222 EJ MED Pensionärer 2014
222 EJ MED Årskostnader år 2014, pensionärer
223 EJ MED 2006-2014. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan 
barn.
227 EJ MED Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

76 Fyra förslag
76 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
76 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg
76 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
77 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll

TILLÄGG. NYA SIDOR:
79 Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
81 Månadskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
81 Årskostnader år 2014, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
82 Pensionärer 2014.
82 Årskostnader år 2014, pensionärer.

83    Konsumentverkets beräkningar 2016.
88 Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
88 Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
89 Pensionärer 2016.
89 Årskostnader år 2016, pensionärer.
90 Flytta hemifrån
91 2006-2014. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
95 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

97 Andra beräkningar av hushållskostnader o d och uppgifter om 
arbetsmarknad, löner o d samt några förslag. Sammanfattning

105 Undersökningarna som gäller hushållskostnader o d
105 Undersökningar om migration och löner o d
106 Regeringen. Socialförsäkringar
109 Socialstyrelsen.
110 Flyktingsituationen, socialstyrelsen
111 Ekonomiskt bistånd
113 Försörjningsstöd
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114 Riksnormen
116 Ansvariga statsråd
117 Försäkringskassan
118 Bostadsbidrag – barnfamiljer
121 Bostadsbidrag till unga utan barn
123 Centrala studiestödsnämnden
124 Belopp heltidsstudier
125 Sveriges förenade studentkårer
126    SFS Studentbudget 2016

127 Uundersökningar om migration och löner  o d :
127 Migrationsproblem i regeringen och migrationsverket.
130 Regeringens arbete med flyktingsituationen.
135 Arbetsmarknaden, i regeringen.
138 Borgerliga krav om lag om lön för invandrare och 

arbetsmarknadsministerns kommentar till det.
143 LOs  Kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och 

rättvisare löner.
149 Hotell och restaurangfackets löner för unga o d med låga 

inkomster.
152 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
152 Svenska målareförbundet med bl a avtalskrav.
156 Lars Calmfors: Låglönedebattens lågvattenmärke.
158 LO: Ihåligt argument för höga vd-löner.
161 LO: Jämställdhetspolitik handlar om klass och kön.
163 LO: Sveriges Jämställdhetsbarometer 2016.
164 LO: Bara parterna kan hindra utnyttjande av arbetslösa.
166 Arbetsförmedlingen: Subventionerade anställningar - 

Kartläggning ur ett bransch- och företagsperspektiv.
171 LO-basen dömer ut sänkta lägstalöner för enkla jobb
174 Löfven kan tvingas välja LO eller MP

175 Kapitel 6. Bostadspolitik och planering av fysiska 
och sociala miljöer

Innehåll:
De som är märkta EJ MED finns på angivna sidor på 
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Sida
232 EJ MED Bostadspolitik och välfärd

233 EJ MED Sven Wimnell 3 april 2015 + rev sid 27: Svenska 
folket och dess boende, nya lägenhetstyper,  hushålls- och 
bostadsstatistik. Hushållskostnader, samhällsplaneringens 
problem och regeringens verksamheter och ansvar. 

235   EJ MED Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och     
  välfärd. Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och   

           bidrag. Vårbudgeten. 

239 EJ MED Sven Wimnell  11 maj 2015: Hur Sverige styrs. 
Socialdemokraternas politik. Politiska problem. Regeringens 
bostadspolitik. Boverket och SCB m m.

176 Om boende, 17 januari 2016. Det måste byggas mycket mer 
bostäder än vad som var i förslag i början av 2015

178 Utrymmesnormerna

178 Antalet lägenheter och personer 2013
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179 De föreslagna nya lägenhetstyperna. 

181 Sven Wimnell om bostäder och bostadsbyggande
182 Trångboddhet och behov för studenter o d.Nybyggnad och stöd
184 Flerbostadshus med 8 trappuppgångar och  med 5-10 våningar

185 Fysisk planering i Sverige
185 Samhällsplanering.  Fysiska och sociala samhällen

255    EJ MED Den fysiska översiktsplaneringens framväxt i  
   Sverige

256   EJ MED Före 1900.  HYGIEN OCH RUTNÄT
260   EJ MED 1900-1920. ESTETIK OCH TEKNIK
263   EJ MED 1920-1940. FOLKHEM OCH RATIONALITET
267   EJ MED 1940-1960. GRANNSKAP OCH PROGNOSER
270   EJ MED 1960-1980. MILJONPROGRAM OCH  

  MILJÖHUSHÅLLNING

187   22 politikområden för politiken
188 Planering av fysiska och sociala miljöer
190 Regeringens mål för boende och byggande
192 De sociala miljöerna och beteendena

Tidningsartklar:
284 EJ MED Mot okända mål
285 EJ MED Polisen måste agera mot antiziganistiska hatbrott

198 Kapitel 7. Riksdagen. FN. EU. Regeringen. SKL 
Sveriges kommuner och landsting. Några offentliga 
utredningar.

Kapitlet är ej med här, Se angivna sidor på
http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Innehåll:
Sida
289 Sveriges riksdag

297    Förenta Nationerna, FN
297 Svenska FN-förbundet

300 EU Europeiska unionen

306 Sveriges regering
311 Regeringen inleder arbetet med att genomföra de globala 

målen

341 SKL. Sveriges kommuner och landsting

342 Regeringsförklaringen den 15 september 2015

352 Budgetpropositionen för 2016

356 Långtidsutredningen 2015
358 Långtidsutredningen 2015. Huvudbetänkande

370 Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och 
design. SOU 2015:88

379 En lång färd mot ett nytt globalt klimatavtal
382 Partiledardebatt i riksdagen 13 januari 2016
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199 Kapitel 8. Något om regeringens politik och de 
politiska partierna 25 januari - 4 februari 2016, en 
repetition av förslag och något om politik efter 4 
februari 2016.

Innehåll:
473 Tidningsartiklar. Debattartiklar. 25 januari - 4 februari 2016

Följande tidningsartiklar är ej med här, Se angivna 
sidor på http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

473 Efter raset – partitoppar kräver ny S-politik
475 S inte längre största parti
477 Störst, bäst och vacklande
478 SD lovar rösta på borgerligt budgetförslag
479 Löfven KU-anmäls för hanteringen av flyktingkrisen
481 Moderaterna avlossar ett skrämskott
482 Mer pengar ska göra det lättare att utvisa flyktingar
483 S anklagar M för att missbruka KU
484 SSU kräver renodlad S-politik
485 Bostadssamtalen får inte slå mot hushållens ekonomi
487 Kravet från de egna: starta om
491 Ewa Stenberg: Socialdemokratisk kris när partiet förlorar både 

sitt projekt och sin skicklighet att regera
492 Nya lån på bostaden kan ge hög amortering
494 De med låga inkomster tvingas betala mer med nya reglerna
495 Så ska dödsfall och ohälsa förebyggas i arbetslivet
497 Arbetslöshet står still för utlandsfödda
498 Regeringen öppnar för ändrad flyttskatt
499 Omänskligt att avvisa asylsökande till Ungern

501 Globalisering gör gamla problem nya
502 Inte aktuellt för M att slopa ränteavdragen
504 Krismöte i dag om kärnkraften
505 Anpassa föräldraförsäkringen till det moderna arbetslivet. Sista 

tidningsartikeln.

201 Regeringen måste föra en politik som är bra för hela folket

206 Den 4:e februari

209   Det som händer i världen utanför Sverige  ger många    
  problem. Tidningsartiklar.

  Följande tidningsartiklar: är ej med här. Se 
  angivna sidor på http://wimnell.com/omr36-39zzzk.pdf

Världen
518 Maktlöshetens gnagande ångest
520 En modell för globalt samarbete
522 Förintelsen började i ett modernt samhälle – det kan hända igen

USA
524 Tvåan och trean lyser starkast efter premiären – Fördel Bernie 

Sanders efter sensationella starten
525 Tvåan och trean lyser starkast efter premiären – För partieliten 

är Marco Rubio den enda räddningen
527 Sista chansen för flera kandidater
528 Dåliga nyheter för Clinton
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Europa
529 Frågan: Hur länge sitter Merkel kvar?
531 Två opålitliga gränsvakter
533 Grekland i fokus för nya lösningar
534 Schengen går på knäna
536 Illusoriska löften om suveränitet
538 Utkast till nytt avtal med EU väntas i dag
 

Ryssland
539 Experterna oense om Putins styrka

Kina
540 Hoppet lever trots stora ras på börsen
541 Nedgång i Kina riskerar utlösa global finanskris
543 Hårda politiska tag i vägen för fri marknad

Mellanöstern
545 Oenig opposition hotar med bojkott
547 Oppositionen deltar i fredssamtal i Genève
548 Oppositionen välkomnar samtalen
549 Självmordsbomber i Damaskus kan slå mot fredssamtalen
550 Ny internationell hjälp i sikte för palestinierna. Sista tidnings 

artikeln

210 De sociala miljöerna är det viktigaste 

212 Kapitel 9. Tillägg efter 8 mars 2016.

Innehåll:
Sida
212 Det är kaos och elände i världen.
216 Utbildningen
217 Så bostäderna
218 Sveriges regering.
218 Statsrådsberedningen.
218 Aktuellt från Statsrådsberedningen
218 Uppdrag: Framtid
219 Kristina Persson är minister för strategi- och framtidsfrågor 

samt nordiskt samarbete.
220 Vi vill samarbeta om ökat bostadsbyggande
222 Problemet med bostadsbyggandet  börjar i politikområdet för 

hushållsverksamheter.

223 Hushållsverksamheter. Hemkunskap
225 Eftersom det inte finns någon minister för hushållsverk-

samheter blir det statsministerns plikt att sköta det minis- 
terjobbet. Han är mycket upptagen och hans medhjälpare 
Kristina Persson får då ta hand om politiken för verksam- 
heterna. 

225 641 Matlagning. 642 Måltider, servering, restauranger.
226 643 Organisation av boende, personalrum o d, hotell.
226 644 El-, gas-, värme-, vatten- hygienförsörjning o d.
226 645 Användning av inventarier o d.
226 646 Personlig hygien o d, klädvård (utom 648 tvätt o d).
227 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter.
227 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
227 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
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228 Bostadpolitiken rymmer många moment.
228 Regeringen har länsstyrelser som bör användas.
228 Ny indelning av Sverige i 6 regioner

Länsregister Lista över alla län och vilka kommuner de  
innefattar. Enligt SKL

234 Till statsminister Stefan Löfven 29 februari 2016. 
234 Bostadspolitiken.
235 Den politik som behövs efter det man klarlagt bostadsbrist 

och bostadsbehov.

236 Mehmet Kaplan 
236 Mehmet Kaplans områden
236 Aktuellt från Mehmet Kaplan
237 Boende och byggande
238 Regeringens bostadspolitik är uppdaterad 1 april 2015 och inte 

anpassad till läget den 11 mars 2016.
238 Under boende och byggande finns dock hänvisningar av 

olika slag: Men vad vill regeringen ?
 

240 Kartan ritas om – men alla är inte nöjda
242 Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar 

diskussionsunderlag angående Sveriges framtida regionala 
indelning

243 9 mars 2016 Diskussionsunderlag i form av en kartbild

252 De sex regionerna är lämpliga för regeringens planering av 
framtiden.

252 Någon måste ordna med ministrarnas verksamhet med detta.

253 Ardalan Shekarabi
253 Ardalan Shekarabis områden
253 Aktuellt från Ardalan Shekarabi.

255   Tidkriften Plan nr 1 2016. Föreningen för samhällsplane-    
  ring.

255   AKUTA LAGEN KRÄVER INTE BARA SNABBA SVAR
256   NYTT & NOTERAT
257   SNABB FÖRÄNDRING AV BOSTADSBEHOVET

  NORBERGS KOMMUN
261   INTERVJU MED MARTIN SÖDERSTRÖM
263 SVERIGE ÄR VÄRLDSBÄST PÅ BOSTADSBRIST
266 FEL STRATEGI  PLACERA  UNGAR l  KRYMPANDE  

KOMMUNER

268 Regionplaneringen och samhällsplaneringens problem.
273 Nu ska kommunerna pressas att bygga mer
274 Ett effektivt sätt att bygga på

275 Succé för svensk export men hot om Brexit oroar
277 Johan Schück: Konjunkturen vänder nedåt före nästa val

279 Vi behöver reglera vinsterna i välfärden
281 Oenigheten inom industrin hotar svenska avtalsmodellen
283 Högskoleprovet bör betyda mindre för antagningen

286 Säpo: Ryssland vill splittra och manipulera
287 Sårbara system står fortfarande utan skydd
289 Trump ett av de största globala hoten
290 Turkiet är inte lösningen
292 Många frågetecken kring det nya avtalet
295 Framgång för Erdogan – men han spelar ett högt spel
296 Man kan inte bomba bort en idé

303 Naturen kompromissar inte
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306 Filosofins historia.   Bertrand Russel om västerlandets 
visdom.

307 Så lärde sig människan att se världen på nytt under 1600-talet
310 Religionen som våldets motsats.
312 Putins svenska brigad
313 Trump, järnröret och suget efter en omvälvning.
315 Sverige bör ha en nollvision för växthusgasutsläpp
317 Världens tuffaste klimatmål - men det saknas analys.
319 Barbro Hedvall: Svenska modellen är inte hotad men ansatt.
320 Bilden av Sverige. Den svenska modellen har aldrig existerat, 

skriver Åke Ortmark.
321 De tre O:na.
322 Lag om lägre ingångslön splittrar allianspartierna.
323 Nya M slår tillbaka.

325 Världens  och mänsklighetens problem.
325 I regeringen finns ingen minster för det viktigaste politikom-

rådet: Hushållet. Mat, boende, energi, konsumtion, hushålls-
kostnader od

325 Förmögenhetsskatt bör ej införas. Fastghetsskatten bör ej 
ändras. Förslag (enligt kapitel 5):

326 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
326 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
326 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
326 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
326 Finansmarknadsministern (MP) tycks nu vilja införa 

amorteringskrav för bostadslån.
Det är en olämplig högerpolitik som gynnar dem med höga 
inkomster.
Istället för att försämra för alla husägare kan man försämra för 
dem som har hus med ovanligt högt värde och ovanligt höga 
ränteavdrag,

327 Det är vanligt att politiker och makthavare inte har kunska-
 per om allting,

För att hjälpa politikerna, och allmänheten, att forma bra politik 
har forskats fram klassifikationssystemet för mänskliga verk-
samheter med 9 huvudområden  Det är människornas verksam-
heter som formar Sveriges och världens framtid.

Högervridningen, våldet och allt annat elände gör att man 
måste förbättra undervisningen  i skolan. Religionskunskapen 
bör ändras till Religion och levnadskunskap, Samhällskunska-
pen behöver bli mycket bättre och Hemkunskapen behöver 
utökas.

327 Religion och levnadskunskap. 

328 Kminalvården  
Grundskolan och gymnasiet ger inte tillräckligt bra kunskaper 
med hänsyn till  det som behövs för att klara de vanliga 
levnadsförhållandena och det som behövs för förvärvslivet. 
Alltför många hamnar därför i kriminalitet som det sedan är 
svårt att komma ifrån. 

Därför behövs förbättringar i grundskolan och gymnasiet och 
förbättingat i kriminalvården. 

Enligt forskare är utanförskapsområden grogrund för 
extremism. där behövs utbildningar.

328 Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet
330 Utanförskapsområden grogrund för extremism
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332 Världsplanering och planering av Sverige.

333 Slut på utredningen
333 Vad häder sedan?
333 Vi ser en renässans för den demokratiska socialismen
336 Vår mänskliga gemenskap.

338 Terrorn i Bryssel 22 mars 2016.
338 De tre går in – sedan sprängs bomberna.
340 Tårar och beslutsamhet efter dåden
341 Michael Winiarski: Ett sällsynt problematiskt läge för Europa
343 Ewa Stenberg: Säkra liv är inte alltid fria liv
345 Löfven: Ännu fler åtgärder krävs.
346 Säpo väljer att inte höja Sveriges hotnivå.
347 Vardagen besegrar terrorn.
349 Diktatorer faller med oljepriset.
350 Jihadismen måste stoppas

352- Riksdagens snabbprotokoll  2015/16:69  Onsdagen den 24 
443 februari  Kl. 09.00–14.18  

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

Påbörjad. Kompletteras på måndagar. 
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Sven Wimnell 4 april 2016: Utvecklingens krafter. Levnadsför-
hållanden. Regeringens verksamheter och prioriteringar enligt 
hemsidan på internet 2 april 2016. Vad gör Kristina Persson ? 
Planering av Sverige. Utbildning och kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzn.pdf

Innehåll
Sida 
  5 Kapitel 1: Utvecklingens krafter och regeringens 

verksamheter.

  6 Utvecklingens krafter.
  7 Systemet för mänskliga verksamheter.
10 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  44 

områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.
30   Den fundamentala påverkanskedjan 
32 Politiska och opolitiska planeringar
33 Schema över påverkans- och förändringsproblem

34   Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
36   Människornas roller

37 All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är 
folkets främsta företrädare

42 22 politikområden för politiken
43 Områdena innehålller stora tydliga politiska problem och 

många detaljproblem. 
44 Sveriges regeringar under 100 år
46 Makthavare i världen efter andra världskriget.
48 Vad borde regeringen i första hand syssla med?
49 Sveriges regering
64 Regeringens politik
67 Regeringsförklaringen den 15 september 2015
76 Utrikesdeklarationen 2016

  82 Kapitel 2: regeringens prioriteringar enligt 
regeringen.se  2 april 2016.

  83 Regeringens prioriteringar
  84 Regeringens prioriterade områden
  84 Sveriges nya jobbagenda
  85 Mer kunskap och ökad jämlikhet i skolan
  86 Sverige som föregångsland för minskade klimatutsläpp
  87 Investeringar för framtiden
  88 Fler och växande företag
  90 Utbildning för rätt kompetens
  93 Tidiga insatser
  94 Attraktivt läraryrke
  96 Jämlik skola
  98 Investeringar för klimatet
101 Fossilfritt Sverige
102 Internationellt klimatarbete

103 Länkar som finns i föregående texter och som ännu inte 
kopierats

104 En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet
105  Smart industri
107 Exportstrategin
110 Regeringens samlade insatser för långtidsarbetslösa
112 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
113 Kunskapslyftet
115 Fas 3 avvecklas successivt
117 Lågstadielöftet: En läsa-skriva-räkna-garanti
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120 Nu inleds processen för höjda lärarlöner
122 Översyn av de nationella proven för grund- och 

gymnasieskolan
123 Tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II
124 Fossilfria transporter och resor: Regeringens arbete för att 

minska transporternas klimatpåverkan
130 Presentation av de första projekten i Klimatklivet
131 Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M2010:04 - förslag 

till klimatpolitiskt ramverk
133 Klimatmötet COP21 i Paris

134 Genvägar: Som angivits i det föregående.
136 Sveriges nya jobbagenda
137 Boende och byggande
138 Arbetsmarknad
139 Vuxenutbildning
141 Bistånd och utveckling
142 Bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för 

byggande

144 Kapitel 3: Kristina Persson. Från regeringen.se 
2 april 2016.

145 Kristina Persson.
155 Statsrådet Kristina Perssons analysgrupp presenterar nya 

reformer för en socialt hållbar arbetsmarknad

157 Kapitel 4: Planering av Sverige.

158 Bostadpolitiken rymmer många moment.
158 Regeringen har länsstyrelser som bör användas.
164 Till statsminister Stefan Löfven 29 februari 2016.

165 Kartan ritas om – men alla är inte nöjda
166 Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar diskussions-

underlag angående Sveriges framtida regionala indelning
176 De sex regionerna är lämpliga för regeringens planering av 

framtiden.

177 Ardalan Shekarabi

179 Tidkriften Plan nr 1 2016. Föreningen för samhällsplanering.
181 SNABB FÖRÄNDRING AV BOSTADSBEHOVET

NORBERGS KOMMUN
185 INTERVJU MED MARTIN SÖDERSTRÖM
187 SVERIGE ÄR VÄRLDSBÄST PÅ BOSTADSBRIST
190 FEL STRATEGI  PLACERA  UNGAR l  KRYMPANDE  

KOM-MUNER

192 Regionplaneringen och samhällsplaneringens problem.
197 Nu ska kommunerna pressas att bygga mer
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198 Kapitel 5: Några ord om utbildning och kultur.

199 Tidigare har påpekats
200 Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter. 
202 Om utbildning i skolan.
203 Religion och levnadskunskap.
205 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
206 Tillägg i mars 2016 om undervisningen i Religion och 

levnadskunskap och Samhällskunskap.

207 Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.
208 Så lärde sig människan att se världen på nytt under 1600-talet
211 Religionen som våldets motsats.

213 Barbro Hedvall: Svenska modellen är inte hotad men ansatt.
214 Världens  och mänsklighetens problem.
216 Det är vanligt att politiker och makthavare inte har kunskaper 

om allting,
217 Det finns skäl att granska alla läroplaner för grundskolan och 

gymnasiet. 

217 Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet
219 Utanförskapsområden grogrund för extremism

221 Världsplanering och planering av Sverige.

222 Vi ser en renässans för den demokratiska socialismen
225 Vår mänskliga gemenskap

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

229 Bilaga. Sveriges regioner.

229 Karta

230 Sveriges regering.
232 Regeringens politik.
233 22 politikområden för politiken.

234   Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.

237   Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands   
och Örebro län. 

241   Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.

244   Gotlands och Stockholms län. 

246   Hallands, Värmlands och Västra Götalands län. 

249   Blekinge och Skåne län.
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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

Innehåll:
Sida

 9 Kapitel 1: Inledning.

10 Utvecklingens krafter.
11 Systemet för mänskliga verksamheter.
14 22 politikområden för politiken
16 Vad borde regeringen i första hand syssla med? 

Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
17 Människor påverkas hela livet av fysiska och 

sociala miljöer de vistas i.
18    Den fundamentala påverkanskedjan

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

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

26 Kapitel 2: Vårbudgeten 2016, ett led i den 
rödgröna regeringens politik och ett led i världens 
politik under historisk tid sedan 5000 år tillbaka.

27 Vårbudgeten lämnades till riksdagen den 13 april 2016.
31 Vårbudgeten 2016 på fem minuter
34 2016 års ekonomiska vårproposition
36 Riksdagen 13 april 2016 om vårbudgeten

Utgiftsområden:
1      Rikets styrelse

   2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
   3 Skatt, tull och exekution
   4 Rättsväsendet
   5 Internationell samverkan
   6 Försvar och samhällets krisberedskap
   7 Internationellt bistånd
   8 Migration
   9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
  10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
  11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
  12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
  13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
  14 Arbetsmarknad och arbetsliv
  15 Studiestöd
  16 Utbildning och universitetsforskning
  17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
  18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt  

                       konsumentpolitik
  19 Regional tillväxt
  20 Allmän miljö- och naturvård
  21 Energi       
  22 Kommunikatione          23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel     

             24 Näringsliv                     25   Allmänna bidrag till kommuner 
  26 Statsskuldsräntor m.m. 27  Avgiften till Europeiska unionen
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97 Kapitel 3: Tidningsartiklar om vårbudgeten och 
kommentarer om planering av världen och Sverige.

ONSDAG/TORSDAG 13/14 april 2016
100 Vi satsar 500 miljoner på nyanländas etablering
102 Många mål, inga medel 
103 Flyktingkostnader minskar tillväxten
104 Liberalerna: ”Nu töms ladorna
105 Det blir svårt att klara målen för jobb och bostäder
108 Skyll inte arbetslöshet på flyktinginvandringen
109 Miljarder kan bli småpengar
111 Magert nu i vår men det kommer fler förslag till hösten
113 Budget på minus – trots att skatteintäkterna ökar
115 Löfvens jobbmål blir allt svårare att uppnå
117 Så kan parterna få ner de ökande sjukskrivningarna
119 Inkomstgapet mellan barnfamiljer växer
120 Byggnads strejk förbryllar arbetsgivarna
121 Seniorerna blir räddningen för offentliga arbetsgivare
123 Män får vård – kvinnor betraktas som nervösa
124 1 500 stockholmare har gått från bidrag till lön
125 Ökad EU-press på skatteflyktingar
127    Världsbankschefen: förebygg ny flyktingkris
129 Momsfusket ger nätverk miljoner
131 Så lär sig finansvärlden att strunta i moralen
134 Framtidens elit skolas att tänja på principerna
136 Samvetslösa ekonomer. Vi håller moralen högt, skriver rektorn 

på Handelshögskolan
137 Ekonomisk moral. Vidare forskning om samhällets eliter krävs

FREDAG 15 APRIL 2016
138 Budgetdisciplinen kan urholkas

Den omdömeslöse ministern
Tillsätt kriskommission för arbetsmark-nadsreformer
Kaplan får kritik av statsministern
Gott omdöme underskattad egenskap
M vill begränsa välfärden
Johan Schück: Global svaghet ger intryck av svensk styrka
Prisökningen fortsätter – men saktar in
 FI: 1 500 kronor mer i amortering med nya kravet

LÖRDAG 16 APRIL 2016
151 Skatt är den sanna girigheten

Därför fiskar vi röster i Indiska oceanen
Skattebetalarna står för obetalda under-hållsskulder
Centerns sparförslag: Flytta ensamkom-mande barn
M-ledaren riktar kritik mot Löfven
Nyanlända elever ska kunna bli inkvoterade
Andersson säljer in koldioxidskatt
Lavinartad ökning av kortbedrägerier

SÖNDAG 17 APRIL 2016
163 Skolans språkkris riskerar Sveriges konkurrenskraft

 L ställer krav på slopade bostadssubven-tioner
Biståndsministern: Låt flyktingar försörja sig själva
Frågetecken kvarstår i tysk brunkolsaffär

MÅNDAG 18 APRIL 2016
168 Viktigt informera om försöken att manipulera

Jämförde Israel med nazism på 1930-talet
M kräver korten på bordet om kampanj
Avtal klart – byggkonflikten är över
Panamaaffären ger chans till ökad skattekontroll
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 De flesta kommunerna sviker sina bygglöften
Bostadspriserna fortsätter öka

TISDAG 19 APRIL 2016
178 Ta kontroll, Stefan Löfven

Även de mest utsatta behöver ges trygghet
Beslut om amorteringskrav måste förankras politiskt
Frågan är om Miljöpartiet klarar ytterligare en kris
Kaplans avgång ökar pressen
Det är möjligt att Löfven nu har fått det han ville
Statsministerns agerande får hård kritik
Tio riksdagsår kantade av kritik
Damberg: Vi kan inte påverka tyska utsläpp
Miljörörelsen dömer ut affären: Vattenfall smiter från sitt 
ansvar

ONSDAG 20 APRIL 2016
193 Miljöpartiet har tappat koncepterna

Många kommuner saknar en plan mot extremismen
Nu kan hela regeringen stuvas om
Svindlande kostnad för naturkatastrofer
Digitaliseringen både hot och möjlighet
Nya lånekrav följs av nytt skuldtak
Osakliga påståenden om stadsutveckling

TORSDAG 21 APRIL 2016
201 Ökad lönespridning sänkte den tyska arbetslösheten

14 000 kronor för mycket i pension – varje månad
Tidigare MP-språkrör har fått en miljon
Förtroendet för demokratin i farozonen
Uttalandena problematiska för partiet

Asylsökande bara rätt till akut vård
Kriserna i fokus på utrikesdag
Sextimmarsdag på prov gav färre sjukskrivna
Riksrevisorn: Fel kalkyl för snabbtåg
Fler besked om nya regler krävs för att få fart på flyttkarusellen
SL:s nya ordningsregler upprör
Så tycker politikerna i landstinget
Rörligheten löser inte bostadsbrist

FREDAG 22 APRIL 2016
220 Misstag och växtvärk

Att skapa arbete är att vilja
Mejlen visar hur Lundgren pressade tjänstemännen
Miljöpartiet tvingas ta fram en uppförandekod
Halv miljard till Nobelcentret för nytt forskningsinstitut
Förslag till Nobel Center vid Nybroviken i Stockholm.
Oppositionen vill fortsätta granskningen
Liberalerna kräver tusentals fler poliser

 Miljöpartiets skandaler skymmer deras verkliga svek

LÖRDAG 23 APRIL 2016
233 Och nu var skallräkningens dagar tillbaka

Yrkesutbildningar kan inte strömlinje-formas som i dag
Assistansbolag med stora vinster ska hårdgranskas
Mitt liv skulle inte fungera utan assistansen
Vi grävde en grop åt oss själva
Ewa Stenberg: MP sådde tvivel om sina demokratiska värden
Löftet till väljarna om brunkolen gick om intet
SPV:s jurist ska utreda politikernas pensioner
SÖNDAG 24 APRIL 2016

251 Peter Wolodarski: Ja visst gör det ont när knoppar brister
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Björklund varnar för radikalisering
Partiledaren både hinder och tillgång
Här är inkomstgränserna för 2015
Elitens trixande hotar den mellanmänskliga tilliten

MÅNDAG 25 APRIL 2016
259 Nytt miljonprogram unik chans att lösa flera frågor

Det behövs planeringar för Sverige och  6 svenska regioner 
och det behövs en svensk världsplanering för svenska 
behov.

262 Kapitel 4: En svensk världsplanering.

265 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala miljöer de 
vistas i.

266 Sveriges riksdag

274    Förenta Nationerna, FN
274 Svenska FN-förbundet

277 EU Europeiska unionen

283 Sveriges regering

288 Regeringen inleder arbetet med att genomföra de globala 
målen

289 17 globala mål för hållbar utveckling
293 1 Ingen fattigdom
294 2 Ingen hunger
296 3 Hälsa och välbefinnande
297 4 God utbildning för alla
299 5 Jämställdhet
300 6 Rent vatten och sanitet
302 7 Hållbar energi för alla
303 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
304 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
305 10 Minskad ojämlikhet
307 11 Hållbara städer och samhällen
308 12 Hållbar konsumtion och produktion
310 13 Bekämpa klimatförändringen

396

http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/


311 14 Hav och marina resurser
312 15 Ekosystem och biologisk mångfald
314 16 Fredliga och inkluderande samhällen
315 17 Genomförande och globalt partnerskap

318 Regeringsförklaringen den 15 september 2015
328 Budgetpropositionen för 2016
332 En lång färd mot ett nytt globalt klimatavtal

334 Utrikesdeklarationen 2016
340 Sveriges regering
340 Utrikesdepartementet
342 Margot Wallström Utrikesminister
343 Isabella Lövin Biståndsminister
344 Bistånd och utveckling
345 Sverige och FN
346 Om Sverige och FN
348 Myndigheter med flera
349 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida

354 Mänsklig rättigheter.
355 De mänskliga rättigheterna
356      De mänskliga rättigheternas historia

356 Vilka rättigheter finns det?
357 Rätten att inte bli diskriminerad
358 Rätten till liv - dödsstraffet
359 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
361 Yttrandefrihet
363 Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
367 Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter

368 Barnets rättigheter
370 Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
372 Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard
372 Rätten till hälsa
373 Rätten till arbete
373 Rätten till utbildning
375 Tanke- och religionsfrihet
375 Förenings- och församlingsfrihet
376 Privat- och familjelivet
377 Urfolkens rättigheter
379 Rättigheter för nationella minoriteter
382 Förbud mot slaveri och slavhandel
383 Förbud mot tortyr
384 Flyktingars rättigheter
386 Migranters rättigheter

387 Demokrati och mänskliga rättigheter
387 Rättsstaten och mänskliga rättigheter
388 På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter?
389 Om mina mänskliga rättigheter kränks
390 Mänskliga rättigheter i Sverige
391 Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har 

anslutit sig till
392 Internationell granskning av Sverige
392 Enskilda klagomål mot Sverige

393 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
393 UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
395   De mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt 

  Romstadgan
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396   UD:s rapporter om läget för de mänskliga rättigheterna i     
  världen

399 UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
Afrika (söder om Sahara)

400 UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
Asien och Oceanien

401 UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
Europa och Centralasien

402 UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
Mellanöstern och Nordafrika

402 UD:s rapporter om mänskliga rättigheter
Nordamerika Latinamerika och Karibien

403 Lärarhandledning för gymnasieskolan om mänskliga rättigheter 
2014

410 Vem gör vad?
411 Frågor & svar

412 Hans Rosling - en av världens främsta globala tänkare.
413 Gapminder 
414 Världsnaturfonden WWF
415 Världsarvslistan

415 Sveriges och omvärldens historia
415 Filosofins historia.
415 Högskolor, forskning och alla verksamheter som hjälp vid 

planeringen av framtiden.

416 Hur ska man kunna göra en svensk världsplanering?
417 Något regeringen borde börja med att klarlägga.
418 UD:s rapporter om mänskliga rättigheter.
419 Beakta det som nämns i inledningen i kapitel 1:

419 Vilka är statsrådens utredningar, åsikter och förslag?
Hur inverkar höstbudgeten 2015, vårbudgeten 2016 och 
artiklarna i kapitel 3 på den svenska världsplaneringen ?

420 Ett sätt att berätta om Förenta Staterna
420 Mänskliga rättigheter i Förenta Staterna 2012
434    Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
437 Systemet för mänskliga verksamheter.
440 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  44 

områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.
416 Söktjänsten google: http://www.google.com
416 Eller gå in på Nationalencyklopedin ne.se
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461 Kapitel 5: Planering av Sverige och sex regioner 
i Sverige.

462 Sveriges regioner.
469 Den svenska modellens styrka
476 Regeringens politik.
477 Sveriges kommuner och landsting
479 Kommungruppsindelning
480 SVT nyheter
481 Plats för fler som bygger mer

485 Förslag från analysgruppen Arbetet i framtiden  Delrapport 2, 
21 mars 2016 

488 Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och 
design. SOU 2015:88.
497 Långtidsutredningen 2015
499 Långtidsutredningen 2015. Huvudbetänkande.

511 Världsnaturfonden WWF
512 Naturvårdsverket
516 Sveriges geologiska undersökning SGU
517 Boverket
518 Socialstyrelsen
518 Arbete och näringar
519 Högskolor, forskning och alla verksamheter  som hjälp vid 

planeringen av framtiden

519 Beakta det som nämns i inledningen i kapitel 1

520 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands   
              län.
523 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,  
              Västmanlands och Örebro län. 
527    3)  Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. 
530 4)  Gotlands och Stockholms län. 
532 5)  Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
535 6) Blekinge och Skåne län.

538    Detaljer om kommunerna
539 1) Norrbottens, Västerbottens,  Västernorrlands,  Jämtlands  län 
562 2) Dalarnas,  Gävleborgs,  Södermanlands,  Uppsala,   
              Västmanlands, Örebro län 
595 3) Östergötlands,  Jönköpings,  Kalmar, Kronobergs län 
618 4) Gotlands,  Stockholms län
630 5) Hallands,  Värmlands,  Västra  Götalands län 
664 6) Blekinge och  Skåne län

685         Vilka är statsrådens utredningar, åsikter och förslag?
          Hur inverkar höstbudgeten 2015, vårbudgeten 2016 och      
          artiklarna i kapitel 3 på den regionplaneringen ?
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Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader. 
Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. Region-
planering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf

Innehåll:         
Sida
5 Kapitel 1: Om hushållens levnadskostnader och 

fördelningen av pengar för det. :

6 Samhällsplaneringens problem, 
hur ska man kunna förbättra världen. 
Med ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter,

8 2006-216. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
13 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
14 Konsumentverkets beräkningar 2016
19 Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
19 Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
20 Pensionärer 2016
20 Årskostnader år 2016, pensionärer.

21 Flytta hemifrån
22 Undersökningarna som gäller hushållskostnader o d
23 Regeringen. Socialförsäkringar
27 Flyktingsituationen
28 Ekonomiskt bistånd

30 Försörjningsstöd
31 Riksnorm 2016.
33 Ansvariga statsråd
34 Försäkringskassan 2 mars 2016 
35 Bostadsbidrag – barnfamiljer
38 Bostadsbidrag till unga utan barn
40 Centrala studiestödsnämnden. 3 mars 2016
40 Hur mycket kan du få?
41 Belopp heltidsstudier
42 Sveriges förenade studentkårer.
43 SFS Studentbudget 2016

44 Kapitel 2:  Samhällskunskap och samhällsplan-
          ering.

45 Samhällsplanering. Fysiska och sociala samhällen

47 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
49 Utvecklingens krafter.
51 Systemet för mänskliga verksamheter
54 22 politikområden för politiken
56 Vad borde regeringen i första hand syssla med? 

Hushållsverksamheter. Hemkunskap.
57 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala miljöer de 

vistas i.
59 Den fundamentala påverkanskedjan
60 Klassifikationssystemet för verksamheter.

   Med några förtydligande kommentarer.
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66    Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för       
  mänskliga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och     
  SAB

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

74    Planering av fysiska och sociala miljöer
81    Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter.

86   Om utbildning i skolan
87   Religion och levnadskunskap.
85 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
89 Tillägg i mars 2016 om undervisningen i Religion och 

levnadskunskap och Samhällskunskap.

90 Något om skatte- och bidragshistoria.
93 Mer om skatter och bidrag.
99 Tillägg om skatter.
101 Fyra förslag.
101 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
101 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
102 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
102 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
104 Problem med bostadslån. Varken amorte-ringskrav eller sämre 

ränteavdrag i huvud-regeln bör föreslås av regeringen.

107 Högskolor, forskning, verksamheter m m
109 Innehåll i utredningen den 29 april 2016

116 Kapitel 3 : Sveriges regioner och kommuner. 
Regionplanering.

117 Sveriges regioner.
124 Sveriges kommuner 2013.

127 Bostadshyror
128 Wikipedia 29 april 2016: 
129 Statistiken för hyror stämmer inte med statistiken för 

kommunerna.
130 Fastighetens värdeår påverkar hyresnivån 
130 Hyran efter region och värdeår
131 Genomsnittlig yta per lägenhet år 2014 efter region,  

värdeår och lägenhetstyp
131 Genomsnittlig årshyra per lägenhet
132 Om hyror i kommunerna

133 Bostadpolitiken rymmer många moment. 
134 Tidkriften Plan nr 1 2016. Föreningen för samhällsplanering.
147 Regionplaneringen och samhällsplaneringens problem.
152 Nu ska kommunerna pressas att bygga mer
153 De sex regionerna är lämpliga för regeringens planering av 

framtiden.
154 Ardalan Shekarabi

156 Om boende, 17 januari 2016. Det måste byggas mycket mer 
bostäder än vad som var i förslag i början av 2015.

158 Utrymmesnormerna
158 Antalet lägenheter och personer 2013.
159 De föreslagna nya lägenhetstyperna
162 Trångboddhet och behov för studenter o d.

Nybyggnad och stöd
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167 Kapitel 4: Förstamajtal 2016 och regeringen och 
miljöpartiet

168 Tal i Göteborg den 1 maj.Tal av partiordförande Stefan Löfven 
i Göteborg den 1 maj 2016.

175 Första majtal 2016 av LOs ordförande Karl-Petter 
Thorwaldsson

187 Jonas Sjöstedts tal i Malmö, 1 maj 2016

191 Regeringen 2016-04-28 Arbetet mot skatteflykt, 
skatteundandragande och penningtvätt

195   Rehabilitering på jobbet ska få ned de höga sjuktalen
196 Ny ambassadör ska arbeta mot människohandel

199 Per Bolund Finansmarknads-, konsument- och 
bostadsminister, samt biträdande finansminister

201 Miljarder till nya bostäder
202 Åtta av tio punkter i MP:s valmanifest på väg infrias
205 Förslag till språkrör i nästa vecka

206 Kapitel 5: Oppositionen och Kungen

207   Löfven: Det finns många enkla jobb
209   S har problem med att mobilisera och entusiasmera
210   Sjöstedt: Löfven driver en antifacklig politik
211   Borgerligt återbruk
213   Ewa Stenberg: Idébrist de borgerligas största problem
214   Tydliga sprickor i alliansen
217 Politiken har inte lyckats lösa matchningsproblemen
219 Det digitala paradigmskiftet kräver ny ekonomisk politik
222 MP:s kris är också andras
224 Samhällsplaneringens problem. 

Hur ska man kunna förbättra världen? 
227 Utvecklingens krafter
228 Systemet för mänskliga verksamheter

231 Kungens kurva har vänt uppåt
239 Bedårande bilder av en monark
242 Ett firande anstående en kung
244 Johan Croneman: SVT har blivit kungahusets helt egen 

festfixare
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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

Innehåll:
Sida
    3 Sveriges regioner.
  10 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

  11 1) Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands 
län.

  29 2) Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län.

  55 3) Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
  74 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.

294 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
297 Utvecklingens krafter
298 Systemet för mänskliga verksamheter
301 Den fundamentala påverkanskedjan
303 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens

problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

305 Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.
307 Näringslivet.
308 Svenskt Näringaliv
317 Arbetsförmedlingen
324 Handelsbanken 
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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

Innehåll:

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

6 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
7 Utvecklingens krafter.
10 Systemet för mänskliga verksamheter.
13 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 

områden.

33 Regeringsombildning 25 maj 2016
34 Nya laget ska försöka rädda jobbpolitiken
36 Lövin krävde att få bli vice statsminister

38 Statsministern
38 Samordnings- och energiminister
39 22 politikområden för politiken 26 maj 2016

42 Utrikespolitik.
45 Europapolitik.
48 Juridikpolitik
55 Försvarspolitik

58 Miljöpolitik.
59 Ardalan Shekarabi
61 Sveriges kommuner 2013
62 Promemoria 2016-03-09 Diskussionsunderlag i form av en 

kartbild. Nya regioner.
64 Region 1-6
70 Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader.

Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. 
Regionplanering. Förstamajtal 2016.Miljöpartiet.Oppositionen. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf

72 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

73 Det finns fysiska och sociala miljöer
75 Boverket 
80 Naturvårdsverket
83 Socialstyrelsen
88 Folkhälsomyndigheten
114 Sveriges Kommuner och Landsting
120 Miljöpartiets partiprogram.
121 Miljöpartet.Kongress 2016

142 Transportpolitik
145 Bostadsbyggnadspolitik.
148 Landsbygdspolitik

151 Minister för internationellt utvecklingssamarbete och 
klimat

152 En svensk världsplanering.
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157 Sjukvårdspolitik

160 Socialförsäkrings- och hushållspolitik.
161 Något om välfärd. 26 maj 2016.
163 Samhällsplaneringens problem, hur ska man kunna förbättra 

världen.Med ett klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter,

165 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
166 Konsumentverkets beräkningar 2016
171 Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
171 Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
172 Pensionärer 2016
172 Årskostnader år 2016, pensionärer
173 Fyra förslag.
176 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 

ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
178 Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnadskostnader.

Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges regioner. 
Regionplanering. Förstamajtal 2016.Miljöpartiet.Oppositionen. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf

181 Om boende, 17 januari 2016.  Det måste byggas mycket mer 
bostäder än vad som var i förslag i början av 2015.

197 Socialtjänstpolitik

200 Utbildningspolitik
201 Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter.
203 Om utbildning i skolan.
204 Religion och levnadskunskap
206 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.

207 Tillägg i mars 2016 om undervisningen i Religion och 
levnadskunskap och Samhällskunskap

208 Decemberöverenskommelsen, läget i Sverige och världen och 
om att ge människorna de utbildningar, kunskaper och 
informationer de behöver.

218 Sven Wimnell 31 januari 2014: Fel i skolor. Folkrörelser, 
Folkbildning och Studieförbund. Utbildning och forskning. 
Vuxnas och 15-åringars kunskaper. PISA. Civilsamhället. 
Kultursamhället. http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf

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

228 Kulturpolitik

233 Jobbpolitik
233 Arbetsförmedling i länen

236 Näringspolitik
237 Svenskt Näringsliv. Våra regionkontor
243 Handelsbanken.

246 Handelspolitik
251 Migrationspolitik
253 Polispolitik

257 Statens finanser och statligt stöd till regioner och 
-263 kommuner 
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Sven Wimnell 4 juni2016: 
Verksamheterna i 22 politikområden och något om samhällsplane-
ringens problem. Kulturministern: Skattepengar ska inte gå till 
hatretorik och polarisering.
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf

Innehåll:

  4 Vad alla bör veta. Systemet för mänskliga verksamheter.
  7 Alla människor kan ha verksamheter mer eller mindre

inom alla områden, som yrkesverksamhet eller som
fritidsverksamhet.

  7 Människornas verksamheter som psykologiska varelser
  7 Människornas verksamheter som fysisk kropp
  8 Politikerna kan ha politikverksamheter inom alla

områden men har sin plats i områdena 36-39:
  8 De folkvalda demokratiska myndigheternas verksamheter

omfattar alla verksamheter, men de har egen plats
på område 35.

  9 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
10 Partiledaren/statsministern Stefan Löfven.
 Allmänt om regeringens politik
10 Utrikespolitik.
10 Europapolitik.
10 Politik för juridik.
11 Försvar.
12 Miljö.
17 Transporter.
17 Bostadsproduktion.
19 Landsbygdspolitik.

20 Politik för internationellt utvecklingssamarbete
och klimat.

21 Sjuk- och hälsovård o d.
21 Hushållet. Mat, boende, konsumtion, hushållsekonomi o d
21 Barn- och äldreomsorg. Välfärd. Socialtjänst
21 Utbildning. Forskning.
24 Information, konst, kultur o d.
26 Jobb.
26 Näringar.
28 Handel.
28 Migration.
28 Polisen. Brott. Kriminalvård.
28 Politik för statens finanser och statens stöd till

regioner och kommuner o d.

29 Finansministern oroad för brittiskt uttåg ur unionen
31 Bland oss utländska studenter är många oroliga för Brexit

33 Om boende, 17 januari 2016. Det måste byggas mycket mer 
bostäder än vad som var i förslag i början av 2015.

42 Innehållet i: Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

44 Innehållet i: Sven Wimnell 1 oktober 2015: Samhällsplane-
ringens problem. Hur ska man kunna förbättra världen ? Med 
ett klassifikationssystem för mänskliga verksamheter
som hjälp vid planeringen. http://wimnell.com/omr40zj.pdf
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46 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

48 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
51 Utvecklingens krafter.
52 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala miljöer de 

vistas i.
53 Den fundamentala påverkanskedjan

55 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 
områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

62 Skattepengar ska inte gå till hatretorik och polarisering

77  Innehållet i Sven Wimnell 20 april 2015: Arbetslöshet och 
välfärd. Samhällsplaneringens problem. Utbildning, skatter och 
bidrag. Vårbudgeten. http://wimnell.comomr36-39zzz.pdf

81 Innehållsförteckningen i Sven Wimnell 31 januari 2014:
Fel i skolor. Folkrörelser, Folkbildning och Studieförbund.
Utbildning och forskning. Vuxnas och 15-åringars kunskaper.
PISA. Civilsamhället. Kultursamhället.
http://wimnell.com/omr36-39zzf.pdf Klicka så kommer den.

84 Studieförbund
84 Verksamhetens omfattning
85 Kulturprogrammens inriktning
86 ABF 2012. Det som mest intresserar.
86 ABF 2012. Det som minst intresserar
87 Kommentarer till Studieförbunden
88 Studieförbund 1 juni 2016
88 Ibn Rushds medlemsorganisationer 

89 Från den 1 januari 2016 heter de tio studieförbundens bransch- 
och intresseorganisation Studieförbunden. 

90 Stoppa radikaliseringen
91 Vi satsar 300 miljoner på att bryta utanförskap

93 Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter.
96 Om utbildning i skolan.
97 Religion och levnadskunskap. 
98 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan.
99 Tillägg i mars 2016 om undervisningen i Religion och 
l evnadskunskap och Samhällskunskap.

100 Ärans och hjältarnas språk

102 Att strida för IS kan i Vivalla framstå som en karriärväg bland 
andra

130 Här är Stockholms (nya) största träd
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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
Sida
7 Kapitel 1: Inledning.

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

10 Ämnet om samhällsplaneringens problem
12 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
15 Utvecklingens krafter.
16 Systemet för mänskliga verksamheter.
19 Sveriges regeringar under 100 år
21 Makthavare i världen efter andra världskriget.
23 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 

världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter,

25 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
26 Något om skatte- och bidragshistoria.
29 Mer om skatter och bidrag.
35 Tillägg om skatter.
37 Fyra förslag.
37 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
37 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
38 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
38 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
40 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 

ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
43 Nationen slår tillbaka
44 Klassresan är målet
46 Vi uppskattar våra ledare först när de avgått.

48 Kapitel 2: Världen 5-13 juni 2016.

49 Alis moraliska instinkt skakade om världen
51 Hans ord borde in i Bibeln
53 Obama och Trump enade i hyllningskör
54 Så blev hans namn boxningens största
58 Clinton och Trump kunde inte ha varit mer olika
59 Sanders vill fortsätta att påverka
60 Historisk nödvändighet
62 En dröm om vit manlig makt
63 Skjutningen den dödligaste hittills i USA
65 Tragedin lär utnyttjas för att sprida skräck
67 Bra att det rubriceras terrorbrott
68 Massakern en våldsam påminnelse om det politiska i att vara 

hbtq-person
70 Trump har inget svar på terrorn
71 Frågan: Går det att bomba bort IS idéer?
72 Twitteruttalanden väcker känslor

73 Bråk om omstritt hav trappas upp
74 Ledarnas maktkamp skapar förvirring om Kinas vägval
77 Kina översvämmas av lån
78 Köp av företagspärla droppen för Merkel

79 3 000 gripna i jättelik terrorräd

80 Splittring för svårar irakisk kamp mot IS
82 Mat lockbete för att få nya jihadister
83 Kosmopolitisk och tvetydig
85 Midnattssol ett problem vid fastemånaden
86 I de gamla kvarteren tas ramadan på största allvar
87 Tusentals flyr undan striderna i Falluja
88 Israel stänger gräns mot Västbanken
89 Attentatet gynnar alla sabotörer
90 FN-chefen gav efter för saudiska påtryckningar
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92 Rebellernas ledare övergavs av Putin
95 Han passade inte i Kremls propaganda

96 På jakt efter flyktingar
102 Bulgarien vädjar till EU om en plan B
103 Nya EU-förslag om flyktingar
104 Hot att stänga läger får FN att rycka in

105 Mäktigast i världen – men pressad på hemmaplan
106 Säkerheten största frågan inför EM
109 Zlatan redo för nya storverk i Paris
110 Sverige har flest Brexitskeptiker
111 Sverige saknar en plan för livet efter Brexit
113 Oron växer – OECD varnar för Brexitchock
113 Stanna eller lämna EU – det är frågan
121 Tidslinje – från inträde till utträde?
123 Nejsägare utan plan
124 Brexit talar mot allt förnuft

125 Det pekar uppåt för Ryssland – trots alla problem
126 Minus på många marknader
127 Vinnarna hittar man i de smala kategorierna
128 Brexit avgörande för Europafonder

129 Sverige och USA överens om fördjupat försvarssamarbete
131 Sverige i nytt samarbete med Natomakt
132 Naturligtvis pinsamt att myndigheternatog fel

133 Den svenska regeringen
135 En svensk världsplanering.
137 SIDA Webbkarta
142 Torkans offer behöver satsningar på jordbruket

144 Den osvenske fredskrigaren

165 Kapitel 3: Sverige 5-13 juni 2016

167 Partiledningen vill bara ha ja-sägare
168 Ett regeringsparti med hårda nypor
169 Romson gör rekordsnabb comeback
170 Populäraste ministern får mest kritik av KU
172 Ygeman öppnar för nya lagar för migration
173 Toppstyrningen kvar inför 2018
174 Inför timplan och nationella examensprov på gymnasiet

176 ”De som studerar ekonomi borde läsa mer etik
180 Girighet verkar handla om att aldrig bli nöjd
184 Bo Lundgrens pension sänks efter DN:s avslöjande
186 Ny skolfilm ska få killar att sluta tafsa
187 Ungfestival satsar på ökad trygghet
188 20 miljoner till svenska för invandrare
189 Skolan måste stävja fördomar
190 Rektor måste kunna stänga av elever

191 Tolv olagliga HVB-hem har tvingats stänga
192 Nytt boende ska hjälpa unga i riskzonen
194 Man bli gammal av att fly, själen far illa
196 Nu byggs 16 nya äldreboenden
197 Nybyggda områden får inte boendeparkering

198 I väntan på läkarnas svar
199 Slutstriden om den alternativa medicinen
202 Orimligt att anta att medlen har effek
203 Forskaren som vill förstå psykedelika
206 Krogar börjar informera om köttets ursprung
207 Med socker i botten …
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209 Tarmarnas vrår kan gömma svar om många sjukdomar
212 Vården är inte patientsäker

213 SKL vill ha anställdas hjälp att utforma framtidens välfärd
215 Brist på aretskraft
215 Utbildningspropp hejdar jobbtåget
217 Bostäderna och skolan styr jobben
218 Byggbranschen ropar efter arbetskraft
218 Svårare för de svagaste i Stockholm att få jobb
219 Nyblivna sköterskor får flera tusen mer i lön hos kommunen
220 60 000 i bonus till sköterskor

221 Kvinnor fortsätter att ta fler styrelseplatser
223 “Högt fackligt spel om tjänstepension
225 Idrotten och facket ense om villkor för schysta mästerskap”
228 Rätt att demaskera läktarna
229 Anmälningarna utreds inte – polisen beskylls för passivitet
231 Virusattacker slog ut myndigheter
232 Myndigheter i strid om utbyggnad av bredband
233 Här slutar brevbärarna dela ut post på lördag
235 Myndigheten ville stoppa tolkars uppehållstillstånd
237 Agerandet så fel det bara kan bli
238 Romer diskriminerades av staten – får skadestånd
240 I fredags blev staten rejält uppläxad i domstol.
242 Nya chefen ska driva in miljardskulderna

243 En tredjedel av Sveriges glaciärer har smält bort
245 Snart är Kebnekaises sydtopp bara näst högst i Sverige
246 Sinande brunnar ger uppsving för borrare

247 Välkommen avspänning
249 Borgerlig spricka hotar historisk kompromiss
251 MP räddar kärnkraften – M stöder vindkraft
252 Vattenfall: Inga planer på nya reaktorer

253 M tänker inte släppa fram Löfven
254 Bilen är vänsterstyrd men drar kraftigt åt höger
255 ”Hög tid för alliansen att fälla den rödgröna regeringen”
258 En fälld regering löser inte problemen
259 Därför misslyckas enfrågepartier som MP

261 Här är kartan som visar det delade Sverige
265 Misslyckande att nyanlända passiviseras
266 I Ovanåker finns jobb att få – för den med rätt utbildning
269 Stora risker med tudelning av landet
270 Skillnaderna är alarmerande stora
271 Fler måste söderut

272 Enklare att bygga tillfälliga bostäder
273 Mångmiljonsatsning på de mest utsatta hemlösa

410



275 Kapitel 4: Regeringen.

277 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
280 Utvecklingens krafter.
281 Systemet för mänskliga verksamheter
284 Den fundamentala påverkanskedjan
286 Politiska och opolitiska planeringar
287 Påverkans- och förändringsproblem

288 Libris. Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 
områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken

308 22 politikområden för politiken
309 Myndigheter med flera

319 Brev om politik.
319 Skatter, bidrag, pensioner, bostadspolitik, ekonomisk politik 

mm. 12 maj 1993

332 Innehållet i :
Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 

2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

334 Innehållet i :
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

336 Regeringen efter regeringsombildningen den 25 maj 2016.
De flesta ministrarna har inte fått några kommentarer, de antas
sköta sina uppgifter. Men utbildningsministern har fått kritik 
för sin utbildningspolitik, den nya miljöministern och ministern 
för internationellt utvecklingssamarbete och klimat har fått råd 
om de verksamheter de ska sköta och socialförsäkringsminis-
tern har pålagts utvidgning av sin verksamhet.

336 Det ministern för internationellt utvecklingssamarbete och 
klimat bör göra har kommenterats i kaptitel 2 och på sidorna 
150-154 i http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

336 Kritiken mot utbildningsministern finns på sidorna  200-227 i 
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf.
Grundskolans ämnen Samhällskunskap, Religionskunskap
och Hemkunskap behöver förbättras med hänsyn till vad man 
behöver. Likaså Samhällskunskap och Religionskunskap på 
gymnasiet. Religionskunskapen bör ändras till Religion och 
levnadskunskap

337 Det miljöministern bör göra finns på sidorna 58-141 i
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf
Det finns fysiska och sociala miljöer. Miljöministerns arbets- 
uppgifter blir att ha koll på de fysiska och sociala miljöerna i 
regioner och kommuner och ett fullständigare namn på 
departementet blir “ Miljöministerför fysiska och sociala 
miljöer i regioner och kommuner. “

339 Sveriges kommuner 2013.
340 Innehållet i

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
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341 Politikområdet för socialförsäkringar och hushållsverk-
samheter.

341 Sverige bör ha en minister för hushållen och hushållsverksam-
heterna, som redovisar hur det var, är, kan bli och bör bli, och 
som ser till att de blir bra och att det blir jämn fördelning av 
välfärden.

342 Runt hushållen grupperar sig politikområden
343 Ministerområdet för hushållsverksamheter gäller områden.

Dessa områden finns på hemsidan, men områdena reviderades 
den 10 april 2014 och då plockades bort texter som lagts in 
1998-2014 och som var för gamla. Några blev kvar, men 
sidorna innehåller mest bara hänvisningar till bibliotekssystem 
och hänvisningar till de särskilda sammanställningarna i pdf-
format. På hemsidans entrésida finns förteckning över pdf-
dokument efter 30 januari 2010.

343 Hänvisningar till Libris på biblioteken.
346 Socialförsäkrings- och hushållspolitik har behandlats i

Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 

2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf346 

347 Livsmedelsverkets hemsida
357 Konsumentverkets hemsida
361 Energimyndighetens hemsida
363 SCB Webbkarta
366 Andra myndigheter o d som kan vara intressanta

368 Registerbaserad hushållsstatistik

370 Socialförsäkrings- och hushållsministern bör studera
hemsidorna för i första hand...

370 641- 642 De börjar med maten.

371 643. När det gäller bostaden har boverket krav om hur de bör
vara.

371 644. Till bostaden hör teknisk utrustning för vatten och avlopp 
m m.

371 645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag.

372 646 Personlig hygien od, umgänge, fester. Vad gör man 
hemma?

372 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.
373 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

374 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.

374 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
375 Kommittédirektiv Dir. 2016:10 föräldraförsäkring

376 Kapitel 5: Riksdagen
377- Partiledardebatten den 15 juni 2016
446
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Sven Wimnell 29 augusti 2016:
Brev till statsråd. 
Om bostäder och skolor m m.
Även om skatter o d

http://wimnell.com/omr36-39zzzu.pdf 

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

Innehåll

Sida
 1 Kristina Persson, f d statsråd i S-regeringen
 1 Revir på regeringskansliet hindrar långsiktig politik
 4 Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet
 4 Sven Wimnell om Vinnova

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

6 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
9 Utvecklingens krafter.
10 Systemet för mänskliga verksamheter.
13 Den fundamentala påverkanskedjan
15 Politiska och opolitiska planeringar
16 Schema över påverkans- och förändringsproblem

17 Regeringsombildning 25 maj 2016

18 Innhåll i 
Sven Wimnell 30 maj 2016:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
Ny regering 25 maj 2016.
http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

20  Sedan dess har jag gjort
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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

21 Till Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan den 5 
sept 2016 

23 Det finns fysiska och sociala miljöer. 

25 Skapa en ny insatsgrupp

26 Skattehöjning får kritik av M – och facket

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

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

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

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

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

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

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

Vid låga inkomster blir inkomstskatterna för stora för ensamma i 
förhållande till för makar/sabor. För ungdomar finns bostadsbidra som 
är konstruerade med hänsyn till det.
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För förvärvsarbetande som är äldre än för ungdomsbostadsbidragen 
har funnits bostadsbidrag, men de har i ovist nit tagits bort. För dem är 
inkomstskatterna orimligt höga och man bör återinföra bostadsbidrag 
för dem, och de bör konstrueras på lämpligt sätt. Jag har föreslagit att 
man inför samma bostadsbidrag som för undomarna men att man gör 
avtrappningreglerna mer generösa så att de avtrappas långsammare vid 
stigande inkomst. 

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

29 Fyra förslag.
29 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer.

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

29 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som inkomst 
vid  beräkning av bostadstilläggen avskaffas. 
Regeln 15% innebär en förmögenhetsskatt som tillsammans 
med vanlig skatt på räntan år 2013 är över 500% av 
bankavkastningar. För fastigheter innebär regeln en extra 
förmögenhetsskatt på 7,75% av taxeringsvärdet utöver den 
avgift för fastigheter som betalas på skatt-sedeln  Se sidan 352 
i http://wimnell.com/omr36-39zs.pdf

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

30 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Motsvarande belopp betalas som en kollektivavgift av 
riksdagen till public-serviceföretagen. För riksdagens 
finansieringen avskaffas inflationsindexregleringen av 
jobbskatteavdragen och minskas jobb-skatteavdragen för alla 
med 1200 kr per år = 100 kr per månad utom för inkomster 
under cirka 11 000 kr per månad.

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

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

37 Regeringskansliet
45 Det vore bra om statsråden kunde berätta något om vad de gör. 

Frågor till statsråde

Tidningsartiklar:
47 65 miljoner människor har lämnat sina hem och befinner sig i 

dag på flykt. 
47 Smärtan av en förlorad plats
51 10 x hemlängtan. Från Bibeln till Thåström

52 Sven Wimnells hemsida
53 Ämnet om  samhällsplaneringens problem
54 Innehållsförteckning. Inlagd 9 oktober 2016 
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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

Innehåll

Sida

  Inledning
 6    Sven Wimnells hemsida på Internet: 

Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

 8 Ämnet om  samhällsplaneringens problem

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

12 Riksmötets öppnande
12 Tal av HANS MAJESTÄT KONUNGEN
13 Tal av Statsminister STEFAN LÖFVEN (S)
23 Budgetpropositionen för 2017
24 Budgeten för 2017 på fem minuter
27 Statens budget 2017 i siffror

30 Budgetmotioner för 2017

Motion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) 
(pdf, 656 kB)

Motion 2016/17:3419 av Jan Björklund m.fl. (L) 
(pdf, 982 kB)

Motion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. (C) 
(pdf, 1543 kB)

Motion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 
740 kB)

Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) 
(pdf, 783 kB)

30 Sänkt skatt enar alliansen
32 Så vill partierna satsa inom olika områden

34 De andras analys av integrationen är ofullständig (SD)
35 Fakta. SD-förslag
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35 Några tidningsartiklar om politik från 
den 17 september  till och med 10 
oktober 2016.

35 Varför ska just ekonomer och jurister granska regeringen?
38 Tipset ledde till att Sveriges riksrevisorer tvingades gå
45 Ökade hotet mot Sverige hölls hemligt
47 Vi kan vänta oss högre anslag till försvaret
48 Enda vägen framåt är att vi hjälps åt globalt

50 Löfven befäster blocken
52 Folkpartier klarar det inte riktigt
53 Mer till investeringar och underhåll av järnväg
55 Mottagande av nyanlända får halva potten
57 Riksdagsutskott kräver besked om ryskt hot

58 Tusentals mår dåligt inför att gå till jobbet
59 Mänskligheten står på spel i flyktingfrågan
62 Löfven: Krisen är global och måste lösas gemensamt
63 Bristen på pengar ett stort problem för FN
64 Fredsplanen har nått vägs ände

65 Lärarnas kompetens måste stärkas
66 Från slaveri till den första svarta presidenten
69 Interna S-krav på ännu mer pengar till kommunerna
72 Budgetens 26 utgiftsområden
73 De fem stora striderna återstår

74 Flera löften väntar på att infrias
75 De ger med ena handen och tar med den andra
77 Regeringens underskott ger inte låg arbetslöshet
79 Regional kultur budgetvinnare
80 Satsningen på läslov är att erkänna skolans misslyckande

82 I ministerns tidsmaskin
84 Moderaterna har svårt att ta väljare från SD
86 Utsläpp i Sverige fel fokus för svensk klimatpolitik
89 Sveriges hantering av unga får kritik
90 Få flyktingar får skydd trots ländernas löften

91 Tidigare utvandring från Afrika än väntat
92 Ericsson kan lägga ned all tillverkning i Sverige
93 Maktkampen är i full sving
94 Människans framtid sedd ur ett snävt teknologiskt perspektiv
97 På kollisionskurs med Nordkorea

99 Att göra forskning tillgänglig för alla kräver mer stöd
101 Ett blodbad är att vänta
104 Beskedet väcker chock och ilska i Borås
106 Strid väntar om kritiserat handelsavtal
107 Regeringen ger dubbla besked om välfärden

110 Hur man än mäter faller svenska skolresultat kraftigt
112 Kinberg Batra behöver vara tydlig om SD
115 Pressad M-ledare vägrar ge klart besked
117 M:s vaga svar hotar alliansen
118 Ministern kräver svar av Åkesson
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120 Tuff strid om delstaterna som avgör
122 Verkligen en debatt
123 Ingen trygghet för svenska bild- och formkonstnärer
125 M-väljare: Samarbeta med SD
127 Gävle testplats för både alliansen och SD

130 Samarbete med SD
131 Ny valrörelse i sikte – utan Miljöpartiet
132 Därför är Donald Trump ett hot mot demokratin och 

världsfreden
135 Ryktet om kommunernas ineffektivitet är överdrivet
138 100 miljoner följer första tv-duellen

141 Trumps världsbild tog form här
143 Nato lovar ge Sverige hjälp vid en kris
143 Sverige och Storbritannien fördjupar försvarssamarbetet
145 Clinton fick ut Trump på hal is
147 Högljudda bråk mellan anhängare inför debatten

148 Trumps dåliga insats lär inte påverka mycket
149 Trump kan skaka om EU
151 Han gör Israels nationalister nöjda
152 Clinton är enda svaret
153 Opinionsrysare väntar efter mötet

155 Utrikesfrågorna fick liten plats i den första duellen
156 Trump klarar inte att ge konkreta svar
157 Avhoppade riksrevisorn nekas avgångsvederlag
158 Motprestation ska krävas för att få försörjningsstöd
160 De vill ha överskott i budgeten redan 2018

162 Skrota skolpengen som ger friskolornas stora vinster
164 Vi och MP vill fortsätta vårt samhällsbygge
176 Regeringen lägger ut politiken på ämbetsverk
178 Plötsligt hände något när Kinberg Batra började tycka som 

jag (SD)
190 SD vill vara både mot och med etablissemanget

191 Lär barnen att de kan påverka sina hjärnor
195 Att vara i hennes kläder
196 Ökat stöd ska vända dyster utveckling
198 Björklund vill samarbeta över blockgränsen
201 Beskedet pressar Moderaterna att tala klarspråk

202 Kinberg Batra är tveksam till idén
203 Ministern vill ha ökat svenskt samarbete
204 En ny giv för alliansen
205 De borgerliga splittrade om stöd från SD
207 Stefan Löfven: Blockpolitiken skadlig

208 Löfven backade efter storgräl om nazism
210 Statsvetare: Småpartierna klarade sig bäst
211 Yrkes- och folkhögskolor satsar på lärarassistenter
213 Regeringen vill se kraftig minskning av torskfisket
214 Senatorer tar avstånd från Trump
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216 Riksdagens snabbprotokoll. Tisdagen 
den 20 september 2016. Debatt med 
anledning av budgetpropositionens 
avlämnande.  

269    PER MOLANDER 
Ojämlikhetens anatomi

WEYLER.
SBN 9789187347436 © Per Molander 2014
Omslag Miroslav Sokcic Svante Weyler Bokförlag, 
Stockholm 2014 www.weylerforlag.se

Innehåll
1. Ojämlikheten och dess skugga
2. Spela kula
3. Ojämlikhetens arkeologi
4. Slutet på sagan
5. Konsten att flyga
6. Åter till det sociala kontraktet
7. Liberalism och ojämlikhet
8. Konservatismen: ojämlikhet som nödvändighet och     
tillgång
9. Socialdemokratin och ojämlikheten
10. Bokslut
NOTER

  REFERENSER

 
365     Tillägg 14 oktober 2016: Protokoll till 

partiledardebatt i riksdagen den 12   
        oktober 2016. 
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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

Innehåll:

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

 9 Ämnet om  samhällsplaneringens problem
11 Utvecklingens krafter.
12 Systemet för mänskliga verksamheter.
15 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  44 

områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

35 För sina verksamheter behöver människorna kunskaper. 
Universítet och högskolor, forskningsråd och andra aktörer för 
utbildning och forskning bör kunna förse med det som behövs.

35   De har undersökts och deras verksanheter har redovisats i   
           sammanställningen  http://wimnell.com/omr40zj.pdf

  Klicka hem den från Internet och läs.

35    Innehållet i 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

37    Standard för svensk indelning av forskningsämnen
42    Naturvetenskap.
48    Teknik.
52    Medicin och hälsovetenskap.
55    Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin  
60    Samhällsvetenskap
62    Humaniora och konst

64 Som framgår av  http://wimnell.com/omr40zj.pdf
  är det inte lätt att hitta kunskaper hos universitet. högskolor och  

            andra institutioner för utbildning och forskning.

64   Utbildingssystemet och samhällsplaneringens problem  har  
           undersökts i: Sven Wimnell  4 september  2014:

Utbildningssystemet och samhällsplaneringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzm.pdf

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

71 Efter 4 september 2014 har tillkommit  många samman-
ställningar om samhällsplaneringens problem 

75   Det viktigaste att läsa är  sammanställningarna under 2016.
77   Innehållförteckningar till 36-39zzzk-zzzx:

77   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
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 83 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

 93 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

 94 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

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

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

107 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

108 Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 
2016. http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

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

112 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

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

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

120 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
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124 Sedan många år tillbaka är avsnittet 
  “ Männskornas levnadsförhållanden och utvecklingens  
  krafter” oförändrat. Det är en mycket kort beskrivning som 
  bör observeras noga. 

125 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

128 Den fundamentala påverkanskedjan 

130 Politiska och opolitiska planeringar

131 Schema över påverkans- och förändringsproblem

132 Det man bör göra i dagens politik är en följd av mänsklig-
hetens historia och t o m universums historia. 

133 Sveriges regering ombildades den 25 maj 2016, Enligt
Sven Wimnell 30 maj 2016: Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ? Ny regering 25 maj 

2016.   http://wimnell.com/omr36-39zzzr.pdf

133 Regeringen har dock problem med politiken. För en del   
problem har regeringen ingen politik. För en del problem är det 
oklart vem som svarar för dem.

133 Från regeringen.se 24 oktober 2016:
133 Regeringens politik
134 Regeringens politik för miljön

Men det finns inget ansvarigt statsråd.  I varje fall ingen politik

135 Vill man veta något om regeringens politik om samhällsplane-
ring kan man gå till polikområdet “kommuner och landsting”

135 Från regeringens hemsida på intrnet 21 oktober 2016
Kommuner och landsting

136 Indelningskommitténs förslag på Sveriges framtida regionala 
indelning  29 juni 2016

136 Hur påverkar statens styrning kommunerna och landstingen? 
18 maj 2016

136 Mål för kommuner och landsting

137 Seminarieserie om kommunernas utmaningar

138 Något om presentationerna

140 Det är ingen bra ordning i regeringens politik.
Det som civilministern har ansvar för gäller statens politik för 
kommuner och landsting.

Den politiken rymmer  bl a näringspolitik och arbetsmark-
nadspolitik. Civilministern behöver en miljöpolitk som 
underlag, en miljöpolitik som bör ligga i miljödepartementet. 

Klimatpolitiken som nu ligger i miljödepartementet bör flyttas 
till “Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och 
klimat “

Miljöpartementet bör bli ett departement för fysiska och sociala 
miljöer i Sverige och de svenska regionerna. Och bilda under-
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lag för  näringspolitik, arbetsmarknadspolitik transportpolitik o 
s v i Sverige och regionerna så att man kan bedriva jämlik-
hetspolitik  för hela Sverige.

Bostadsproblemen är så stora att bostadsministern inte bör 
belastas med den miljöpolitik miljöministern bör bedriva. Den 
nya miljöministern har ju sysslat med miljöer i Malmö ,vilket 
framfördes som merit för jobbet spm miljöminister.

Miljöministern bör sköta regeringens politik för kommuner och 
landsting och civilministern sköta statens finansieringshjälp till 
kommunerna och landstingen.

Ansvaret för Samhällsplanering ligger i näringsdepartementet, 
men samhällsplaneringen är inte bara en fråga om näringar 
utan gäller i hög grad välfärd, kultur och fritid.

141 Migrationen är ett stort problem

141 Hushållsverksamheterna är ett stort problem 

141 Skolutbildningen är inte bara en fråga om yrkesutbildning utan 
också en fråga om allmänbildning och bildning för demokrati 
I grundskolan och på gymnasiet bör Religionsämnet göras om 
till ett ämne “Religion och levnadskunskap”. 
Samhällskunskapsämnet bör förbättras. Detta är viktigt bl a för 
nyanlända.

141 Regionalpolitik. Läs:

141 De politiska partierna.

142 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
143 Det vore bra om statsråden kunde berätta något om vad de gör

145 Statsminister Stefan Löfven har två uppgifter.

146 Det finns fysiska och sociala miljöer.

147 Socialförsäkrings- och hushållspolitik. Socialförsäkrings- och 
hushållsminister.

149 Något om välfärd. 26 maj 2016.

151 Samhällsplaneringens problem, hur ska man kunna förbättra
världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga 
verksamheter,

153 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

154 Konsumentverkets beräkningar 2016

159 Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
159 Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

160 Pensionärer 2016
160 Årskostnader år 2016, pensionärer.

161 Fyra förslag
161 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
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161 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
161 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.
162 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.

164 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.

166 Innehåll i Sven Wimnell 8 maj 2016: Hushållens levnads-
kostnader. Samhällskunskap, samhällsplanering. Sveriges 
regioner. Regionplanering. Förstamajtal 2016. Miljöpartiet. 
Oppositionen. Kungen
http://wimnell.com/omr36-39zzzp.pdf

169 Om boende, 17 januari 2016.  
Det måste byggas mycket mer bostäder än vad som var i 
förslag i början av 2015.

171 Tätorter 2015 Befolkning och arealer 

172 Tro inte att religionen minskar

178 Några tidningsartiklar 27 oktober 2016 och senare
181 Bredare politiskt samarbete behövs för jobb och välfärd
183 Kliv mot en kompromiss
185 Kina behövs mot Nordkorea
187 Låt självständighet bli ny utgångspunkt för alliansen
189, M: Begränsa vinstuttag ur välfärdsföretag

190 Nästan alla tullar försvinner
191 Framåt i knapp styrfart
193 Tjugo år med mer i kuvertet
194 Därför pratar Trump och Clinton inte om politik

196 Samarbete mellan S-M det enda sättet att få en majoritet

198 KD:s negativa trend fortsätter – nu under spärren
199 Försöken att krympa SD har misslyckats
200 USA varnar Ryssland för att angripa Sverige
203 Nyanlända ska få färre föräldradagar
204 Industrifackens strategi klar – låglönesatsning viktigast

205 Svårt hålla ned lönerna när många företagare tävlar om de 
utbildade

206 Vi behöver konstarterna för att förstå vår omvärld
207 Finansministern: Inga pengar till flyktingvägrare
208 Gammal är äldst
210 Förlora sig i en annan verklighet

212 Kvinnlig ärkebiskop komplicerar för Vatikanen
214 Gode vännen Carlos ser fram emot påvemötet
216 EU måste få fatta beslut
218 Ett e-brev betyder så mycket
219 Lund väcker hoppet om religionernas fred
220 Gör etik obligatoriskt i all högre utbildning
223 En mycket viktig resa
224 Kursbetygen på väg bort från gymnasiet
226 Frivilligt men nödvändigt
227 När lyxfällan byts mot asylfällan

229 EU blundar när enväldet breder ut sig
230 Välgörenhetsorganisationer vet inte om projekt gör nytta
232 Wallström: Debatten i USA farlig – riskerar att spridas
235 Ödesvalet är alltför viktigt för att tala klarspråk om
236 S-ministern får kritik av tågbranschen
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237 Sista ordet är sagt om kvinnliga präster
239 Världens kärnvapen slagträ i valspurten
242 Ryssarna ser Trump som en underdog mot eliten
244 Deklaration granskad igen – ”missbruk av reglerna
245 Trumps kopplingar till Ryssland utreds av FBI246 Dörren 

stängs till EU – men frågan är om Ankara bryr sig

248 Trump rikast men Clintons kassa starkast
249 Hux flux försvinner friheten
251 120 miljoner i felaktiga bidrag krävs inte åter
254 Systemet gör det svårt att hindra missbruk
255 Regeringen vill jämna ut kostnaderna

257 Dramatisk vändning pressar Clinton
259 President Zuma hårt trängd av nya korruptionsanklagelser
261 Bittert bakslag för den amerikanska drömmen
265 USA:s arbetslöshet göms i statistiken
268 Goda bakterier kommer att bli framtidens medicin

272 En resa med okänt mål
273 Så kan svenska företag gå före mot fossilfri ekonomi
277 Väljarna mest kritiska till skolföretag
278 Anna Kinberg Batra pressar statsministern – vill ha uppgörelse 

över blockgränsen
279 Vinsterna blir valfråga hösten 2018

280 Fler kvinnor uppger att de utsatts för sexbrott
281 Nya regler för lindrigt deprimerade
282 Obama till attack mot FBI-chef
283 Besvärligare väg ur EU för Theresa May

284 Regeringens plan för Brexit underkändes

285 Resorna allt farligare – över 200 drunknade
286 Johan Schück: Trump driver USA-ekonomin in i recession
288 Hotellnota på 40 miljoner för boende till nyanlända
290 De vita männens man. Trump har stöd i medelklassen
291 Diktaturen närmar sig

292 Utsläpp från tillverkning av antibiotika bortglömd risk
294 Nigel Farage hyllades på populistgala
296 Missnöje med regeringen gynnar inte Moderaterna
298 Syftet är att så småningom förbjuda HDP
299 Amerikanska medier får svidande kritik för valbevakning

301 Den cirkulära ekonomin blir nästa stora revolution
303 Experter: Digital framtid kräver nedskärningar
306 Jacques Wallner: Bilindustrin hukar under teknikkrav
306 Investerare flyttar sina tillgångar inför USA-valet
307 Det offentligas tjänare har fått hybris

308 Jaktsäsong på gaseller
309 Peter Wolodarski: Donald Trump är inte många steg från Vita 

huset
311 Svenska skyddet för digital upphovsrätt är i bottenklass
313 Skandalerna kan avgöra presidentvalet
315 Trump ses som okorrumperad trots avslöjanden

317 Deras hat kan ta Trump till Vita huset
327 Nya matvanor krävs för att nå klimatmål
329 Svenska bönor och odlat kött – framtidens mat
331 Karin Bojs: Så snabbt smälter isen i Arktis
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333 All handel är inte bra

334 Regeringen måste följa överenskommelsen med V
336 Inget åtal – men skadan redan skedd
337 M och C: Tvinga inte in län i storregioner
339 Räkna med bråk om finansskatt
340 Vad är det som gör människor onda?

343 Maria Schottenius: Det var romanerna som förändrade Sverige, 
inte kungarna

345 Ett val med en möjlighet
347 Generellt vinsttak omöjligt i en bred överenskommelse
349 Osäker valutgång in i det sista
350 Inte bristen på sanktioner som hindrar kommunerna
351 Utredning vill ha nytt public serviceföretag
352 F-kassans beslut kan dröja upp till ett halvår
356 Landstingets miljöprogram får kritik: Är uddlöst
357 Kan man lita på opinionen?
359 Opinionsgurun Nate Silver hamnade helt fel

360 DN 9 nov 2016
Live: Donald Trump USA:s nästa president

362 Innehåll i DNs bilaga om valet

362 Amerikanerna har röstat för en farlig ledare
364 Peter Wolodarski: Isande vindar över hela världen
365 Trump har gett röst åt arbetarklassen
366 DN:s korrespondent: Frågan är om Trump kan hålla ihop USA
368 USA får en okvalificerad president – och världens diktatorer 

applåderar

370 Jag är skräckslagen och kommer att gråta i kväll
371 En manipulatör som tävlar i allt
375 Vad händer nu?
378 Ewa Stenberg: Den populistiska vågen kommer att påverka 

Sverige
379 Det här kommer att bli vårt Brexit

380 Börsras och fall för både dollarn och kronan
381 Ett liv av sexistiska personangrepp
384 Det här visar att Gud har hört mig
385 USA ensamt med klimatförnekare som ledare
386 05.26. Democrats abroads valvaka, Hard rock café, Stockholm: 

Växande oro under en lång natts resa mot resultatet
388 04.24. Amerikanska ambassadens valvaka, Hilton hotell, 

Stockholm: Uppsluppna samtal, men något gnager hos 
besökarna

388 Så kommer Obama att bli ihågkommen 
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Sven Wimnell 3 december 2016:
De nya regionerna. Läget i världen. Mänskliga verksamheter 
som styr världen. Regeringens politik och brist på politik. Sam-
hällsplaneringens problem. Planering av fysiska och sociala 
miljöer. Tidningsartiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzz.pdf

Innehåll:
 6 Kapitel 1. De nya regionerna.
 7 DN onsdag 23 november 2016: Vad är skillnaden mellan 

landsbygd och stad?
 9 Klyftan mellan stad och land vår viktigaste fråga
11 Partierna blir tvungna att söka stöd utanför storstäderna
13 Fötroendet för insitutioner är lägre på landsbygden.
14 Skriet från vildmarken
16 Regeringens förslag till regioner i Sverige

Kartan ritas om – men alla är inte nöjda
17 Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar diskussions-

underlag angående Sveriges framtida regionala indelning
27 De sex regionerna är lämpliga för regeringens planering av 

framtiden
28 Ardalan Shekarabi
29 M och C: Tvinga inte in län i storregioner
31 Regeringen går C till mötes på flera punkter
32 Inga storregioner efter nej från C
33 Blandade känslor efter att storregionsplaner skrotats
34 Digitaliseringen av offentlig sektor ska nu snabbas på

36 Kapitel 2. Något om läget i världen.
37 Peter Wolodarski: Vakna Sverige, vi är mer utsatta än på länge
39 Systemet kan fasas ut efter Castros död
41 Nu hänger allt på vilken linje USA väljer
42 Kuba kan bli en första prövning förTrump
43 En del är glada – andra är riktigt ledsna

 45 Putin och ryska ministrar hyllar Castro
 45 Så reagerar världen
 46 Debatten om diktaturerna får nytt bränsle
 47 Beundrad och hatad av miljoner
 52 Asien bävar för Trump
 53 Civila flyr för sina liv när bombräder trappas upp
 55 Krav på extra FN-möte om Aleppo
 56 Spricka i säkerhetsrådet om nödhjälp till Aleppo
 58 Rebeller går samman i allians mot armén
 59 OECD uppmanar till stimulans
 60 Priset rusar efter kartellens besked
 61 Skörbjugg tillbaka i Australien
 62 En riktigt torftig människosyn
 64 Frihetstanken gällde inte för alla. I USA har slaveri och frihet 

alltid hört ihop
 65 Fransk kamp ska väcka nytt liv i fredssamtalen
 67 EU måste skärpa reglerna till försvar för demokratin
 68 Tyranniet har tagit alla som gisslan
 71 Erdogan får stanna utanför EU
 72 Höj rösten för demokratin
 74 Renzis framtid avgörs i laddad folkomröstning
 76 Johan Schück: Fördjupad kris efter Italiens folkomröstning
 78 Hollande ställer inte upp för omval
 79 Därför hjälper du någon du inte har träffat tidigare
 82 Malin Nordgren: Gruppen både livsnödvändig och farlig
 83 Fångarnas dilemma” visar hur vi samarbetar
 86 Samarbetar vi mindre när vi blir jämförda?
 87 Ensam har aldrig varit stark, ensam var död”
 90 Att tävla kan vara nyttigt i lagom doser
 91 Tro inte att religionen minskar
 96 Den kritiska massan
 98 Världen som väntar Trump
100 Trump lovar att lämna affärerna
102 Näringslivets elit får gräddfil in i Vita huset
103 Krismedveten Putin vädjar till ryska folkets patriotism
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105 Kapitel 3. Mänskliga verksamheter som styr världen.106
Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

108 Ämnet om samhällsplaneringens problem
109 Utvecklingens krafter
110 Systemet för mänskliga verksamheter
113 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
116 Den fundamentala påverkanskedjan
118 Politiska och opolitiska planeringar
119 Påverkans- och förändringsproblem
120 Sveriges regeringar under 100 år
122 Makthavare i världen efter andra världskriget

124 Kapitel 4. Regeringens politik och brist på politik
125 Vi och MP vill fortsätta vårt samhällsbygge”
136 Ombuden vill slå vakt om svenska välfärden
137 Det man bör göra i dagens politik är en följd av mänsklighetens 

historia och t o m universums historia
138 Regeringens politik
139 Regeringens politik för miljön
140 Vill man veta något om regeringens politik om samhällsplane-

ring kan man gå till polikområdet “kommuner och landsting”
140 Kommuner och landsting
140 Indelningskommitténs förslag på Sveriges regionala indelning
140 Hur påverkar statens styrning kommunerna och landstingen?
141 Mål för kommuner och landsting
141 Seminarieserie om kommunernas utmaningar
142 Något om presentationerna: Medborgarna och det politiska 

styret av stadsregioner
144 Det är ingen bra ordning i regeringens politik.
144 Det som civilministern har ansvar för gäller statens politik för 

kommuner och landsting
145 Migrationen är ett stort problem
145 Hushållsverksamheterna är ett stort problem
145 Skolutbildningen är inte bara en fråga om yrkesutbildning utan 

också en fråga omallmänbildning och bildning för demokrati
145 Regionalpolitik
145 De politiska partierna
146 22 politikområden för politiken
147 Det vore bra om statsråden kunde berätta något om vad de gör
149 Statsminister Stefan Löfven har två uppgifter
150 Det finns fysiska och sociala miljöer.
151 Socialförsäkrings- och hushållspolitik. Socialförsäkrings- och 

hushållsminister. Socialdepartementet
152 Något om välfärd. 26 maj 2016

154 Kapitel 5. Samhällsplaneringens problem, hur ska man 
kunna förbättra världen?

155 Samhällsplaneringens problem, hur ska man kunna förbättra 
världen. Med ett klassifikationssystem för mänskliga
verksamheter

157 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
158 Konsumentverkets beräkningar 2016
163 Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer
163 Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer
164 Pensionärer 2016
164 Årskostnader år 2016, pensionärer
165 Något om skatte- och bidragshistoria
168 Mer om skatter och bidrag
174 Tillägg om skatter.
176 Fyra förslag
176 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa icke-pensionärer
176 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
177 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
177 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll
179 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 

ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.
182 Om boende, 17 januari 2016.  Det måste byggas mycket mer 

bostäder än vad som var i förslag i början av 2015.
184 Tätorter 2015 Befolkning och arealer
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185 Kapitel 6 . Planering av fysiska och sociala miljöer
186 Sven Wimnell 16 juni 2011:Fysisk planering i Sverige. 

http://wimnell.com/omr71l.pdf
186 Samhällsplanering.Fysiska och sociala samhällen.
188 Den fysiska översiktsplaneringens framväxti Sverige.
189 Före 1900. HYGIEN OCH RUTNÄT
193 1900-1920. ESTETIK OCH TEKNIK
196 1920-1940. FOLKHEM OCH RATIONALITET200

1940-1960. GRANNSKAP OCH PROGNOSER
206 Stadsplaner i Sverige genom åren enligt Arkitekturmuseet. 7 

juni 2011.
213 Det blir för långt att ta med de följande avsnitten
213 Boverket har gjort om sin hemsida. Läs verkets nya hemsida.
213 Boverket.se 28 november 2016
215 Tidkriften Plan nr 1, 2016. Föreningen för samhällsplanering.
216 “NYTT & NOTERAT
217 SNABB FÖRÄNDRING AV BOSTADSBEHOVET

NORBERGS KOMMUN
221 INTERVJU MED MARTIN SÖDERSTRÖM
223 SVERIGE ÄR VÄRLDSBÄST PÅ BOSTADSBRIST
226 FEL STRATEGI PLACERA UNGAR l KRYMPANDE 

KOMMUNER
228 Regionplaneringen och samhällsplaneringens problem
233 Det behövs planeringar för Sverige och 6 svenska regioner och 

det behövs en svensk världsplanering för svenska behov
234 Innehåll i:

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

241 Innehåll i: 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

242 Kapitel 7 . Några tidningsartiklar med problemområden.
244 Inte bristen på sanktioner som hindrar kommunerna
245 Åklagare: Polisen har klappat i hop
247   1 000 svenskar dör varje år i cancer orsakad av alkohol”
249 Så gör tävlingstänkande och konkurrens våra liv sämre
252 Forskning viktigare än någonsin när vi lever i post-sanningens tid
255 Nolltolerans har inte haft önskad effekt
255 Inte rimligt att försöka få friska 55-plussare att bli pensionärer
257 Höjda basanslag ska öka kvaliteten i forskningen”
259 Jag grubblar över om livet skulle vara bättre någon annanstans
261 Tydligt att tjänster i andra skolor har fler sökande
264 Underskott på pedagoger slår mot de svagaste
265 Polismyndigheten får kritik för barn i arresten
266 Strängare bankkrav kan slå mot Sverige
267 Skrivarverkstäder för barn fyller fem år
270 Fortfarande ojämlikt i svenska nyhetsmedier
271 Var är forskarna?
273 ”Jag känner mig ofta rädd – de vill egentligen inte köra mig”
276 Staden siktar mot fossilbränslefritt
278 Kunskap på beställning
279 Den som har ett faktiskt behov av stöd ska få det
281 Lärarflykten en modern myt
283 Gustav Fridolin: Kommuner bryter mot lagen
285 Ensamkommande gymnasieelever kan få stanna
286 Läsarna vittnar om hur dåligt färdtjänsten fungerar
289 Landstinget kräver taxiföretag på tio miljoner
291 Politikerna använder inte de verktyg de har
293 M vill ge högst lärarlön till utsatta skolor
293 Nytt hopp om skolan
295 Beskatta flyget som bilen för att nå klimatmålen
297 Lärare: Jag tror att ”mattelyftet” har gjort mycket
298 De svenska skolresultaten har vänt uppåt
299 Ministern vill inte ge äran till sin företrädare
400 Vi får vänta till tisdag innan debatten tar fart
301 Majoritet vill stoppa skatten på flygresor
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302 Moderaterna stöder byte av signalsystem
303 Därför lever man längre i södra Sverige
304 Bensinbilar kan förbjudas i städer
304 Kommuner tar inte sitt ansvar
305 Medicinjätten satsar på eget flyg tillGöteborg
308 Fara att Ericsson flyttar mer av sin utveckling
309 Svag krona ger svenska exporten draghjälp
310 Var fjärde krona till boendet
310 Vikingarna intar Djurgården
312 Hårt tryck på SÖS-akuten när NKS öppnat
315 Hätsk protest mot brister i färdtjänsten
317 ”Förbättra invandringen av arbetskraft till Sverige
319 Läraryrket är populärt igen
321 Lärarstudent: Vi har i princip garanterat jobb
322 Dyrare att ta flyget 2018 – trots kritiken
323 Regeringen hotar att straffa kommunerna
325 Moderaterna vill inte hjälpa de rödgröna ännu en gång
326 Kravet på kollektivavtal får stå tillbaka
327 Svårt förstå Säpos nya miss
328 En av sju påverkas av mobbning
329 Förenklade regler borde ha införts för länge sedan
331 Tillfällig lösning räcker inte för varaktiga jobb
333 Alla ska kunna hitta sin favorit
335 Björn Wiman: Vi ser nu en glidning som går mycket snabbt
336 Därför är det inte konstigt att man längtar bort nån gång
339 Historien nyläst i olika stilar och skiftandesynvinklar
342 Kommunanställda som hyr ut riskerar skattesmäll
344 Bottenplats för integration och boende
347 Krav från S och V: Öppna stängda vårdplatser
347 Kaos på förlossningen: Personalen gråter
349 En borgerlighet i kris
350 Poliserna säger att de har förlorat hoppet
358 Det var ett stort misstag och läget för vår pojke var kritiskt
360 Rekordmånga mål hos migrationsdomstolarna
363 Borgerliga partierna halkar efter trots pressad regering

364 Ovanligt tidig start för vinterns virusplågor
365 Höjd moms väntar för inrikesresor
366 Det är mycket allvarligt
367 Arbetsgivare får skära i arbetstid efter dom
368 Drivhusklimat skylls på riksbank och regering
369 Därför njuter de flesta av ömsint beröring
372 Stora tekniska problem på NKS:Tidsfråga innan en patient dör
373 Färre hemlösa i Stockholm
375 Tutankhamons gamla Egypten får nytt liv i Frihamnen
376 M-toppar gör upp med alliansens asylpolitik
378 Reinfeldts medarbetare: ”Jag skäms”
379 Provocerande att några rika kommuner smiter undan
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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

Innehåll: 
  7 Kapitel 1. Introduktion

  8 December är julmånad men är också Nobelmånad då 
nobelprisen delas ut.

12 Hoten mot vår värld måste bekämpas med kunskap
15 Företag ska skapa välstånd, inte bara vara vinstmaskiner
17 Nobelforedrag av Juan Manuel Santos. « Freden i Colombia: 

fra det umulige til det mulige
24 Fredspristagaren har lång väg kvar för att skapa fred
27 Ljumt krig” – en triumf för Putin
28 Rymdägget äntligen klart för start

29 Gör etik obligatoriskt i all högre utbildning
31 Kunskapskanalen i SVT. Etik

32 Sverige måste återgå till en reglerad invandringspolitik
34 Falska toner i kampsången
36 Företagens bas varnar för ny underklass
37 Facklig ilska efter Lemnes utspel
39 Ilska i LO – förhandling om låglönejobb bröt samman

41 Jultal. Statsministerns jultal i Enköping den 17 december 2016.

47 Kapitel 2. Det händer mycket i världen. Några 
tidningartiklar 12 - 20 december 2016.

47 Förbjud barnäktenskap
49 Därför byter jag parti till Feministiskt initiativ
51 Information kan hamna i fel händer
52 Facit: Inte ett enda larm efter åtta år
54 Sverige kritiseras för lam politik mot skatteparadis
56 Långsam minskning av utsläpp
57 Expert: Tveksam nytta av influensaskydd för friska
58 Stenbecks kista är tom – då surnar relationerna
59 Håll koll – då kan du ångra din nätklapp
60 Svenska exportföretag optimistiska

63 Förvirring. Korten blandas bort i debatten
64 När händerna bara skakar
66 Landstinget riskerar 30 miljoner i böter
67 Stockholmselever tar vegotäten
70 Stockholm borde bli helt vegetariskt
71 När krisen kommer
72 Kulturarvet marineras i politik
74 Svensk rehabilitering unik i sin brist på fasta ramar
76 Tillbaka till arbetet
77 Reinfeldt backar inte om migrationen

78 Bopriserna stagnerar – med lokala undantag
80 Klyftan växer på arbetsmarknaden
81 Anhörighotell saknas för barnsjukvården på NKS
82 Det är nya enkla jobb som behövs
84 Internets filterbubblor kan öka polarisering
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87 SVT vill sticka hål på bubblorna. ”Vi måsteha tålamod istället 
för att obetänksamt dela allt”, säger Jan Helin

88 Författaren som alkemist
90 Liberal grundstötning. Principerna är borta från Expressens 

och GP:s ledarsidor

92 Trumps lag är snart fulltaligt
94 Allt tyder på omvälvande förändringar
95 Tillerson ifrågasätts för dubbla lojaliteter
97 Michael Winiarski: Rysslands tid som paria snart över
98 Valet av Putins vän hyllas
99 Kina vill se sund relation
99 Trumps gräl är inte EU:s kamp
100 Våra egna ekons förbannelse
102 En triumf för barbariet
104 Följderna av konflikten är oöverblickbara
106 Skadade lämnas att gå en långsam död till mötes
108 EU står handfallet inför kriget i Syrien

109 Varmare klimat ökar risken för konflikter
111 Stopp för att använda hamnar får kritik
113 Försvaret bör återfå ansvar för krigsmateriel
114 Vårdreform utmanar svenskans ställning
115 Köpcentrumens framväxt döms ut som förlegad
117 Snart kan varannan ny privatbil vara leasad
118 Nu rullar självkörande Volvobilar på vägarna
119 Federal Reserve gör fler räntehöjningar nästa år
121 Vi har mycket att lära av tonåringarna
125 Varma elev-lärarrelationer kan minska mobbning
125 Så utvecklas tonårshjärnan

126 Missnöjda sätter tonen i sociala medier
129 Martin Jönsson: Låt inte den arga minoriteten sätta agendan
130 Tekniken gör att de kan leva tryggt på ön
131 Ny teknik blir billig för kommunerna
132 Tranor inte bara en dans på rosor
133 Medis först med plattformsdörrar
134 Magsjuka stängde helt gymnasium
135 Toppolitiker helt okända för många
136 Ny myndighet för ökad jämställdhet

137 Tillväxt
137 Caroline Englund: Jakten på tillväxt kan  bli dyrbar
138 Forskaren: Bra idéer uppstår när man tänker innanför boxen
140 Tummen upp från Facebook gav Luleå en ny självbild
144 En stadsbyggnadschef
146 Digitaliseringen gör att vi vill bo ännu närmare varandra
148 Hur entreprenörer gick från superskurkar till superhjältar
150 Hallå där! Hur skapar man tillväxt genom integration?
152 Så ska upprustningen fungera på de boendes villkor
153 Titta på regionerna, i stället för enbart på riksgenomsnittet
155 Ett blomstrande näringsliv är viktigast för tillväxten
156 Kommunslogan
158 Slogans från A till Ö. Officiella och inofficiella slogans land 

och rike runt
161 Då och nu
163 Två sidor av saken

165 Fri tillgång till offentliga kartdata sparar miljarder
168 Försvarsnotan kan landa på 400 miljarder kronor
170 Man ska inte utesluta att folk faktiskt kan mena allvar
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171 Svenska spel: Matcherna var riggade
173 Tysk polis: 17-åring som avbröt match borde utredas
176 Regeringen måste införa nya lagar
177 Stoppa kriminella ligor

178 Carl Schlyter: Vi har enats om ett effektivare sätt att jobba på
179 Myndigheter ska tvingas skapa beredskapsjobb
180 Svenska lärosäten har ett komplicerat förhållande till sitt eget 

förflutna

182 FN: Aleppobor kan föras till en ny massaker
184 Ryska medier: Staden befrias från terrorister
185 Stormakternas agendor bestämmer spelplanen
187 Putin personligen aktiv i cyberangrepp
188 Skärpt ton mot Ryssland – men inga nya sanktioner

190 Johan Schück: Riksbanken får draghjälp från omvärlden
192 Min man och hans kollega skriver kärlekssms till varandra
194 Mångmiljonsatsning mot våldet på Järvafältet
196 Volontärer engagerar sig för att ge i juletider
200 Staden vill snöröja i egen regi
202 S vill ha nattpendel nu – men alliansen tvekar
203 Magdalena Ribbing
204 Tänkarna som låg vid fronten
206 Ett stycke svensk filmhistoria
208 Enkla åtgärder kan stoppa de rekordmånga bedrägerierna

210 Annie Lööf är årets vinnare
214 Moderaterna löper risk att bli nästa krisparti
216 Ny yrkesgrupp ska få ned antalet sjukskrivna
217 Höjd moms i stället för pensionärsskatt

218 Det var rörigt, inte bra ordning
219 Företagare i glesbygd drabbas hårt av ny lag om postutdelning
220 Nya skyddsområden för tumlare
220 Ny kod ska få folkvalda att lämna in sinagåvor

222 Civila sitter fast i Aleppo
223 Putin stannar i Syrien tills al-Assads framtid är säkrad
225 Trumps ambassadör känd för extrema åsikter
226 Obamas löfte: Vi kommer att vidta åtgärder mot Ryssland
228 EU har förlorat spelet

230 Rekordstark dollar god julklapp för exportbolag
233 Piratkopieringen ett hårt slag mot Sveriges ekonomi
234 Tele2 och Telenor är nu överens – bygger 5G ihop

235 Annie Lööf: Det finns en ideologisk strid i migrationens spår

245 Klimatets gratisåkare
246 Ljusnarsberg har mycket att lära av Singapore
247 5,5 miljarder kronor ska koppla upp hela landet
249 Åtta viktiga frågor i den migrationspolitiska debatten
251 Peter Wolodarski:Ursäkta att den svenska julfriden måste störas
253 Dags att förlora illusionen
255 Upprepa inte 1930-talets misstag
256 Låt MSB samordna mot våldsbejakande extremism
259 Tillbaka till rötterna
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Kapitel 3. Det behövs en översikt över alla problem: ett 
system för mänskliga verksamheter som styr utveck-
lingen i världen.

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

264 Ämnet om samhällsplaneringens problem
265 Utvecklingens krafter.
266 Systemet för mänskliga verksamhe
269 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några f

örtydligande kommentarer
275 Mer om verksamheterna
277 22 politikområden för politiken
297 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för mänsk-

liga verksamheter ochbibliotekssystemen DC, DK och SAB

303 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 
områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

323 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
326 Den fundamentala påverkanskedjan
328 Politiska och opolitiska planeringar
329 Påverkans -och förändringsproblem
330 Samband mellan viktiga områden
331 Sveriges regeringar under 100 år
333 Makthavare i världen efter andra världskriget. 

Kapitel 4. Hur ska man kunna förbättra världen?

336 I det föregående har beskrivits samhällsplaneringens
problem. Nu kommer nästa: hur ska man kunna förbättra 
världen?

337 Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter.

339 Pseudoteorier jämställs med etablerad vetenskap
341 Rapport från en skoldag i helvetet
343 Dick Harrison: Högre utbildning är ett haveri
345 Många högutbildade vet inte hur EU fungerar
346 Så skapas vinnare och förlorare i arbetssamhället
349 Grundskolan och gymnasiet
349 Gymnasiet. Programstruktur och examensmål
350 Om utbildning i skolan
351 Religion och levnadskunskap
352 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan
353 Tillägg om undervisningen i Religion och levnadskunskap och

Samhällskunskap

355 Individerna/medborgarna både påverkar och påverkas både 
direkt och indirekt. Och det styrs helt eller delvis genom politik 
och traditioner både medvetet och omedvetet

357 Samhällsplanering och politik har sedan 1960-talet behandlats 
och kommenterats i brev och utredningar som skickats t
illstatsråd och andra politiska aktörer.

357 Regeringen styr Sverige och den styrningen måste i hög grad 
göras med hänsyn till utvecklingen i världen.

360 Framtidens finansiering av public service
361 TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
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363 Några tidningsartiklar om utbildning o d 3 - 20 december 2016
363 Ministern som älskar att tävla
365 Med ett integrerande urval kan vi behålla skolvalet
367 Svenska lärosäten har ett komplicerat förhållande till sitt eget 

förflutna
368 Elevers ovana vid informativ text kan förklara Pisaraset
370 Politiska misstag skapade betygsinflationen i skolan
373 Lärarlöner ökade med 25 procent
374 Nya läroplanen oroar i skolexemplet Finland
377 Gustav Fridolin: Växande ojämlikhet är ett stort problem
379 Jan Björklund: Förläng skolplikten från 16 till 18–20 år
381 Pisa är bara början
382 Vi vill ha ökad delaktighet och kunskap om EU-arbetet
386 Mer motiverade elever får Sverige att klättra på listan
388 Satsningarna är en grund att bygga vidarepå
390 Finländska flickor drar ifrån pojkarna
390 Räkna med att frågor om de växande klyftorna kommer att

diskuteras i valrörelsen
392 Tidigt fokus på kunskap placerar Asien i topp
393 Bron som inte skulle finnas till
394 Lagom” individualism utan konkurrens är bäst 

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

Innehåll:
Sida
  5 Kapitel 1: Att förbättra världen

  6 Margot Wallström: ”Det här vill vi uppnå i säkerhetsrådet
  8 Sveriges säkerhet måste ses i ett bredare perspektiv
10 Om FN
14 Säkerhetsrådet

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

19 Ämnet om samhällsplaneringens problem
20 Utvecklingens krafter
21 Systemet för mänskliga verksamheter
24 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter

27 ”För hållbar förändring: undvik Trumpfällorna

29 Sveriges regeringar under 100 år
31 Makthavare i världen efter andra världskriget

33 En svensk världsplanering 
35 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida
40 Sveriges bistånd till världen via alla organisationer inom alla 

sektorer 2015
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42 Kapitel 2: Att förbättra Sverige

43 Riksdagens historia
46 Inkomstskatterna

48 Konsumentverkets beräkningar 2016
53 Månadskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer
53 Årskostnader år 2016, förvärvsarbetande icke-pensionärer
54 Pensionärer 2016
54 Årskostnader år 2016, pensionärer
55 Flytta hemifrån

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

57 2006-2016 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
63 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

63 Fyra förslag som förbättrar för de lägsta inkomsterna
63 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa ickepensionärer
65 Kommentarer till försäkringskassans regler om bostadsbidrag 

för unga 18-28 år.
68 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg.
69 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
69 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll
71 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 

ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen

74 Något om skatte- och bidragshistoria
77 Mer om skatter och bidrag
83 Tillägg om skatter

85 Konsten att följa Odysseus i kampen mot populismen
89 De ökade klyftorna i samhället oroar finansministern
92 ”Regeringen måste lämna den borgerliga tvångströjan. (V)
94 Vänsterpartiet har tyvärr inte förstått skattesystemet och deras 

skatteförslag är inte bra
95 Så bör principerna för ett nytt skattesystem se ut. (TCO)
97 TCO föreslår i DN principer för ett nytt skattesystem, men 

deras förslag rör detaljer som kan ordnas inom ramen för det 
gällande skattesystemet i den mån det är lämpligt

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 kom-
pensationera 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.

99 Från SCB: Statistik för alla 2015 
99 Det här är KPI
100 Statistikdatabasen. Officiell statistik från SCB och andra 

myndigheter
102 I inkomststatistiken skiljs inte mellan ensamstående och 

makar/ sambor
104 Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige hela året
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efter region, kön, ålder, inkomstklass, tabellinnehåll och år.
106 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

107 Hushållskostnader och stödformer od
107 Undersökningar om migration och löner o d
108 Regeringen. Socialförsäkringar
111 Socialstyrelsen. 3 mars 2016
112 Flyktingsituationen
113 Hitta rätt myndighet / Ekonomiskt bistånd
115 Hitta rätt myndighet / Ekonomiskt bistånd / Försörjningsstöd
116 Ekonomiskt bistånd / Riksnormen
118 Ansvariga statsråd
119 Försäkringskassan 2 mars 2016
120 Bostadsbidrag – barnfamiljer
123 Bostadsbidrag till unga utan barn
125 Centrala studiestödsnämnden. 3 mars 2016
126 Belopp heltidsstudier
127 Sveriges förenade studentkårer
128 SFS Studentbudget 2016

129 Förbättringar för de lägsta inkomsterna
133 Regeringen ombildades 25 maj 2016 .
135 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
136 22 politikområden för politiken 26 maj 2016

Komletterad med namn och adresser 4 januari 2017.
138 Utredningar efter 30 maj 2016
139 Hur det är och vad som bör göras finns i dessa utredningar och 

allt ska inte upprepas nu.
14 Sammanfattningsvis

141 Bild Sveriges urbanisering
141 Karta Sveriges befolkning
142 Dödsorsaker
142 De vanligaste yrkena
143 Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande
145 Energikommissionens betänkande
146 Regeringens forskningspolitiska proposition

148 Något från Svenska Läkaresällskapet 6-7 december 2016. 
148 Kroniska sjukdomar. 
149 Hälsoklyftor.
150 Rankinglistor för hälsoproblem
152 Gör skolan och arbetslivet oss sjuka?
156 Demensvård
157 Jämlik hälsa: Nationell strategi
158 Hjärnmotion. 
158 Levnadsvaneprojektet 2016

159 Partiernas viktigaste frågor 2017
161 Retoriken tyder på tidig upptakt tillvalåret 2018
162 Det nya svarta i politiken
164 Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:52 Onsdagen den 11 

januari Kl. 09.00–13.11 16.00–16.02
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Kapitel 3: Några tidningsartiklar 18 december 2016 till 
10 januari 2017 som rör de sämst ställda, hälso- och 
sjukvård, stress,  trygghet, hemlösa, barn, ungdomar, 
kvinnor och äldre. Och historia. Sida 219.

Tidningsartiklar kan ge uppfattningar om vad som pågår, ge fakta och 
många slags åsikter, både önskvärda och ej önskvärda.

Artiklar om ekonomi, näringar, försvar od och om utrikes förhållanden 
kan av utrymmesskäl ej komma med, de får komma senare.

Innehåll:

223 Karin Bojs: Gener lika viktiga som livsstil för hjärtat
224 Algoritmer berättar hur Sverige mår
225 Självklart kommer många läkarmöten att flytta till digitala 

kanaler
228 Det är nog bara att vänja sig vid tanken, digitaliseringen är på

väg med stormfart
229 Hallå där! Vilka är utmaningarna för framtidens välfärd?
231 3 områden där vi redan i dag ser hur den nya tekniken vävs in i 

vår vardag.
233 Två sidor av saken
235 Då och nu. Transporter på Karolinska sjukhuset
236 Man får aldrig tappa sin medmänsklighet
241 Ekoskinka ställer krav på köparen

242 Här jobbar de mest övertid
243 Så påverkar meditation hjärnan

246 Det är inte bara religioner som skriver in oss i en högre
dramaturgi

247 Fler kvinnor än män rädda för att gå ut ensamma
248 Miljoner till SDU och unga muslimer stoppas
249 De sista av sin art kämpar för överlevnad
249 Nyupptäckta djurarter väcker jubel
250 Fackförbund oroas av ökat övertidsarbete
251 Samsyn i skolan ger bra resultat
253 Ingen snabb lösning för övernattning på NKS

255 Sveriges arbete mot extremism är billigt – och farligt
256 Behandlingen gjorde patienterna sjukare
257 Nya regler ska stoppa säljare av dödlig sprit
258 Barnarbete bakom diamanter i Sverige
260 Rättvisemärkning skulle kunna ge bättrevillkor
262 Delpensioner blir stridsfråga
263 Framtidens public servicefinansieringutreds
264 Många tjänar alldeles för dåligt
266 Starbrink om NKS: ”Bygge värt att skryta om
270 M efterlyser krafttag mot våldet

271 Ett system för lycksökare
272 Nu behövs effektivare insatser mot terrorism
275 DN/Ipsos: Bara fyra av tio ger godkänt
277 Polisen har inte lyckats vända trenden
279 Förslaget kan göra det dyrt att vara gangster
280 M: Låt nyanlända stanna längre på asylboenden
281 Inga stora klappar i industrin
282 Sextimmarsdag ger bättre sömn och minskar stressen
284 De anställda kan gott få en julklapp de också
285 Härbärgen är dyra och kan permanenta hemlösheten

438



287 Socialdemokraterna är rädda för välbärgade väljare i 
storstäderna
290 Förslag: Läkare ska få se patienters recepthistorik
292 Krav på enklare regler om arbetstillstånd
293 L: Nej till gymnasium för unga som ska utvisas
294 Vilka krav kan jag ställa på mitt psykisktsjuka syskon?
297 Julhandeln slår försäljningsrekord samtidigt som klyftorna 

mellan stockholmare ökar.
300 “Utan omtanken går vi under
301 Bah Kuhnke ger uppdraget till den som redan misslyckats
302 Ny lag ska tillåta åldersbestämning
302 Asylsökande som kan utgöra hot blir kvar

304 Sverige sviker kvinnor och barn
306 DNA-test visar samband mellan sjukdom och personlighet
307 Det handlar om att göra sitt jobb
309 ”Privata företag betalar allt sämre för högskoleutbildning
311 Nio ljusglimtar från 2016
313 Inställningen till skolan blir allt mer positiv
315 Nätet det överlägset största orosmolnet inför nästa år
316 Låglöneyrken domineras av kvinnor
317 Karen Armstrong. ”Dagens uppfattning om Gud är primitiv
320 Prestigeprojektet slutade i fiasko

326 Så gör du träningen till en sund vana
327 Svenska regler hindrar syrier att återförenas med familjen
329 De har tagit ondskan till Mariefred
333 Slå vakt om det som är välbeprövat
334 Mona Sahlin fick ett självmordsuppdrag
335 Moralisk drivkraft styr våra val i vardagen
338 Reaktioner på ”Vi och dom”

339 Skoltaxi lämnade skadad pojke på trottoaren
341 Frågorna taxibolaget inte vill svara på
342 Ewa Stenberg: Fyra avgångar och en begravning

344 Ny chans för Kaj Linna att bli prövad på nytt
346 Fas 3 töms snabbare än väntat
346 Nyår är högsäsong för självhjälpsbranschen
348 Det är viktigt att förbereda förändringar
349 Bostäder är den hetaste frågan för stockholmare
351 Husby centrum stängs i protest mot våldet
352 Vi behöver de bästa
353 Linna har stor chans att gå fri
355 Jag drömmer om att simma och cykla
357 Den överlevande brodern pekade ut annan gärningsman

359 Nytt förslag får brett stöd
360 Ronja checkar in – slipper raketer
360 Obegripligt att facket inte sa nej till de orättvisa lönerna
361 Treåringens ständiga trotsande gör familjens vardag till ett slit
364 Bebis skrevs ut från NKS – avled efter två timmar
365 Karolinska sjukhuset i stabsläge
365 Det kan 30-talets filosofer lära oss om fascismens framväxt i 
dag
368 Så här blind får rättvisan inte vara
369 Sluta kasta sten i glashus
370 Få personer med utländsk bakgrund i makteliten

372 Tunga globala frågor väntar Sverige i FN
375 Linna kan få rekordstort skadestånd om han frias
376 Antal svenskar
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377 Så blir 2017: Sveriges befolkning – ”10-miljonersvallen
sprängs under februari

377 Gonorré ökar – riskerar bli obotlig
378 Här har du politikens huvudpersoner 2017
383 Här är nyheterna som påverkar din ekonomi 2017
384 Handlare: Det har blivit laglöst land
386 Ett satans år är snart slut
390 Luthers passion räddade musiken i kyrkan

392 Vilken betydelse har nyåret i kyrkan?
393 Som främlingar inför varandra
394 Framtidens kretslopp kräver nytänkande
397 Multiresistenta bakterier fortsätter öka
397 70 000 asylsökande väntar på besked
398 Bra att män månar om jämställdhet
400 Eleverna behöver mer miljökunskap, inte mindre
401 Landstinget vill prisa jämställdhet
402 Trängseln stor på många lekplatser
404 Medicin kostar mer efter apoteksreformen

407 Få anmälningar tas till domstol av DO
408 Varför fylls tablån med underhållningsvåld?
409 Vårda apoteksreformen
410 Vi måste prata om det
412 Kraftfulla satsningar krävs mot ohälsan i arbetslivet
414 Hatvågen slog mot hela ön efter misstänkt gruppvåldtäkt
418 Dagen då Sveriges öde stod på spel
423 Betydligt fler apotek – men framför allt i storstäderna
426 Det kan inte ha varit poängen med omregleringen
427 Minister vill se över priser på receptfritt

428 Flera storbränder den senaste veckan
429 “Föräldrar varnas för söta barnfrukostar
430 Djurförsäkringar blir allt hetare – men konkurrensen hårdnar
432 Höjd avgift trots färre arbetslösa
434 ”Rent vatten borde vara en rättighet för alla
437 När Sverige hämtade andan
439 Svenskarna är coola och snälla
441 Gamla telefoner tas in för att göra NKS patientsäkert
443 Tiggeriförbud är inget för Socialdemokraterna
445 God affär för aktörerna som fick köpa apotek av staten

448 Enighet om att flytta 10 000 statliga jobb från Stockholm
449 Ska jag utmana ödet – eller hålla fast vid min kärleksfulle 

särbo?
452 Mobiler och höga krav förstör de ungas sömn
453 Samtal och beröring – nycklar till livslångkärlek
456 Stora brister i vården vid nydebuterad psykos
459 Kvinnor drabbas värst av stressen
462 Långvarig stress krymper din hjärna
465 Perfektionism försvårar inte behandling
465 Barn ofta offer för människohandeln
466 Pensionsbluffen – så blev PPM en brottsplats

469 Ett hot mot hela systemet
470 Ökade inbrott pressar glasmästarna
472 Skolskjutsen havererade – staden sätter inkrisplan
474 Egen kaka större än statens
476 Civila myndigheter i Sverige tränas för krig
479 Så hjälper du vilda djur att klara vintern
480 ”I slutet av 1990-talet brakade helvetet loss
485 Alla depressioner är lika mycket värda
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487 Politikernas ansvar att skydda pensioner mot oseriösa bolag
489 Han var Sveriges märkligaste invandrare

494 ”Inrätta socialmedicinska team i utsatta områden
496 Kommunerna som har flest stressjukskrivna
500 Tidiga insatser ska få elever att stanna i skolan
501 Psykiatern som ”bröt hjärnan”
505 Det sjukaste då var attityden till dem som arbetslivet slitit ut
506 Den fartblinda kulturen dömd att göra misstag
509 Stockholmarnas oro: Var ska våra barnbo?
510 MP kräver hårdare tag mot kriminaliteten
512 Ytterligare miljoner saknas för PPMsparare
513 Skolorna som vinner elevkampen

516 Tillägg 15 januari 2017
516 Enfaldiga riktlinjer för behandling av depression
519 Sockerpiller för miljarder
520 Det viktigaste vi kan göra är att prata om det
523 Facket öppnar för kompromiss
524 Läkarlarm om situationen på akuten
525 Blått laserljus förvandlar musen till ett rovdjur
527 Därför kan må bra-hormonet också få oss att vilja slåss mer

529 Tillägg 16 januari 2017
529 Socialstyrelsen tar upp dialog med kritiker
530 Oseriösa rekryteringstester kostar miljoner
534 Myndigheter överväger att slopa kritiserade metoder
535 “Billigare och lika bra att bara dra lott om jobben
537 Sjuksköterskor har fått nog – säger upp sig
540 Därför kommer Trumps politik bli mindre förfärande än han 
själv 

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

Innehåll:
Sida Kapitel 1: Samhällsplaneringens problem. Hur ska   
7 man kunna förbättra världen ?

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

11 Ämnet om samhällsplaneringens problem

12 Utvecklingens krafter.
13 Systemet för mänskliga verksamheter
16 Människornas levnadsförhållanden och

utvecklingens krafter.
19 Sveriges regeringar under 100 år
21 Makthavare i världen efter andra världskriget.

23 En svensk världsplanering
25 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete. Sida
30 Sveriges bistånd till världen via alla organisationer inom alla 

sektorer 2015
31 Margot Wallström: ”Det här vill vi uppnå i säkerhetsrådet
33 Om FN    
36 Säkerhetsrådet.   
38 Världsarvslistan. SCB
39 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia
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Kapitel 2:Vetande från nationalencyklopedin, NE, 
24 - 26  januari  2017

Artiklarna innehåller bara en mycket liten del av allt som är av 
intresse för världshistorien, men av utrymmesskäl måste det bli 
bara så litet. 

50 historia
50 Historisk metod
51 Tidsuppfattningens förändringar
52 Historieämnets utveckling
53 Historia i nuet
53 Internationellt samarbete
54 Historia som universitetsämne i Sverige
55 Historia som skolämne
56 Litteraturanvisning

57 forntid

57 medeltiden
59 Litteraturanvisning

60 nya tiden
61 samtidshistoria
61 historisk geografi
62 Litteraturanvisning

62 teknikens historia
63 Jordbruket
64 Skriftspråket

64 Medeltidens Europa
65 Det tryckta ordet
65 Skog och trä
66 Stenkol
67 Ångmaskinen
68 Den kemiska industrin
68 Järn och stål
69 Massproduktion
69 Järnvägarna
70 Gas, olja och el
70 1900-talet
71 Litteraturanvisning

72 ekonomisk historia
73 Litteraturanvisning

73 kulturhistoria

74 civilisation
75 Civilisationsbegreppets utveckling i västerlandet
78 Litteraturanvisning

78 sociologi
80 Historik
83 Modern sociologi
84 Sverige
85 Litteraturanvisning

85  socialhistoria
86 Litteraturanvisning
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87 demokrati
87 Demokratins mångfald
87 Demokratin under antiken
88 Demokratins utveckling i nyare tid
88 Demokratiutveckling i Europa efter 1989
89 Demokratins framväxt på den afrikanska kontinenten
89 Demokratins framväxt i Latinamerika
90 Litteraturanvisning

90 jämlikhet

91 jämställdhet
91 Olika typer av jämställdhet
92 Historia
92 Nationellt och internationellt jämställdhetsarbete
93 Arbetsmarknad
95 Försörjning
96 Utbildning
97 Familj och föräldraskap
98 Makt och inflytande
99 Litteraturanvisning

100 europeisk rättshistoria
103 Litteraturanvisning

104 kvinnans historia
104 Antiken
105 Medeltid (ca 800–1500)
107 1500–1800
109 1850–2000
110 Litteraturanvisning

111 mänskliga rättigheter
111 Utvecklingen efter 1945
112 FN-konventionerna
113 Europarådets system
114 Historik
115 Litteraturanvisning

115 antiintellektualism
1118 Litteraturanvisning

118 populism
119 Litteraturanvisning

119 psykologi
120 Landvinningar
121 Tidiga skolbildningar
122 Den moderna psykologins forskningsinriktningar
124 Vetenskapliga metoder
125 Psykologins tillämpningar
126 Utbildning och organisation
127 Litteraturanvisning

127 kunskapssociologi
129 Litteraturanvisning

130 vetenskapssociologi
131 Litteraturanvisning

131 vetenskapsteori
133 Litteraturanvisning
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http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/psykologi/vetenskapliga-metoder
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133 idé- och lärdomshistoria
135 Litteraturanvisning

136 statsvetenskap
138 Litteraturanvisning

138 politisk historia

139 världsbild
141 Litteraturanvisning

141 världsåskådning
142 Litteraturanvisning

142 livsåskådning
143 Litteraturanvisning

144 människosyn
145 Litteraturanvisning

146 ideologi
148 Litteraturanvisning

148 religion
150 Litteraturanvisning

150 Koranen
152 Litteraturanvisning

153 globalisering
154 Litteraturanvisning

154 etnicitet
155 Litteraturanvisning

156 militärhistoria
157 Litteraturanvisning

157 freds- och konfliktforskning

160 statistik
160 Statistik som sifferuppgifter
161 Statistik som metodvetenskap
163 Statistik i förhållande till omvärlden
163 Statistik och datorer
164 Statistik som universitetsämne
165 Statistikens historia
167 Statistik i Sverige
168 Litteraturanvisning 
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Kapitel 3: Tidningsartiklar om förhållandena i världen  
18 december 2016 till 3 februari 2017.

Förteckning över artiklar: sidorna  171 - 179 
Artiklar: sidorna 180 - 824 

Artiklarna är redovisade i kronologisk ordning. 
För varje dag är de vanligen ordnade som i tidningarna.

En enkel ordning för problemen i världspolitiken kan vara: 
Världen
USA
Europa
Ryssland
Centralasien, Mellanöstern och Nordafrika
Kina
Indien
Pakistan
Japan
Kora
Övriga Asien
Övriga Afrika
Övriga Amerika
Australien, Oceanien, Polarområdena, Världshaven, Rymden.

sid 180Världskarta 

181 DN SÖNDAG 18 DECEMBER 2016
Svensk kritik mot Abbas: De måste släppa in kvinnor

182 DN MÅNDAG 19 DECEMBER 2016
Trumpifieringens föregångsman

184 Protester mot regeringen fortsätter
180 Polsk ”mediereform” luktar Putin lång väg

187 DN TISDAG 20 DECEMBER 2016
Rysslands ambassadör i Turkiet skjuten till döds

188 Lastbilen körde rätt in i folkmassan
190 Attentatet tog hatet till en ny nivå
191 Flera likheter med attentatet i franska Nice
192 Förvånande om relationen skadas mellan länderna
193 Mordet inföll vid sämsta möjliga tidpunkt
194 Snart har vi inte kvar någon demokrati  här
197 Walesa: Kasta ut oss ur EU
198 FN får kritik: Resolutionen räcker inte

198 DN ONSDAG 21 DECEMBER 2016
Mindre än ett år till valet pressas Merkel av dådet

200 Mästare i konsten att förvirra
202 Nu tar islamisterna till en ny taktik när kalifatet i Syrien verkar

vara ett projekt utan framtid
204 Terrordåden förändrar EU steg för steg
205 Mordet får inte skada relationen mellan oss
207 Moskva hoppas på turkisk kursändring om Syrien
208 Ankara vill undvika öppen kris med EU
208 Regeringen backar – medier släpps åter in i parlamentet
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209 DN TORSDAG 22 DECEMBER 2016
FN:s miljöchef varnar för misstro mot vetenskap

301 Pressad Kaczynski räcker ut en hand
213 Amnesty: Torterade barn lämnas utan vård
214 Motgångar tvingar fram paus för offensiv i Mosul
215 Historien upprepar sig med protesterna
217 Ingen vet hur många judars liv den första etiska hackaren

räddade

218 DN FREDAG 23 DECEMBER 2016
En studie i socialistisk inkompetens

219 Oredan stor inför Brexit ett halvår efter beslutet

221 DN LÖRDAG 24 DECEMBER 2016
Pressad Merkel skärper tonen om utvisningar

224 Terroristerna slinker ur polisens nät när information fastnar
225 Aleppo är en hörnsten i historien Då: Aleppo var känt för sin 

öppenhet Nu: Förstörelsen är så brutal, så … meningslös
227 Putins leende säger mer än tusen ord
229 Nu har maktspelet börjat
230 FN:s säkerhetsråd säger nej till israeliska bosättningar
232 Lättnad för två av Europas banker

233 DN SÖNDAG 25 DECEMBER 2016
Fred i Syrien skulle inte betyda fred i Mellanöstern

236 Allt fler båtflyktingar blir fast i Italien
243 Första bakslaget för Trump
244 Hyresintäkter för miljoner blev pandornas räddning
246 Massiv tomteprotest mot president Park

247 DN MÅNDAG 26 DECEMBER 2016
Konflikten har pågått i många decennier

248 Påven vädjade om medkänsla
249 Nordkoreanska rånmord pressar gränsbyar
252 Putin utlyser sorgedag efter flygkraschen i Svarta havet
253 Obama försöker tömma Guantánamo
253 En brittsommar utan slut

256 DN TISDAG 27 DECEMBER 2016
Nog med falskspel

252 Kinas sista flod räddad
260 USA kommer att strunta i EU, araberna och vänstern
262 Asiens första ja till gaybröllop
257 Försök aldrig argumentera mot en ryss – det är dömt att 

misslyckas
264 Skandalomsusad coach vägrar förhör
265 Nya tullregler kan leda till handelskrig

265 DN ONSDAG 28 DECEMBER 2016
Inget monopol på makten

267 Dystra tider för demokrater
269 Ökända ungerska nazister en bricka i det ryska spelet
272 Kremls försök att påverka EU skapar oro
273 Risk för flodvåg hot mot det krigshärjade Mosul
275 Skandalerna kring Netanyahu fortsätter

276 DN TORSDAG 29 DECEMBER 2016
Michael Winiarski: Den politiska elitens
värld raserades av besvikna väljare

278 Demokratin i Europa tas inte längre för given
280 Fredsaktivister vädjar om svenskt stöd iFN
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281 600 sjukhus har tvingats stänga
282 Utspel avslöjar den alltmer komplicerade storpolitiken
284 Kerry: Tvåstatslösningen är i fara
286 Sydkorea vill slippa mynt
287 Ilska i danstrupp inför Trumps installation

288 DN FREDAG 30 DECEMBER 2016
ÅTTA HISTORISKA ÅR FÄRGAS AV TUFF KAMP

291 Militären: Han underskattade nog hur komplicerat läget var
293 Sanktioner mot Ryssland kan skapa problem för Trump
294 Kurder och araber eniga om federation
295 Nya fredssamtal om vapenvilan håller
297 Samtalet är själva målet – inte att komma till saken
298 Rasismen är en politisk kraft i egen rätt

301 DN LÖRDAG 31 DECEMBER 2016
Den beundrade vännen

302 I stället för en rättsstat
304 Ilska och oro bland bosättarna på Västbanken
306 Så blir 2017: Ex-presidenter och artister nobbar Trumps 

ceremoni
307 Så blir 2017: Räkna med brittiskt bråk
308 Så blir 2017: EU:s framtid på spel när Frankrike röstar
309 Så blir 2017: Ödesår för Merkel
310 Trump får svårt att lätta på sanktionerna
311 Stridigheter på flera håll hotar vapenvilan
313 Polisen i Köln lovar tryggt nyårsfirande
314 Bristen på kontanter dämpar indisk tillväxt

316 DN SÖNDAG 1 JANUARI 2017
Trumps största utmaning är den egna partieliten

318 Goda miljönyheter trots klimathotet
320 Gayvänliga Rio oroas av nya borgmästaren
323 Rekord i antal drunknade på Medelhavet
324 De flyr till Libyen – och möts av inbördeskrig
326 Minst 28 personer döda i blodigt terrorattentat
327 Jubel efter Kinas förbud

328 DN MÅNDAG 2 JANUARI 2017
Det nya året föddes i blod

329 Mördaren lämnade vapnet på klubben
330 Vi sörjer de omkomna – men vi kommer inte att vika oss
333 Dådet kommer inte att påverka Erdogans makt
334 Var det valutan som drog isär Europa?

336 DN tisdag 3 januari 2017
Höjd pensionsålder väcker missnöje bland tjänstemän

337 Terrordåden blir fler – men är trots allt få
338 Trots de misstänkta krigsbrotten sitter president al-Assad säkert

340 DN ONSDAG 4 JANUARI 2017
Högerlobby stärker banden till Ryssland

342 Fillons flirt med Putin en smula pikant
343 Kuppförsök och terror får fler att skaffa vapen
345 Valls löfte: Minimilön för de fattigaste
346 Massiva bombningar hotar fredssamtalen
348 Toppdiplomat hoppar av efter Brexitbråk
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349 DN TORSDAG 5 JANUARI 2017
Brexit för faktaresistenta

350 Fyra versioner av Donald Trump
352 Fredspristagaren blev krigspresident
357 Ryssland återkräver lån till Marine Le Pen
358 Trump fortsätter ifrågasätta CIA och FBI
359 FN:s fördömande en chock för regeringen

361 DN FREDAG 6 JANUARI 2017
Ryska cyberattacker utgör ett allvarligt hot

363 I Asbest finns de farliga mineralerna överallt
367 Amnesty slår larm: Grova krigsbrott av  shiamiliser
369 May sänder ny ambassadör till EU direkt
370 Grannländerna redo att ingripa mot diktatorn
371 Strider nära Damaskus trots rådande vapenvila

372 DN LÖRDAG 7 JANUARI 2017
 Göra Amerika sjukt igen
373 Falska nyheter och desinformation ökar
375 Tuff fransman bäddar för hårda förhandlingar
377 Brexit – ett skilsmässodrama i 5 akter
378 Trump backar om hackerattackerna
379 Hangarfartyg först ut att lämna Syrien
380 Skandal ger Polens starke man fördel i nervkriget
382 Tyskar känner sig säkra trots attack
382 Forskaren: Obama hade del i Clintons valförlust

384 DN SÖNDAG 8 JANUARI 2017
Vi måste åtminstone försöka att enas

387 FN varnar för totalt sönderfall i Libyen
389 Minister hölls under fortsatt soldatrevolt

390 DN MÅNDAG 9 JANUARI 2017
Ett postmodernt ledarskap

392 Miljöaktivister rustar för klimatkamp mot Trump
395 Mutförsök av premiärministern spelades in
396 Breivik kräver fler lättnader i fängelser

397 DN TISDAG 10 JANUARI 2017
Tuff utfrågning väntar ministrarna

399 Rusning till Obamas sista tal i Chicago
400 Dödläget kvar trots partiledarsamtalen
402 Svärsonen får nyckelroll i Vita huset
403 Mer än ord från al-Assad krävs för att skapa fred
404 Grillos parti fick nobben av EU-liberaler
405 Maktbalansen i Teheran kan rubbas
406 Donald Trump i fokus på Golden globegalan
408 Bauman var besatt av samtiden

409 DN ONSDAG 11 JANUARI 2017
Trump tar över – Merkel förbereder sig på det värsta

414 Inte bara Merkel bävar inför Trumps tillträde
415 Protester när Trumps justitieminister frågades ut
417 Palestinierna varnar USA för att flytta ambassad
418 Banker vägrar Le Pen lån till kampanj
419 Sista chansen att ena det delade Cypern
420 Centralbanken i Prag redo för tjexit
421 Vi får inte förlora förståndet

423 DN TORSDAG 12 JANUARI 2017
Trump fick smaka egna medicinen

424 Hotfulla tonläget finns fortfarande kvar
425 Tillerson pressades hårt om relationen till Vladimir Putin
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427 Trump: Det var Ryssland som hackade
428 Polens starke man körde över sina motståndare
429 Oro för regelrätt krig efter en serie attentat

431 DN FREDAG 13 JANUARI 2017
Nej, Trump – CNN är inte fejk

432 Att inte veta var man kommer ifrån kan vara en frihet
433 Luftföroreningar i Europas städer
434 Putin försöker krossa Nato
435 Nedmonteringen av Obamacare är redan inledd
436 Risk för mer handgemäng under kommande dagar
438 Därför saknar den läckta ”Trumpdossiern” trovärdighet
439 HRW: Politisk populism hot mot mänskliga rättigheter
440 Konserthuset förenar rymd och intimitet
442  Rasism är det djupaste såret i historien och vår tids viktigaste

politiska fråga

443 DN LÖRDAG 14 JANUARI 2017
Kristna dör – världen blundar

444 Med Humpty Dumptys gillande
446 Vänstern vrider sig i smärtor
447 För hållbar förändring: undvik
449 Två tunga kandidater kvar i striden om ANC
451 Journalister väljer bort kvinnor av lättja
453 Medlingsmötet i Paris en olustig balansakt
454 Nya löften i utdragen maktkamp
455 Malta varnar för ny flyktingvåg
456 Ekonomisk kris – då får utländsk valuta skulden
457 Obama gör en sista åtgärd för relationen till Kuba

458 DN SÖNDAG 15 JANUARI 2017
Från värdigt till ovärdigt på mindre än ett dygn.

461 Donald Trump satsar på rivstart – vill upphäva Obamas 
reformer

463 Hopp och förtvivlan delar de amerikanska väljarna
469 Flickor med mens tvingas till isolering
470 Grannländerna ökar trycket på despoten
472 Jättebonusar till soldater förhindrade nytt uppror
473 Kina dominerar i USA:s frånvaro
474 BB Jason Diakité: Barack Obama har gett mitt hopp vingar. 

Allt är faktiskt möjligt.

479 DN MÅNDAG 16 JANUARI 2017
Dragkamp om partiets själ

481 Världens åtta rikaste äger lika mycket som fattigaste hälften
483 Krav på att läsa mejl efter arbetstid förbjuds
486 Vinterkylan slår hårt mot de hemlösa
487 Ekonom tror Trump ger starkare tillväxt
488 Därför kommer Trumps politik bli mindre förfärande än han 
själv

491 DN TISDAG 17 JANUARI 2017
Rädslan stryper ekonomin

492 EU kan inte härma populisterna
494 Kapitalist, men inte utsugare
495 CIA-chef: Att frikänna Ryssland farlig väg att gå
497 Kommer någon att lyssna på EU om inte USA gör det?
498 Striderna fortsätter trots vapenvila
500 Erdogan närmar sig total makt
501 Pundet faller inför Mays tal

449



501 DN ONSDAG 18 JANUARI 2017
Britterna är redan på väg

503 Theresa Mays öppningsbud till EU ett artigt förtäckt hot
505 Hur reagerar EU på tisdagens besked från London?
506 Marknaden välkomnar alla besked den kan få
507 Magdalena Andersson: Viktigt agera vuxet i förhandlingarna
508 Vänstern mobiliserar inför vårens valrysare
511 Israel hoppas på förändrat tonläge i FN
512 Hjälparbetare och civila dödades av misstag i flygräd
512 Fler väntas för protesterna än för presidentens skull
513 Obama kortar straffet för Manning
514 Kina försvarar frihandel – USA vill riva upp avtal
515 Presidenten med spenderbyxorna

517 DN TORSDAG 19 JANUARI 2017
Peking är inte frihetens fyr

519 Mångfalden måste försvaras
521 Rigorös säkerhet när Trump ska svära presidenteden
523 Utan sjukförsäkring riskerar tusentals amerikaner att dö
525 Obama: Manning straffades för hårt
525 Nytt värmerekord under 2016
526 Benådningarna en kritik mot fängelsesystemet
528 Domstolsmakten kommer att hamna hos presidenten
530 Senegal flyttar militära styrkor till gränsen
531 Jämlikhet är svenskt svar på populism

532 DN FREDAG 20 JANUARI 2017
Att återerövra framtiden

533 Vem ska bestämma i Vita huset?
535 Kvinnomarsch väntas locka hundratusentals
537 Amerikanska presidenter genom tiderna

538 30 000 poliser ska hålla ordning på anhängare och motståndare
539 4 områden där världen väntar på besked från Trump
541 Donald Trump: ”Jag gillar ordning och jag gillar styrka
553 Svårt räddningsarbete i extrema förhållanden
555 Senegals armé gick in i Gambia
556 Viktiga signaler sänds ut
557 Johan Schück: Osäkerhet och populism sätter spår i Davos
559 Hollywar

563 DN LÖRDAG 21 JANUARI 2017
En lärling i Vita huset

564 Tolerans, demokrati och frihet inte förhandlingsbart
566 Washington 18.00: Donald Trump svärs in som president
567 Trump fortsatt nationalistisk
570 En världsordning ledd av USA kastas på historiens sophög
571 Washington 18.00: Donald Trump svärs in som president
572 Många gripna efter bråk och stökiga demonstrationer
574 Moskva skålar för en medgörlig president
575 Jag grät av lycka på valnatten
576 Kina räknar med kort smekmånad när gåtan Trump ska 

hanteras
578 Reaktioner från omvärlden
580 Tillsammans kommer vi att göra Amerika great igen
582 Björn Wiman: Änglarna började gråta när presidenten talade
583 Experten: Bombastiskt men utan innehåll
584 Danmark är inget föredöme för yttrandefriheten
587 De förutspådde en Donald Trump
589 De unga terroranhängarna utgör ett hot mot oss alla, inte minst 

mot andra muslimer
591 Ryssland anklagas för att vilja stoppa Cyperns enande
592 Maktkampen i Gambia följs av hela kontinenten
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593 Trumps närmaste
597 Jacob Wallenberg tvivlar på Trump
598 Paul Auster tar över PEN på grund av Donald Trump

598 DN SÖNDAG 22 JANUARI 2017
Upp med paraplyet, det regnar i Trumps Washington

600 Vi ställer oss i opposition till hat och sexism
602 Kvinnor och män tågade för allas lika rätt
605 Trumps tal sågas av medier i USA
606 De som fallit för Trumps nostalgiska vision kommer inte att

rubbas
608 Konstnär i gång med nya affischer
608 Sannolikt att Trump ignorerar protesterna
610 EU kan få problem med Trumps nya utrikespolitik
611 Ingen tvekan om att USA nu har gått in i en ny era
613 Granskningen av Vita huset väntas bli svårare under Trump
616 EU vill ha en uppgörelse med Libyen om flyktingar
617 Folket kan stjälpa Erdogans planer på ett enmansstyre
618 Fler räddade tre dagar efter lavin
619 Impopulära kandidater gör upp på splittrad vänsterkant
621 Krokodilfarmer ska stötta nubiers ekonomi
622 Trump lovade ökat stöd till CIA
622 Kina tar täten i elbussracet
623 Produktiviteten bör öka i Europa

623 DN MÅNDAG 23 JANUARI 2017
Theresa May pressas inför Trumpmötet

624 Var beredda på förakt och lögner från Vita huset
626 Tusen slöjor delades ut till stöd för muslimer
628 Rebellerna och regimen ska mötas öga mot öga
630 Bosättarparti pressar Netanyahu om annektering

631 Ingen immunitet för Gambias förra ledare
632 Benoît Hamon vann på medborgarlönen
633 Islam i Indonesiens söker en tredje väg

634 DN TISDAG 24 JANUARI 2017
Trump har inte nyckeln

635 En ny plats för förlorarna
637 Sverige vill lyfta sociala frågor på EUtoppmöte
638 Stormig start för nya presidenten
640 Trump får själv upphäva handelsavtal
641 Hopp lever om stärkt vapenvila trots hård ton
643 Regimen skärper kontroll av internet
643 Radikala förslag banar väg för seger – men sedan blir det tufft
645 EU utan chans mot ryskt militärt anfall
646  ”Alternativa fakta” lägger grunden för större lögner
647 ”Det är chockerande att de väljer att ljuga

649 DN ONSDAG 25 JANUARI 2017
Att skjuta sig i foten under jakt på papperstigrar

650 Estlands president: Trump har försäkrat att Nato är en viktig 
allians

653 Tallinn kan inte räkna med USA:s stöd
654 Politiskt självmord att rösta mot att aktivera artikel 50
656 EU kräver britterna på ett tydligt beslut snarast
657 Beslutet rubbar inte regeringens tidsplan
658 Bräcklig vapenvila lever vidare efter laddat möte
660 Ordkrig trappas upp mellan Kina och USA
661 Trump ger klartecken för omstriddaoljeledningar
661 Oljeledningar ska byggas – med inhemskt stål
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662 DN TORSDAG 26 JANUARI 2017
Schulz näste man till rakning

663 I väntan på en ny världsordning
665 Förändringen av klimatet dyr och farlig
666 Nu ska den omstridda muren börja byggas
667 EU vill skärpa insats för att stoppa flyktingar
668 Fruns jobb kan bli favoriten Fillons fall

670 DN FREDAG 27 JANUARI 2017
Med lögnen som metod

671 May önsketänker om Brexit
673 “Det kommer aldrig att hända igen
674 Theresa Mays möte med Donald Trump sätter press på EU 

inför Brexit
677 I spetsen för en ny konservativ tidsera
682 Skamligt att EU inte förmår visa solidaritet
684 Mystisk krasch kopplas till korruptionsskandal
685 Skatt på mexikanska varor ska betala mur
686 Presidenten ber militärer att stanna
686 Lojaliteten med Trump har tagit Sean Spicer till toppen
687 Ryssland får svårt att agera fredsmäklare
688 Kafé med nazisttema stängs
689 Trump och May är inte som Reagan och Thatcher

690 DN LÖRDAG 28 JANUARI 2017
Folket är både Jekyll och Hyde

692 Libysk stabilitet en hägring i öknen
693 Det öppna samtalet förutsätter en gemensam uppfattning om

det rimliga
695 Toppledarnas första möte en artig trevare
696 God relation betyder mer för britterna

697 Vi behöver ett starkt USA – som partner
700 Högsta toppen ska mätas om
701 Världens största ström av resande när apans år övergår i 

tuppens
702 Svenskar i London utsatta för trakasserier

705 DN SÖNDAG 29 JANUARI 2017
Gator och torg tillhör alla – inte bara kvinnohatarna

707 Trumps rivstart väcker kritikstorm i omvärlden
710 Efter valdagen kom hoppet tillbaka till gruvdistriktet
714 Högerskandal ger vänstern hopp
716 Räkna med fler öppna strider i EUparlamentet
718 Under den alldagliga ytan döljs en tuffmaktspelare
721 Merkel kan tvingas axla en obekväm roll
722 Astronauterna hyllas 50 år efter dödsolyckan

723 DN MÅNDAG 30 JANUARI 2017
Barbariet firar triumfer

724 Risk att det folkliga stödet för EU snabbt undermineras
727 Stoppet möts av protester
738 Reglerna ett sätt att ge kärnväljarna vad de vill ha
730 Nu har en man bestämt att jag är en terrorist
732 Kvinnorna förlorare i Turkiets utrensning
736 Hamon blir vänsterns kandidat
737 Fillon anklagas för förskingring

739 DN TISDAG 31 JANUARI 2017
Läge för en mittfältare

741 Demokrater tar strid mot inresestoppet
743 Silicon Valley brakar samman utan invandrad arbetskraft
744 Ambassaden: Var vänlig och kom inte hit
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745 Trumps reseregler kan slå mot svenska företag
747 Ministern välkommen – men inte privat
748 Sveriges önskepartner i EU snart än mäktigare
750 Svalt intresse för besöket från tyskt håll
751 Ny lag om bosättningar en rävsax för Netanyahu
752 27-åring gripen för dådet i Quebec
753 Dansk rapport förordar invandring
754 Hans verkliga ansikte

757 DN ONSDAG 1 FEBRUARI 2017
Tyskland måste söka ny roll

759 Flyktingkris och Brexit togs upp av eniga ledare
760 Inreseförbudet till USA oroar Merkel och Löfven
762 Elvägar start på digitalt samarbete
763 Klart besked krävs av EU-kommissionen
764 Hopp om stopp står till Merkel
765 Trumps statsbesök tas upp i parlamentet
767 Vad vi ser är ett motstånd på flera fronter – och det lär

fortsätta
769 Trumps inresestopp har stöd i opinionen
770 Grönt ljus för dubbla medborgare
771 Frågetecken omger Trumps zonbygge
773 Lieberman beslutar om tidig vräkning
774 Konsumentmakten ännu inte förbjuden i USA
774 Motståndet kommer inifrån

776 DN TORSDAG 2 FEBRUARI 2017
Ukraina får inte svikas

778 Den här rörelsen är farlig för världen
779 Ännu starkare band med Ryssland kan splittra EU

782 Theresa May fick med bred majoritet klartecken för Brexit
783 Protester mot mildare straff för korruption
783 Attacken förändrar bilden av det välkomnande landet
785 Hård strid om presidentens kabinett
786 Bosättningar på Västbanken ska testa Trump
787 Merkels besök väcker het debatt
788 Flera greps i antiterrortillslag
788 Med journalister som David Remnick blir det lättare att se 

verkligheten
790 Facebook programmerar för färre falska nyheter
790 Mörkerkrafter paketerar fascism i flickaktig form

793 DN FREDAG 3 FEBRUARI 2017
Merkel i dåligt sällskap

794 Båtflyktingar växande oro för EU-ledarna
796 Ahmed var nära att förlora sina barn på Medelhavet
799 Vi behöver inte tillstånd från något land
800 Protester växer – minister avgår
802 Planen för Brexit är klar
802 Tre överraskningar 2017
804 Medierna måste tänka om när det gäller Trump
806 “Svenskarna som sprider de högerextrema idéerna
812 Rörelsen har fått inflytande i Vita huset
813 Med Trump vid makten är Ryssland inte längre ett offer (4/2)

818 Olika syn på USA stör EU:s enade fasad (4/2)
820 Missnöjda tjänstemän oroliga för presidentens nästa drag (4/2)
821 8 000 miljarder ska göra Kina till stormakt (4/2)
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Kapitel 4: Alla människor i världen måste få bra utbild-
ning och bra demokrati grundad på riktiga kunskaper. 
Populismen måste bort.

Sida 
825 Kapitel 4
826 Svensk politik
827 Sammanfattningsvis
828 populism
829 Nationella fronten
830 Alternative für Deutschland
831 Dansk Folkeparti
832 Donald Trump
833 missnöjesparti
834 Sverigedemokraterna
835 Moderat gör magplask
837 ”Jag slänger inte ut Sverige i en politisk cirkus”
839 Moderaternas nya syn på SD kan ändra allt
840 Löfven: M har tappat sin kompass
841 Järnbandet mellan M och C framstår nu som en skör tråd
843 Kinberg Batras dimridåer
844 Klyftan växer efter moderata utspelet
845 Löfven: M-ledaren är oansvarig
846 C: Känner inte igen M-ledarens beskrivning
847 Därför tvärvände Kinberg Batra om SD
851 M-ledaren underkänns av partiets egna väljare
854 Möte mellan M och SD får hård kritik
854 M och SD i möte om samarbetet
855 Här öppnar M dörren för SD i utskotten

856 Ekeroth symboliserar SD
857 Åkessons uppmaning: Ta politisk timeout
858 Ekeroth en nagel i ögat på samarbetsvilliga moderater
859 Lööf vässar knivarna mot flera ministrar
861 Starkt internt stöd för Lööfs linje mot SD
862 Trump börjar med angrepp på medier, domare och kritiker
864 Duellen i Lyon rivstartar den laddade valrörelsen
867 Nationalism mot globalisering i valet som följs av hela Europa
873 Relationen till EU kommer att förändras oavsett utgång 
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Sven Wimnell 15 februari 2017:
Socialdemokraterna och regeringen. 
Regionplanering. Trygghet och myndigheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzd.pdf

Innehåll:
Sida
5 Kapitel 1. Socialdemokraterna och regeringen

6 Löfven vill satsa på trygghet
7 Statsministern möttes av krav på fler poliser
9 Ekologisk konsumtion och odling ska dubblas
11 M vill att alliansen snarast lägger gemensam budget
13 Löfven förklarar M-ras med närmandet till SD
14 Statsministern står över Almedalen
15 Väljartappet får nerverna att krullas i M
16 Moderata partiledningen gamblar med liberalismen
18 Löfven pressas om nedlagda sjukhuset

19 Löfven måste kritisera Irans kränkningar av mänskliga 
rättigheter

22 Rätt att besöka Teheran. Vi är långt bak i kön
24 Trögt för hoppfulla svenska företag
26 Fängslad forskare ska tas upp under besöket
27 Statsministern behöver drilla balanssinnet

28 Danskarna och Maud Olofsson bakom krisen
29 Turerna kring bolaget liknar en skräckfilm
30 Högerextrema som misstänks för bombdåd riskerar terroråtal
32 Stefan Löfven: Det är två skilda världar som mötts

34 Nytt institut för global hälsa får stöd från Gates stiftelse
36 Hans Rosling hade rätt att skälla och vara arg
38 Löfven fåordig om de fackliga rättigheterna
39 Birgitta Forsberg: Sluta hyckla om handeln med diktaturer
41 Större kris än väljarflykten

42 Norge och Sverige stärker försvarspolitiska samarbetet
44 Polisen storsatsar på övervakningskameror
47 Ministern vill se över kommunernas framtid
48 Varning för vattenbrist i sommar
48 Ministern: Fler måste hjälpa till att stoppa brott
51 Politikerna missar den mest självklara åtgärden
52 Markera mot förtrycket
54 Vi vill ha nya regler för arbetskraftsinvandring
56 Datalagring avgörande för att hindra och utreda brott

59 Kapitel 2. Regionplanering

60 Läget i världen
64 Bortom New York och Boston
65 Avblåst för offside
66 Inte tråkig, inte populist
67 Trump slår ut den enande myten
69 Svensk politik
70 Sammanfattningsvis

71 Regionplanering.
72 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?
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79 Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

82 Ämnet om samhällsplaneringens problem

83 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
86 Utvecklingens krafter.
87 Systemet för mänskliga verksamheter
90 Den fundamentala påverkanskedjan
92 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 

förtydligande kommentarer
98 Mer om verksamheter

100 22 politikområden för politiken

121 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för mänsk-
liga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.

127 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 om-
råden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken

147 I det föregående har beskrivits samhällsplaneringens problem. 
Nu kommer nästa: hur ska man kunna förbättra världen?

148 Svenska politiker har ett par grundlägande uppgifter.

150 Kapitel 3. Trygghet och myndigheter

152 Trygghet.
152 Vad anser statsråden om trygghet ?
152 Myndigheter, institutioner, företag o d
152 När det gäller brott och trygghet är det många faktorer som 

spelar in.
153 22 politikområden för politiken 26 maj 2016

151 Nationalencyklopedin. NE :
155 Trygghetsrådet
155 nordiska trygghetskonventionen
156 brott
159 Brottsförebyggande rådet
160 brottsutveckling
163 brottslighet
163 organiserad brottslighet
165 polisen
171 brottsbekämpning
172 belastningsregister
174 förundersökning
175 åtal
177 häktning
178 kriminalpolitik
180 behandlingsideologi
180 psykiatrisk behandling
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182 Myndigheter och bolag med statligt ägande
183 Myndigheter med flera
199 Bolag med statligt ägande
200 I det följande redovisas några hemsidor för organisationer:

som rör hushållens förhållanden o d
sm rör brott och polis
som rör forskning och utbildning.

201 Livsmedelsverket
202 Folkhälsomyndigheten
210 Socialstyrelsen
215 Inspektionen för vård och omsorg. IVO
218 1177 Vårdguiden
220 Boverkets webbplats
226 Naturvårdsverket
229 Konsumentverket
230 Energimyndigheten
231 Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
273 Försäkringskassan
275 Arbetsförmedlingen
283 Arbetsmiljöverket
294 SCB Statistiska Centralbyrån

303 Justitiedepartementet
307 Polisen
314 BRÅ Brottsförebyggande rådet
319 Brottsoffermyndigheten
322 Kriminalvården
323 Datainspektionen
326 Inspektionen för strategiska produkter, ISP
329 Ekobrottsmyndigheten. EBM
332 Kustbevakningen. KBV

333 forskning.se
336 Folkbildningsnätet

341 Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande

342 Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
344 KK-stiftelsen
345 Riksbankens Jubileumsfond
346 Vetenskapsrådet
350 VINNOVA
376 Universitetskanslerämbetet, UKA
392 skolverket

399 Andra
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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

Innehåll:
Sida
  5     Kapitel 1 : Introduktion

  6      Sven Wimnells hemsida på Internet: Samhällsplaneringens    
          problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
  9 Ämnet om samhällsplaneringens problem
10 Systemet för mänskliga verksamheter.
13 Den fundamentala påverkanskedjan

15 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
17 Sammanfattningsvis
18 Regionplanering.
19 En svensk världsplanering
21 Gapminder
32 Världsnaturfonden WWF 
23 Utrikespolitiska institutet

25 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVENSK
UTRIKESPOLITIK

31 Amnesty. Årsrapport - mänskliga rättigheter 2016/2017

39 Hur ska man kunna göra en svensk världsplanering?
40 Något regeringen borde börja med att klarlägga
41 UD:s rapporter om mänskliga rättigheter.

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

47 Innehållet i Sven Wimnell 15 februari 2017: Socialdemokra-
terna och regeringen. Regionplanering. Trygghet och myn-
digheter. http://wimnell.com/omr36-39zzzzd.pdf

50 Kapitel 2 :Tidningsartiklar 4 - 14 februari 2017
Förteckning finns på sidorna 50-51

256    Kapitel 3 : Utrikesdeklarationen och riksdags-
         debatten efter den. 
257     Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:68  Onsdagen den 15   

februari  Kl. 09.00–14.58.  Utrikespolitisk debatt  

345 Kapitel 4: Tidningsartiklar 15 - 26  februari 2017
Förteckning finns på sidorna 345-347
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626 Kapitel 5: Regeringens utrikesdepartement om 
förbättringar i världen

628 Utrikesdepartementet om att förbättra världen

631 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling
631    Ingress
632    Deklaration
643 Mål och delmål för hållbar utveckling
643 Mål för hållbar utveckling

644 Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

645 Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning 
och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

646 Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande 
för alla i alla åldrar

647 Mål 4 Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av 
god kvalitet och främja livslångt lärande för alla  

648  Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors   
            egenmakt  

649 Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av 
vatten och sanitet för alla

650 Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig,  
            tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

650 Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekono-  
misk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med  anständiga  

            arbetsvillkor för alla

651 Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
 inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 

innovation

652 Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder

653 Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara

654 Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och  
produktionsmönster

655 Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser

656 Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

657 Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjan-
de av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka mark-
förstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

658 Mål 16 Främja fredliga och inkluderande samhällen för 
hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för 
alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutio-
ner med ansvarsutkrävande på alla nivåer
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659 Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling

661 Medel för genomförande och det globala partnerskapet
664 Uppföljning och översyn

669 Regeringens skrivelse 2016/17:29 2016/17:29 Regeringens 
strategi för det nationella arbetet med mänskliga

   rättigheter
669    Skrivelsens huvudsakliga innehåll
670    Innehållsförteckning
671    Förteckning över remissinstanser 

674 Regeringens skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

674 Innehållsförteckning 
675 1 Inledning
678 2 En omvärld i förändring
689 3 Inkluderande och demokratiska samhällen 
690 4 Lika rättigheter för alla 
692 5 Trygghet, rättvisa och ansvar 
693 6 Ett integrerat angreppssätt 
694 7  Verktyg och arenor 
699 Utrikesdepartementet. Avslutning 
700 Sveriges diplomatiska förbindelser

704 Så arbetar Sverige nationellt och internationellt för att uppnå de 
Globala målen

706 I det följande några delar av Utrikesdepartementet.
707 Demokrati och mänskliga rättigheter.
709 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
710 Handel och främjande
711 Internationellt utvecklingssamarbete
712 Globala målen och Agenda 2030
713 Utrikes- och säkerhetspolitik
715 Utrikesdepartementets delar i statens budget
716 Rättsdokument
717 Myndigheter
717 Organisation
718 Mål för demokrati och mänskliga rättigheter
719 En feministisk utrikespolitik
720 Sveriges diplomatiska förbindelser
721 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida
-724

725   Tillägg om demokrati 5 mars 2017
725 UNGDOMARNAS ARABISKA VÅR BLEV 

PATRIARKERNAS HÖST
734 De kristna minoriteternas existens i Irak måste säkras
736 Tony Blairs demokratiska uppror
-737
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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

Innehåll:
Sida
 5 Den ljusa bilden av Sverige. Introduktion

10 Därför har inte Trump lyckats rubba den ljusa bilden av 
Sverige

13 En jättelik ö, helt ensam i sitt slag
15 Trumps republikaner i behov av intensivvård
17 Slopad Obamacare slår mot miljoner
18 Trumps islamofobi fäller de egna lagförslagen
19 Donald Trumps budget slår hårt mot kulturen
20 Trumps kärnväljare kan ta största smällen
21 Handel känslig fråga på mötet
22 Presidenten på spökjakt
23 Dean Baquet: ”Det Donald Trump håller på med är att genom-

föra en revolution, han spränger sönder hela styret av lande

31 Trassel för transatlanter
33 Merkel väntas sätta hårt mot hårt i Washington
35 Toppmötet kan bli början på en ny epok
36 Märkbart ansträngt när Trump tog emot Merkel
37 Tyska medier noterar motvillighet vid handskakning

38 Tullnotan kan slå hårt efter Brexit
40 Brexit blir inte bättre av att Skoxit följer efter
42 May lovar starta Brexit före mars månads slut
43 Om två år börjar Brexitkostnaderna slå mot Sverige
45 En falskspelare på valturné
46 Stora skillnader mellan Le Pen och Wilders
48 Erdoganeffekt bakom segern över PVV
50 Merkel andas ut efter valet i Nederländerna
51 Konsten att välja som vanligt
52 Flyktingavtal hotas av gräl med Turkiet

55 Ryssland största hotet mot svenska intressen
56 Flera misstänkta spioner utreddes av Säpo under 2016

58 Dags för en politisk satsning på kunskap i samhällsdebatten
60 Bakom de populistiska och högerextrema sajterna finns 

brottsdömda, nolltaxerare och personer som söks av 
kronofogden

67 Nu ska Skatteverket inleda granskning av föreningar
68 “Männen bakom extremsajternas annonspengar
70 Det är tveksam skattemoral – som också stöds av SD

71 Finansministern stänger dörren för nya lönelyft
74 Valfläskets tid är här – Andersson väljer välfärd och säkerhet
75 MP öppnar för sänkt skatt på jakt
76 Moderater kräver tydligare partiledare
77 Gruppledare hoppar av i protest mot Kinberg Batra
78 Gör fler sjukhus privatdrivna och återinför vårdbiträdena
81 Relationen till SD splittrar Liberalerna
83 L vill att unga ska kunna skickas i fängelse direkt
85 M:s problem är Björklunds möjlighet
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86 Idén om ett utgiftsmål för biståndet har tjänat ut
88 Rapport: Ojämn fördelning av resurserna
89 Är du källkritisk, lille vän?

91 Hur ska man kunna förbättra världen ?

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

95 Ämnet om samhällsplaneringens problem
96 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
99 Utvecklingens krafter
100 Systemet för mänskliga verksamheter
103 Den fundamentala påverkanskedjan
105 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
107 Sammanfattningsvis
108 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 

förtydligande kommentarer.

135 Riksdagens historia
138 Inkomstskatterna
140 Konsumentverkets beräkningar 2017
147 Månadskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer
147 Årskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer
148 Pensionärer 2017
148 Årskostnader år 2017, pensionärer
149 Ekonomi för unga
149 Flytta hemifrån

151 2006- 2016. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
156 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

156 2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Jobbskatteavdragens inverkan

157 2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
158 Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i 

inkomstskattesystemet.

158 Mer om skatter och bidrag.
163 Fyra förslag som förbättrar för de lägsta inkomsterna
164 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa ickepensionärer
166 Kommentarer till försäkringskassans regler om bostadsbidrag 

för unga 18-28 år.
169 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg
169 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
170 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll
172 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 

ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.

175 Från SCB: Statistik för alla 2015 
175 Det här är KPI
176 Statistikdatabasen. Officiell statistik från SCB och andra 

myndigheter.
178 I inkomststatistiken skiljs inte mellan ensamstående och 

makar/sambor.
179 Antalet hushåll efter hushållsstorlek 2014
179 Inkomststruktur för hushåll uppdelade i decilgrupper
180 Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige
182 Ekonomiskt biständ
182 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.
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183 Regionplanering.
184 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?

185 Socialförsäkringsministern. Politikområdet för hushållen är det 
viktigaste politikområdet som i regeringen tyvärr inte har 
någon minister. Här har socialförsäkringsministern getts 
uppgiften att få ordning på regeringens politik genom att vidga 
socialförsäkringsministerns uppgifter.

191 Den sista svälten
192 Hemarbetet som ingen vill göra – inte ens mäta
193 Oacceptabelt att konsumenterna blir lurade
195 Vi måste kunna lita på vad som står på förpackningen
195 Minska sötsuget.
199 Hur äldre behandlas kan knappast kallas välfärd
200 Statligt landsbygdslån kan ge fler bostäder
201 Okänd tog över kraftstationen och stängde av elen
204 Säkerheten för elnät skärps efter itattacker
205 Karta ska varna för dålig luft

207 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 
konkurrenskraft, Prop. 2016/17:50 (pdf 1 MB)

207 Universitetskanslerämbetet bör upprätta en förteckning över 
professorerna/ professurerna med uppgifter om deras 
forskningar. Förteckningen borde göras enligt systemet för 
mänskliga verksamheter.

209 Digitaliseringsrådet – ett verktyg för aktivt ledarskap inom 
digitaliseringspolitiken

210 Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

212 Lärare dåligt förberedda på digital skola

213 Karolina Skog höll rundabordssamtal om jämställd 
stadsutveckling

214 Framtidens stadsutveckling behöver bli mer jämställd
215 Intervju med miljöminister Karolina Skog.
220 Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och 

design. SOU 2015:88.
229 Innehåll SOU 2015:88.
232 Remiss av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

238 Myndigheter och bolag med statligt ägande

256 Nej till aktiebolagsskolor ingen höger-vänsterfråga
259 Gråsossarnas revansch
272 Björklund vill ha 2 000 nya ordningsvakter
273 Misstänks ha koppling till cyberbrottshärvor
275 Alzheimerforskarna tvingas tänka om
279 Karin Bojs: Kemister och ekonomer mäter koldioxid på olika 
-280 sätt
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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

Innehåll
Sida
  2 Förteckning över tidningsartiklar 27 februari - 2  April 2017 

om utrikes förhållanden.
11 Tidningsartiklar  27 februari - 2  April 2017  om utrikes 

förhållanden.

732 Kommentarer.
732 Artiklarna om utrikes förhållanden.
733 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 

begynnelse.734 Sven Wimnells hemsida på Internet: 
Samhällsplaneringens 
problem.Hur ska man kunna förbättra världen ? 

737 Ämnet om samhällsplaneringens problem
738 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
741 Utvecklingens krafter
742 Systemet för mänskliga verksamheter
745 Den fundamentala påverkanskedjan
747 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
749 Sammanfattningsvis
750 Inkomstskatterna
752 Konsumentverkets beräkningar 2017
759 Månadskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer
759 Årskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer
760 Pensionärer 2017

760 Årskostnader år 2017, pensionärer
761 Ekonomi för unga
761 Flytta hemifrån

762 Inkomstskatt i procent av inkomst 2017 (Tillägg 21 mars 2017)
763 2006- 2016. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
768 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
768 2006-2014 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Jobbskatteavdragens inverkan
769 2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
770 Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i 

inkomstskattesystemet.

770 Mer om skatter och bidrag.
775 Fyra förslag som förbättrar för de lägsta inkomsterna
776 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa ickepensionärer
778 Kommentarer till försäkringskassans regler om bostadsbidrag 

för unga 18-28 år.
781 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg
781 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
782 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll
784 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 

ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen. 
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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
Innehåll:
Sida
 2 Förteckning över Tidningsartiklar 3-25 april 2017  om utrikes 

förhållanden och terrorism.
10 Kommentarer om tidningsartiklar med utrikesförhållanden
11 Artiklarna om utrikes förhållanden.

De handlar litet om Förenta Nationerna och världen i allmänhet.
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.

De handlar huvudsakligen om människornas verksamheter, folkens 
och ledarnas verksamheter, Det är deras handlingar man får veta något 
om,  inte mycket om deras kunskaper och värderingar, hur de tänker.

Med hjälp av tidningsartiklarna får man gissa sig till vad de tänker. 
Folken röstar fram ledare med hjälp av vad ledarna säger och med 
ledning av vad folken tror vad ledarna menar. Ledarna förskönar sina 
avsikter och luras ofta.
Utvecklingen i världen domineras av Trump, ledare i Europa, Putin, 
Presidenter i Syrien, Turkiet, Iran, Saudiarabien, ledare i olika katego-
rier i Irak och ledare i Kina. I Afrika finns ledare som ger svåra kon-

flikter av mer lokal karaktär.

Vad man kan se har folken inte tillräckligt bra kunskaper för att kunna 
rösta fram bra ledare. Det är också så att i folken finns det sådana som 
har bra levnadsförhållanden  och sådana som är sämre ställda. De 
sämre ställda ser skillnaderna och vill ha det bättre, få jämnare lev-
nadsförhållanden. De som har det bättre ser sig hotade och menar att 
de sämre ställda är revolutionärer som vill förstöra samhället, det 
samhälle de bättre ställda gynnas av. De bättre ställda är giriga och vill 
inte ha försämringar utan snarare ha det ännu bättre.

Kunskaperna och värderingarna är i alltför hög grad grundade på 
gamla förhållanden, på gamla traditioner och fördomar som männi-
skorna har svårt för att överge. Religioner är traditioner grundade på 
gamla samhällsförhållanden och står för mycket av eländet i världen. 

I statsskicken bör politiken vara överordnad över religionerna, eländet 
i Mellanöstern beror bl a på att den islamiska religionen kräver att 
kvinnor ska underordnas män. något som strider mot regler som 
Förenta Nationerna kommit fram till.

Människorna på jorden förstör klimatet och man måste förändra lev-
nadsförhållandena för att kunna förhindra mänskligetens undergång, 
men den amerikanske presidenten förstår inte det. USA är ett ålder-
domligt samhälle.
I Ryssland protesterar ungdomar mot Putins system.  

Det mest hoppfulla är Kina, som trots brister i mänskliga rättigheter 
tycks förstå klimatproblemen och är på väg att förbättra levnadsför-
hållandena. 
Populismen har varit på framgång men förhoppningsvis kommer en  
god demokrati vinna i EU.

13- Tidningsartiklar 3-25 april 2017  om utrikes 
693 förhållanden och terrorism. 
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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

Innehåll:
Sida
11 Förtecgning över artiklar 
Tidningsartiklar med utrikes förhållanden.

Det finns artiklar som gäller hela världen.
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

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
Där finns Några tidningsartiklar 27 oktober 2016 och senare, bl a 
DN 9 nov 2016, sidorna 360-390.:Donald Trump USA:s nästa 
president.
Tidningsartiklar finns också i tidigare dokument.

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

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

Sven Wimnell 5 april 2017: 
Tidningsartiklar 27 februari -2  April 2017  om utrikes förhållan-
den. 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

Det är cirka 400 artiklar, vardera i genomsnitt cirka 1,7 sidor , i 
genomsnitt cirka 17 artiklar per dag.

.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

Det är cirka 200 artiklar, vardera i genomsnitt cirka 1,7 sidor
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Artiklarna om utrikes förhållanden.

De handlar huvudsakligen om människornas verksamheter, folkens 
och ledarnas verksamheter, Det är deras handlingar man får veta något 
om,  inte mycket om deras kunskaper och värderingar, hur de tänker.

Med hjälp av tidningsartiklarna får man gissa sig till vad de tänker. 
Folken röstar fram ledare med hjälp av vad ledarna säger och med 
ledning av vad folken tror vad ledarna menar. Ledarna förskönar sina 
avsikter och luras ofta.

Utvecklingen i världen domineras av Trump, ledare i Europa, Putin, 
Presidenter i Syrien, Turkiet, Iran, Saudiarabien, ledare i olika katego-
rier i Irak och ledare i Kina. I Afrika finns ledare som ger svåra kon-
flikter av mer lokal karaktär.

Vad man kan se har folken inte tillräckligt bra kunskaper för att kunna 
rösta fram bra ledare. Det är också så att i folken finns det sådana som 
har bra levnadsförhållanden  och sådana som är sämre ställda. De 
sämre ställda ser skillnaderna och vill ha det bättre, få jämnare lev-
nadsförhållanden. De som har det bättre ser sig hotade och menar att 
de sämre ställda är revolutionärer som vill förstöra samhället, det 
samhälle de bättre ställda gynnas av. De bättre ställda är giriga och vill 
inte ha försämringar utan snarare ha det ännu bättre.

Kunskaperna och värderingarna är i alltför hög grad grundade på 
gamla förhållanden, på gamla traditioner och fördomar som männi-
skorna har svårt för att överge. Religioner är traditioner grundade på 
gamla samhällsförhållanden och står för mycket av eländet i världen. 

I statsskicken bör politiken vara överordnad över religionerna, eländet 

i Mellanöstern beror bl a på att den islamiska religionen kräver att 
kvinnor ska underordnas män. något som strider mot regler som 
Förenta Nationerna kommit fram till.

Människorna på jorden förstör klimatet och man måste förändra lev-
nadsförhållandena för att kunna förhindra mänskligetens undergång, 
men den amerikanske presidenten förstår inte det. USA är ett ålder-
domligt samhälle.

Artiklarna nu slutar med att Frankrike fått en ny president som vill 
förbättra Frankrike, EU och världen. Det tycks bli nödvändigt att 
fortsätta med redovisningar av de utrikes förhållandena. Det finns så 
många problem som är på gång. 

Artikel 8 maj 2017, sida 325: “ Emmanuel Macrons seger i franska 
presidentvalet togs emot med öppna armar av sju av åtta svenska 
riksdagspartier. Statsminister Stefan Löfven ser Macrons seger som en 
seger för EU, medan Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson hellre 
hade sett Marine Le Pen som segrare.”  Ett viktigt resultat av det 
franska valet är, att Sverigedemokraterna tydligt visat sin främlings-
fienliga karaktär som gör det omöjligt för de andra att samarbeta med 
dem.

Alla statsråd i den svenska regeringen bör följa förhållandena i 
både i Sverige och utrikes och anpassa sina verksamheter efter 
det. De bör på regeringens hemsida redogöra för det de finner, 
utreder och föreslår.
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Sven Wimnell 30 maj 2017 :
Tidningsartiklar 10-30 maj  2017 om utrikes förhållanden och 
terrorism. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf

Innehåll
Sida

  8 DN ONSDAG 10 MAJ 2017
 Varningar vi borde ta på allvar
  9 Skör vapenvila gav färre döda i krig under förra året
11 FN försöker reda ut härvan av anklagelser
13 Jag kan inte tro vad jag ser, det är som en mardröm
16 Avhopp till Macron inför parlamentsval
17 Nya presidenten väntas hålla mjukare linje mot Nordkorea
18 Alla ögon på Tillerson under möte om Arktis

20 DN TORSDAG 11 MAJ 2017
Ryska soppan tjocknar

21 Samma nazister, en annan tid
25 Lavrov avfärdar misstankar som påhitt
27 Sverige klarar att avskräcka Ryssland
28 Överläkaren: Akilov psykiskt frisk
29 Protester och gråt när anrik radio tystnade
30 Turkiet vill inte bryta med EU
31 Stephen Fry slipper åtal för hädelse på Irland
31 Gud och hans profeter måste tåla att ifrågasättas
33 Märket som visar banden mellan nazismen och svenska 

högerextrema

36 DN FREDAG 12 MAJ 2017
Väljarna är inte som vi tror

37 Rödlistad tonfisk saknar märkning
38 Präster utsatte dövstumma elever för övergrepp
42 Minister vägrade ta på sig ansvaret för avskedandet
43 Vita huset: Vi blev lurade av Ryssland
44 FBI fortsätter utreda band till Ryssland
45 Varannan damernas när Macron tar sikte mot parlamentet
46 Trump ångrar sig om ambassad
47 Osäkerheten stor om var USA egentligen står i klimatfrågan
48 Grön offensiv i USA trots Trump
50 Oljan kostar återigen över 50 dollar per fat
50 Oppositionen tar till fekaliebomber
51 Våldet mot homosexuella ökar i Ukraina
52 Klimatkrisen kräver blod, svett och tårar

53 DN LÖRDAG 13 MAJ 2017
Där ingen aristokrati finns

55 Ömsesidig misstro på alla fronter
56 Hultqvist förste ministern som tas emot i Washington
58 Det pågår en kampanj för att smutskastamig
61 Prestigegräl förlamar Tjeckiens regering
62 Fatahpartiet riskerar tappa makten i Nablus
63 Trump varnar James Comey för att läcka
64 Våldet trappas upp på Caracas gator
66 Massiv cyberattack drabbar 74 länder
67 Obamas anda lever kvar – trots Trumps intåg i Washington
68 Viruset är i en skala man inte tidigare sett
69 Boom för hyrcyklar kan rädda Peking från föroreningarna
71 En vägvisare till underjorden
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73 DN SÖNDAG 14 MAJ 2017
Underskatta inte kraften i den politiska mitten.

75 Portugal tog hem segern i Kiev
76 Total isolering i ledarnas skugga
89 Med kärnvapen sitter regimen säkert vid makten
90 It-experter varnar: Attacken riskerar ta ny fart i morgon
92 Rysk roulett med världens datorer
93 Många frågetecken kvar när Macron blir statschef
96 Motsättningar till ytan när Raqqa ska återtas
97 Fem republikaner favoriter när ny FBIchef ska utses
98 Det ryska dividerandet är oändligt
100 På jakt efter den verkliga människan
125 Att tiga vore att ge upp all självaktning
130 Karpathos
135 Mauno Koivisto var en president som tyckte om att tänka

137 DN MÅNDAG 15 MAJ 2017
Dödlig rysk homofobi

138 Emmanuel Macron, romanen
140 Affärsman åtalad för vapenaffärer
142 Fälla gillrades för vapenhandlarens vän
143 Polisen: Attacken kan ta ny fart redan i dag
145 Det är för tidigt att blåsa faran över
145 Pompa och ståt under Macrons första dag
147 Merkel väntas pressa Macron om budgeten
149 Triumf för Angela Merkel i viktigt tyskt delstatsval
150 Hundratals miljarder mer till Sidenvägen
151 Salvador blev Portugals räddare

153 DN TISDAG 16 MAJ 2017
Ryska revolutionen à la Putin

155 Det roliga är redan slut för Schulz
156 Risk för desinformation om militärövningen Aurora
158 Amatörer tros ligga bakom attacken
159 Nya premiärministern plockades från högern
161 Kraven på att Trump ska lämna ut inspelningar ökar
163 al-Assad har stärkt greppet om Damaskus
164 Det är absurt, men man vänjer sig vid rädslan
164 Debatten om islam kantas av tröttsamma fördomar

167 DN ONSDAG 17 MAJ 2017
Trump borde hålla tyst

168 Förnyelse med förhinder
170 Regeringen tar strid mot mikroplasten
171 Hultqvist vill utveckla sin dialog med USA
172 EU vill att mindre mat kastas
172 Trumps skryt farligt mönster
174 Juridiska experter kräver att presidenten avgår
176 Ni har förläst er på amerikanska tidningar
177 Tidsgräns ska hejda badsugna turister
178 EU fortsätter att pressa Polen om rättsprinciper
179 Världsbankens chef vill locka privata investerare att bekämpa 

fattigdom
183 Kommer demokratin att kunna överleva?

184 DN TORSDAG 18 MAJ 2017
Labour väljer forntiden

185 Med ett trumpet barn i spetsen
187 USA kan kräva ökad budget för försvaret
189 Sverige viktigt för säkerheten vid Östersjön
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190 Ökning av plast ger skador på miljön
191 Oron sprider sig bland Trumps medarbetare
192 Putin beredd att släppa Trumpsamtal
193 Nya protester trots att finansministern avgår
196 Spiondömda Chelsea Manning har släppts fri
197 Stor risk för sammandrabbningar
198 Högerpolitiker får styra över ekonomin i nya regeringen
199 Porosjenkos agerande blir mer och mer ogenomtänkt
200 ”Zimbabwe är det sista landet i hela södra Afrika som 

fortfarande styrs av sin grundare. Inget kommer att förändras
förrän Robert Mugabe lämnar scenen.

201  Journalister mördas och ingen tror längre på rättvisan i
drogkrigens Mexiko

202 DN FREDAG 19 MAJ 2017 
Trump fast i egna träsket

234 Mueller ger Trump skäl att oroa sig
205 Flynn stoppade IS-attack – efter turkisk önskan
206 Låga förväntningar på Trumps första utlandsresa
208 Hit går presidentens första resa
209 Påven hoppas att Trump mjuknar på avskilt möte
210 Besök i gott samförstånd har blivit en het potatis
211 Digital teknik ska stoppa terrordåd
212 USA lovar stöd vid väpnad konflikt
213 Iran väljer väg: isolering eller närmande till väst
215 Nordkorea satsar på att locka utländska turister
218 Resolution ska stoppa humanitär katastrof
219 Muthärva orsakade stort ras för börsen i São Paulo
220 Kampen om islam blossar ofta upp i orostider

222 DN LÖRDAG 20 MAJ 2017
Alla kvinnor ska inte bli presidenter

223 Modernitetens försökskanin
225 Jag förlåter inte och jag glömmer inte
229 Beslutet innebär inte att Assange är rentvådd
230 Inte mycket kvar av alliansfriheten
231 Svensk insats ska rädda liv i Medelhavet
233 Amerikansk ”Alt Right” till Sverige
234 Oro bland studenterna när Orbán trappar upp ordkrig
235 Comeys anteckningar väcker stort intresse
236 Ryssland fördömer USA-ledd flygattack
237 Trumps biståndspolitik slår mot utsattakvinnor

239 DN SÖNDAG 21 MAJ 2017
Gott om röda ljus på Kinas nya sidenväg

241 Politikens höger–vänster har börjat spela ut sin roll
243 Unga med utländsk bakgrund överrepresenterade vid senaste 

årens skottlossningar
246 Assange fortfarande kvar på ambassaden
247 Två åtalas för mordet i Kongo-Kinshasa
248 Aisha lyckades fly från Boko Haram: Jag sprang med min 

bebis som bara var två månader gammal
252 Aisha Ibrahim, 18 år: Jag kröp längs marken och gömde mig 

under en militärlastbil
253 Dada Umar, 14 år: Jag visste att alla som sade nej till giftermål 

blev dödade så jag sa ja
254 Psykologen: De vet exakt hur de ska få människor att stanna
256 Nyckeln till fred är att dra undan det folkliga stödet till Boko 

Haram
257 Minoriteter uppmanas undvika resor till Texas
259 Väljarna visar tydligt att de vill ha ekonomiska reformer
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260 Vapenavtal värt 960 miljarder klart
261 Kamp för högre löner lockar tusentals i USA

263 DN MÅNDAG 22 MAJ 2017
Rätt att titta på bakgrund

264 Så kan Trump rädda republiken
26 Jag blev darrig i knäna, jag visste ju inget i förväg
268 Totalt oväntat och exceptionellt
268 Läkare i protest mot akut medicinbrist
273 Auktoritär regim har tagit Venezuela till ruinens brant
274 Fokus på kampen mot terrorism när Trump undvek 

konfrontation
275 Arabiska våren började inte som en religiös revolt
277 Maria Schottenius: Hög tid för naturvetare och humanister att 

stå sida vid sida

279 DN TISDAG 23 MAJ 2017
Iran är inte ensam skurk

280 Ännu oklart vem som låg bakom attacken
281 FN:s säkerhetsrutiner ifrågasätts
283 Kungaparet gäster i Indonesien
283 Trump valde en fredlig framtoning
285 Oljan fortfarande viktigare än politik och religion
287 Ingen demokrati i sikte i Thailand
288 Trakasserier i Tjetjenien ska utredas
290 Kina skärper tullavgifterna på socker
290 Grekland får vänta på skuldlättnader
292 EU redo att förhandla villkor för skilsmässan

293 DN ONSDAG 24 MAJ 2017
Dessa satans mördare

294 Det oerhörda börjar långsamt sjunka in
297 Misstänkte bombaren känd av myndigheterna
299 Detta har hänt. Tidigare terrordåd i Storbritannien
300 Attacken kan förändra den politiska spelplanen
301 Världen fördömer dådet
302 Den här gången ringde inte terroristerna och varnade
304 Psykologen: Viktigt att vara lugn i samtal med barnen
306 Vi vet inte vilka bilder våra barn ser
307 Erik Ohlsson: När IS trängts tillbaka i Syrien och Irak har 

fronten flyttats till Europa
309 Experten: Terroristerna har hittat en svag länk
314 Fansen i Stockholm: ”Vi måste gå vidare tillsammans”
315 Fler övervakningskameror att vänta efter terrordådet
317 Det behövs mer forskning
318 Polisen: Hotnivån är oförändrad
319 Europeiska ledare nervösa inför mötet
322 Irriterade israeler höll god min trots Trumps ordval om 

Palestina
323 Förvärrad kris efter nya dödsfall
324 De hotas med domstol men vägrar flytt
326 Fort satt väntan för Grekland
326 Tyskarna borde investera mer
328 SKL: Skyddet måste bli bättre
329 Källor: Sverige försvårar utredningen av mordet

331 DN TORSDAG 25 MAJ 2017
Terroristen bodde i deras kvarter

333 Detta hände vid attacken
335 Polis förde bort min granne med händerna i handklovar
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336 Libyens kaos ger utrymme för extremism
338 Brexit en osäker faktor i EU:s kamp mot terrorn
340 Flynns utländska arvoden granskas
342 Klarspråk om USA:s syn på Nato väntas
343 Påven och Trump i artigt möte
344 Enormt polispådrag när Obama besöker Merkel
345 Nytt hopp för tanzaniskt viltparadis
346 Hyperinflationen svårt slag mot Venezuelas befolkning
348 Flera spelningar ställs in efter terrorattentatet

350 DN FREDAG 26 MAJ 2017
Föråldrade lagar och regler försenar livräddande insatser

352 Hultqvist: USA har aldrig ställt några krav på motprestationer
354 Frågan är vad som händer i tider av kris
356 Du kommer inte till himlen om du gör något sådant
358 Läckor om dådet irriterar Trump
360 Trump läxade upp de andra Natoländerna om försvaret
361 Bakslag för Trumps inresestopp
362 Militär kallas in mot demonstranterna
363 Hajtätt i Kalifornien – skrämmer surfare
363 Bra stämning mellan supportrarna

364 DN LÖRDAG 27 MAJ 2017
Allians med relevans

365 Klyftan växer mellan USA och chockade europeiska ledare
367 Ribbing om Trump: Det är så pinsamt
368 Trumps svärson granskas av FBI
369 Familjebolaget fick fartyg för 200 miljoner
371 Avslöjandet kommer att reta presidenten
372 Krigsbrott har begåtts under offensiven mot IS
374 Egypten svarade på attacken medbombräder

375 Åtta gripna efter terrordådet – yngsta 18 år
376 Många dödsoffer efter jordskred i Sri Lanka
377 Inget är så illa att det inte kan bli värre
378 Ramadan en tid för sinnesfrid
380 Tysk bildning och kultur stark motkraft mot populism
383 Susanne Ljung: Brigitte Macron är en djärv kvinna – även med 

franska mått mätt
385 Katrine Marçal: Med Frankrikes nye president är 

startuppolitiken här
387 Därför kan ingen rubba Theresa May
394 Så ska BMW vinna racet mot framtiden
397 Bilindustrin är inne i sin mest spännande tid
398 Elbilen har analyserats bit för bit – och så billig borde den vara
400 För farlig för Sverige – nu släpps han fri

409 DN SÖNDAG 28 MAJ 2017
Nu blottas klyftan mellan Trump och de andra ledarna

411 Korruptionen måltavla för protester
412 Peter Wolodarski: Det har gått långt näroligarken försvarar sig 

på Youtube
414 Ministern kan tänka sig köra övermotsträviga EU-länder
417 Hade vi varit i Daraa nu så hade jag skurit halsen av dig.Min 

elev sa så, som om det inte var något särskilt med det
430 Sekteristiska strider är inte förutbestämda
431 Här är de nya yrkestitlarna som ska locka till framtidsjobben
433 Fem vanor för framgångsrika
434 Sex dagars krig gav 50 års infekterad ockupation
440 Kreta – en doft av hav och timjan
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444 DN MÅNDAG 29 MAJ 2017
I de utstöttas tankevärld

446 Merkel varnar för opålitliga partner
446 De riskerar sina liv varje dag i protesterna
450 Porrestetiken lever kvar i det forna Sovjet
451 Pressad Zuma planerar för en exil Dubai
452 2 000 civila fast i striderna
453 Flygräder mot PKK i Irak – 13 döda
454 Tusentals protesterade i Moskva
454 Skotskt krav på ny folkomröstning
455 Ryske spionen arbetade som naturvårdare i Roslagen
461 Ruben Östlund fick hela Cannes att vråla
463 Om några år kan rester från raps ersätta kött
465 Blivande LRF-basen vill få fler att äta svenskproducerat

466 DN TISDAG 30 MAJ 2017
Visst gör det ont när bästa vännen sviker

467 Merkels utspel om USA markerar en ny fas
468 Chans för Macron att visa sig på styva linan
470 Ministrar försvarar hemlig kontaktväg
471 Dödligt knivdåd på tåg utreds som misstänkt hatbrott
472 Tyskland får löfte om partnerskap
472 IS ultimata mål – att angripa Ryssland
474 Den heliga vreden botar inga fanatiker
477 Fler döda hittade efter regnoväder
478 Handelsavtal med Marocko får hård kritik
479 Så hjälpte Sverige den ryske officeren i Rimbo
482 Andrey Belyaev hade uppdrag i Sverige redan på 1990-talet
484 Laddat för dragkamp om batterifabrik
487 Riskfylld megasatsning som kittlar
488 Svensk kokbok utsedd till världens bästa 

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
Innehåll:
Sida
4 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens 

krafter.
7 Politikens höger–vänster har börjat spela ut sin roll
9 Utvecklingens krafter.
10 Systemet för mänskliga verksamheter
13 Den fundamentala påverkanskedjan
15 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för 

mänskliga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK 
och SAB.

27 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med ämnen i 
SAB Libris, DC (Dewey) och DK (UDK) Kompletterad med 
yrkesverksamheter med kod enligt Standard för svensk 
yrkesklassificering (SSYK)

29 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter
50 2 Religiösa verksamheter o d.
57 3 Politikvetenskaper. Politiska verksamheter.
71 4 Sambandsforskningsverksamheter
71 5 Naturforskning. Matematikverksamheter
85 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter
176 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer
224 8 Språk. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur
236 9 Saklitterärt. Allmän geografi, allmän historia. Biografi
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247 Arbetskraftsundersökningarna 2016
247 Lönestrukturstatistik, hela ekonomin
250 Officiell statistik efter ämne
250 Arbetsmarknad
255 Befolkning
257 Boende, byggande och bebyggelse
259 Hushållens ekonomi
261 Levnadsförhållanden
262 Näringsverksamhet
266 Utbildning och forskning

276 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2016
303 Klicka på följande och läs om forskning:

http://wimnell.com/omr40zj.pdf

304 Statistiska centralbyrån, SCB.21 maj 2017.
305 Sveriges officiella statistik
306 Statistikansvariga myndigheter
310 Officiell statistik efter ämne
311 Klassifikationer och standarder

312 SUN, Svensk utbildningsnomenklatur
315 Grundskolanoch gymnasiet
315 Gymnasiet. Programstruktur och examensmål
316 Samhällsjunskap. Gymnasiet.
320 Om utbildning i skolan
321 Religion och levnadskunskap
322 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan
323 Tillägg i mars 2016 om undervisningen i Religion och 

levnadskunskap och Samhällskunskap.

324 Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI)

330 AKU:s yrkesredovisning övergår till SSYK 2012

333 Yrkesområde 1 – Chefsyrken

346 Yrkesområde 2 – Yrken med krav på fördjupad högskole-
kompetens

365 Yrkesområde 3 – Yrken med krav på högskolekompetens eller 
motsvarande

376 Yrkesområde 4 – Yrken inom administration och kundtjänst

381 Yrkesområde 5 – Service-, omsorgs- och försäljningsyrken

387 Yrkesområde 6 – Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk 
och fiske

389 Yrkesområde 7 – Yrken inom byggverksamhet och tillverkning

397 Yrkesområde 8 – Yrken inom maskinell tillverkning och 
transport m.m.

405 Yrkesområde 9 – Yrken med krav på kortare utbildning eller 
introduktion

409 Yrkesområde 0 – Militära yrken
-410 
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Sven Wimnell 4 juni 2017:
Politik från höstbudgeten 2016 till 4 juni 2017
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf

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

Innehåll:

 8 Kapitel 1: Förstamajtal 2017

 9 Stefan Löfven Tal på 1 maj 2017 i Malmö
17 LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i Sundbyberg, 

Första maj 2017.
31 Politikens höger–vänster har börjat spela ut sin roll

33 Kapitel 2: Samhällsplaneringens problem

34 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse.

35 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
38 Utvecklingens krafter.
39 Systemet för mänskliga verksamheter
42 Den fundamentala påverkanskedjan

44 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för mänsk-
liga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och  SAB.

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

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

63 Ämnet om samhällsplaneringens problem
64 Klassifikationssystemet för verksamheter.

Med några förtydligande kommentarer
69 Mer om verksamheterna

72 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 
områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

92 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
94 Innehåll i Sven Wimnell 4 juni2016: Verksamheterna i 22 

politikområden och något om samhällsplaneringens problem. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzs.pdf

96 Regeringens verksamheter

121 Brev om politik.
121 Skatter, bidrag, pensioner, bostadspolitik,ekonomisk politik 

mm. 12 maj 1993

127 Kapitel 3: Inkomster, skatter och välfärdsfördel-
ning

128 Inkomstskatterna

130 Konsumentverkets beräkningar 2017
136 Utrymmesstandard 
137 Månadskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer
137 Årskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
138 Pensionärer 2017
138 Årskostnader år 2017, pensionärer.
139 Ekonomi för unga
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139 Flytta hemifrån140

140 2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 
Inkomstskatt i % av inkomst

141 2006-2016 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
146 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
147 2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Ensamma 

och sambor. Skillnad i överskott
148 Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i 

inkomstskattesystemet.

148 Mer om skatter och bidrag

153 Fyra förslag som förbättrar för de lägsta inkomsterna
154 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa ickepensionärer
156 Kommentarer till försäkringskassans regler om bostadsbidrag 

för unga 18-28 år.
159 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg
160 Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs
161 Bostadstillägg för pensionärer.
161 I samband med småhus finns två sätt att bo
162 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004).
181 Avtrappningsregler
186 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
186 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll

188 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.

191 Staten måste ge möjlighet för fler att äga en bostad

193 Från SCB: Statistik för alla 2015 (pdf)

194 Konsumentprisidex
194 Statistikdatabasen. Officiell statistik från SCB och andra 

myndigheter
196 I inkomststatistiken skiljs inte mellan ensamstående och 

makar/ sambor
197 Andel hushåll efter hushållsstorlek
197 Inkomststruktur
200 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 Regionplanering.
202 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 Hushållsverksamheterna
210 Sammanfattningsvis

211 ”Rekordmånga unga tvingas bo kvar i föräldrahemmet

215 Kapitel 4: Svenska folket. Yrkesverksamheter, 
näringsliv, forskning, utbildning och statistik om 
allt.
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     
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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 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

233 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. Inkomstskatte-
systemet 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 riksdags-
debatten. 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 Sven Wimnell 5 april 2017:
Tidningsartiklar 27 februari - 2 April 2017 om utrikes förhål-
landen. Kommentarer och sammanfattning om samhällsplane-
ringens problem.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf

258 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

259 Sven Wimnell 9 maj 2017:
Tidningsartiklar 26 april till 9 maj 2017 om utrikes förhållan-
den och terrorism. Presidentvalet i Frankrike andra omgången
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf

265 Sven Wimnell 30 maj 2017 :
Tidningsartiklar 10-30 maj 2017 om utrikes förhållanden och 
terrorism.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf

271 Kapitel 6 : Regeringen och SIDA om världens 
förhållanden

272 Mänskliga rättigheter
282 Utrikesdepartementet och kulturdepartementet
283 SIDA

288 Kapitel 7: SOM-INSITUTET
289 SOM-intitutet.SAMHÄLLE OPINION MEDIER
295 Läsarna misstror mediernas rapporteringom invandring

298 Kapitel 8: Socialdemokraternas kongress 2017

299 Partisekreterare Lena Rådström Baastad, Socialdemokraternas 
partikongress, Göteborg den 8 april 2017.

300 Nyvald partistyrelse
301 Nya verkställande utskottet

301 Stefan Löfven omvald
302 Statsminister Stefan Löfven Tal vid omval som partiordförande 

den 9 april 2017
307 Anförande av finansminister Magdalena AnderssonSocial-  

demokraternas partikongress, Göteborg, måndag 10 april, 2017
312 Utrikesminister Margot Wallström, Socialdemokraternas 

partikongress, Göteborg den 9 april 2017.
318 Partisekreterare Lena Rådström Baastad Tal vid val av 

partisekreterare måndag 10 april 2017
324 Från LO.se Skördetid för vanligt folk Tisdagen den 11 april 

talar LOs ordförande Karl-PetterThorwaldsson till Social-
demokraternas kongress i Göteborg. Här kan du läsa hela talet.

333 Stefan Löfven avslutade kongressen

333 Kongresshandlingar

334 Politiska prioriteringar och riktlinjer

334 Trygghet i en ny tid Politiska riktlinjer – preliminär 
version. Innehållsförteckning

335 Trygghet i en ny tid
337 1. Jobb och tillväxt för framtidstro
341 2. Sammanhållning för ökad trygghet

478

http://wimnell.com/omr36-39zzzzg.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzzzh.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzzzi.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzzzj.pdf


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

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

387 Kapitel 9: Vårbudgeten 2017
388 Vårbudgeten 2017: Samhällsbygget – för trygghet och en 

hållbar framtid 18 april 2017
388 Vårbudgeten 2017 på fem minuter
396 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
447 Partimotioner. Vårbudgeten 2017

448 Kapitel 10: Partiledardebatten i TV 14 maj 2017
449 Partiledardebatten i TV 14 maj 2017
451 Analys: Löfvens balansgång – att slå och samtidigt smeka
453 Gemensamma utfall kan inte dölja spänningarna inom 

Alliansen
454 Så var SVT:s partiledardebatt
456 Annie Lööf (C) ”Fler som varit i rymden än som har 

traineejobb
457 Åkesson pressade Lööf om samarbete med SD
458 I partiledardebatten dränks ödesfrågor i ett öronbedövande 
tjatter

460 Kapitel 11 : Miljöpartiet, klimat, miljö och 
Trumps klimatpolitik

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

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

479 KONGRESS 2017: LEDARSKAP FÖR KLIMATET
479 50 VIKTIGA KLIMATBESLUT
481 VÅR POLITIK
483 ISABELLA LÖVINS TAL PÅKONGRESSEN 2017 26 maj
491 Snabbt, snyggt och hållbart 2017 05 27

493 Nu måste alla handlare informera om plastpåsar
494 Mer pengar till att rädda världshaven
495 Tomburkar kastade i naturen dödar tusentals kor – varje år

496 Källor: Trump tänker lämna klimatavtalet
497 Det här händer om USA lämnar Parisavtalet
498 Vad andra gör blir avgörande för våra barn
501 Jag kan inte godkänna ett avtal som straffar USA
502 Understryker USA:s tilltagande isolering i världen
504 Trumps beslut väcker starka protester i USA

479



505 5 frågor. Vad händer med Parisavtalet och klimatarbetet i 
världen nu?

506 EU och Kina överens om klimatarbetet
508 Dumheten blir officiell
509 I den akuta klimatkrisen väljer vi nu bort flyget
512 Peter Wolodarski: Det enda vi kan hoppas på är att Trump 

tvingas gå

514 Kapitel 12: Partierna

515 När ansvar betyder likriktning
517 Frihandel ger inte fler jobb

518 L säger ja till förslaget om sociala rättigheter i EU
530 Toppmoderat: Kinberg Batra måste avgå
522 Moderaterna är på väg att råka i panik
524 Expert: ”Det är oklart vad M står för
525 Viktor Barth-Kron: Mycket talar för att 1970-talet har tagit slut

527 SCB.Partisympatiundersökningen maj 2017
532 “Blockgränsen måste brytas för majoritet

534 Ledarstriden i L kan öppna för ett kliv över mitten
536 Birgitta Ohlsson utmanar Jan Björklund som partiledare
537 Tunga röster ger fortsatt stöd för Anna Kinberg Batra som 

partiledare
537 M-ledaren stuvar om i partitoppen
539 Kinberg Batra väljer en farlig väg
541 Jimmie Åkesson kräver inga samtal för att stödja Batra
544 Björklund varnar för maktstrid
545 Partiledaren har stöd i många län
546 Åkesson tonar ner krav för att stötta M-ledaren

548 Hoten tystar folkvalda

550 Kapitel 13: Regeringens utrikespolitik

551 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
554 Regeringen bör lägga upp en svensk världsplanering från 

svensk horisont
555 Följande berör problem med världsplanering.

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

558 Sammanfattningsvis

559 Tro inte att religionen minskar
565 Ingen vågar kritisera hinduismen
566 Kvinnorna ställer de nya frågorna
568 Ramadan en tid för sinnesfrid
571 Sekteristiska strider är inte förutbestämda

572 Tjänster och små diskreta gåvor

574 Kapitel 14 : Regeringens inrikespolitik

575 22 politikområden för politiken 26 maj 2016
577 Regeringen bör ha en plan för sin politik.
578 Sammanfattningsvis
579 Regionplanering.

581 Magdalena Andersson på träningsläger för att axla huvudrollen
582 Så drillas kronprinsessan Magdalena Andersson för nästa 

drabbning

595 Prins Daniel om hälsoklyftorna i skolan: Vi kan inte ha det så 
här. Vi måste med gemensamma krafter försöka förändra det.
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Sven Wimnell 23  juni 2017: 
Tidningsartiklar 31 maj - 23 juni 2017 om utrikes förhållanden 
och terrorism. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzm.pdf

Innehåll:
Sida Tidningsartiklar 31 maj - 23 juni 2017 om utrikes 

förhållanden och terrorism.

11 DN ONSDAG 31 MAJ 2017
11 May lever på Labour
12 Sex dagars krig ledde till dödläge
14 Misstänkt svensk terrorcell bevakas – tros planera attack
17 Svenskbyggda barnhem i Marocko ännu inte klara
18 Regeringen sköter inte avtalet seriöst
21 Källa: Jihadister mördas på uppdrag av Frankrike
23 Tidigare diktatorn Noriega död
25 Theresa May tappar stort i ny mätning
26 Sprickan öppnar oanade möjligheter för Ryssland
28 Mutåtal mot ex-premiärminister
28 Stora gatuprotester mot arbetslöshet
29 WHO: Tobak dödar sju miljoner människor per år
29 Goldman Sachs i blåsväder efter lån till Venezuela
30 Öka globaliseringen för större rättvisa
31 Frågan är vad han vill göra med den plågade telekomjätten
32 Christer Gardell blir stor aktieägare
33 Ny sajt vill utbilda om rasistiska bilder
34 De rasistiska stereotyperna berövar oss vår mänsklighet
35 Förnuft och känsla.Det räcker inte med kunskap i klimatdramat

36 DN TORSDAG 1 JUNI 2017
Frihandel ger inte fler jobb

37 Ali Esbati är vänsterns Donald Trump
38 Nu måste alla handlare informera om plastpåsar
39 Mer pengar till att rädda världshaven
40 Oro för att Trump ska läcka spionuppgifter till tredje part
42 Växande kult kring kor slår mot muslimer
44 Ingen vågar kritisera hinduismen
46 Bombdådet ett av de dödligaste på 37 år
47 Kvinnorna ställer de nya frågorna

49 DN FREDAG 2 JUNI 2017
ANC bör befria sig från Zuma

50 Kalla krig på Kremls vis
52 Vad andra gör blir avgörande för våra barn
53 Huvudpunkterna i Parisavtalet
55 Jag kan inte godkänna ett avtal som straffar USA
56 Understryker USA:s tilltagande isolering i världen
58 Björn af Kleen: Hur fåfänga får makthavare bli?
59 Putin: Sverige i Nato är ett hot mot Ryssland
61 Nya vågor från svarta hål har upptäckts
62 Kommissionär vill koppla ihop EU:s dataregister
64 Långsiktighet verkar inte prioriteras – men det är enda 

alternativet
66 Tiggerilag snabbehandlas
67 Matglad ung varg från Polen väcker debatt
68 Försök att bluffa sig upp på Everest
68 Kineser firade barndagen
69 Ryssland redo sälja robotförsvar till Turkiet
69 USA:s ambassadflytt till Jerusalem läggs på is
70 180 miljoner kronor är värdet på den narkotika..
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70 DN LÖRDAG 3 JUNI 2017
Dumheten blir officiell

72 Tjänster och små diskreta gåvor
74 Tragedin med ständigt nya kapitel
75 I den akuta klimatkrisen väljer vi nu bort flyget
78 Äldre ryssar är som filifjonkor efter tromben
79 Trumps beslut väcker starka protester iUSA
81 5 frågor. Vad händer med Parisavtalet och klimatarbetet i 

världen nu?
82 EU och Kina överens om klimatarbetet
84 Hemmagjord bomb dödade sex personer
85 Sex dagar som fick hela världen att hålla andan
92 Nederlaget tvingade oss palestinier att tänka om
94 Japans parlament godkänner att kejsaren abdikerar
94 Långtestbilen drar 150 procent över angiven förbrukning
95 Skanska bygger miljardanläggning i USA
95 Polisen kan ha knäckt ny kriminell allians
96 Jeremy Corbyn verkar ha ryckt upp sina plagg ur tvättkorgen

98 DN SÖNDAG 4 JUNI 2017
Hoten tystar folkvalda

99 Det enda vi kan hoppas på är att Trump tvingas gå.
102 Elitstyrkan laddar för den nya terrorismen
114 Frågor och svar om Nationella insatsstyrkan
115 Tomburkar kastade i naturen dödar tusentals kor – varje år
116 Klimatkatastrofen som gav oss cykeln
120 Karin Bojs: Massor av gamla mumier berättar historia
121 Stor klyfta mellan generationerna införödesvalet
122 Demonstranter kräver utredning om Trump
123 Trumps svärson – en polerad maktspelare med hårda nypor
126 Explosioner dödade begravningsgäster

127 Resenärer granskas på internet
128 Den nya tiden kan förvandla oss till politiska proffs – och 

estetiska amatörer
129 Crash in, not out. Brexitsidan är livrädd för att låta folket tala 

igen. Vi behöver en andra omröstning om EU.
133 Vilken historisk ironi att borgarna har kidnappat jantelagen
135 Det vilda Nordirland tar ton

140 DN MÅNDAG 5 JUNI 2017
En ny europeisk vardag

141 Klanen visar vägen – mot stupet
143 May lovar hårdare tag mot terrorn
146 Hennes tal om tuffare straff kan slå tillbaka
147 Irene såg dådet – sedan sprang hon för sitt Liv
150 Sammanhållningen i en av världens mest multikulturella städer hotas
152 Sorg och fördömanden efter attacken
153 Säpo höjer inte hotnivån i Sverige – ärredan hög
154 Polisens nya metod: varna på twitter
154 Samarbetet måste fortsätta även efter Brexit
155 Margot Wallström: Den här företeelsen måste utrotas
156 Kritik mot Trumps reaktion på twitter
157 Sverige i täten för rena hav
159 Snart fritt fram för mobilsurf i EU
162 Svensk furukris trots produktionsrekord
163 Mycket tyckande och lite fak
166 Om någon vill tjäna pengar på vår rädsla är det risk att den

trissas upp
167 Jävla folkförrädare. Dags att se densvenska nazismen som ett 

hot mot rikets säkerhet
169 Salpeterns historia
169 Brobyggandet måste fortgå – som i visan
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170 DN TISDAG 6 JUNI 2017
" Vreden måste förenas med kyla 
171 Arbetet med att kartlägga terroristernafortsätter
173 Londonborna hedrade offren i ett grått London
174 En taktik som kan slå tillbaka mot Corbyn
176 Alla säger att han var riktigt trevlig
176 Det spelar roll att terroristerna bodde i just Barking
178 Gotland ber polisen stoppa NMR
178 Alarmistiskt tonläge präglar konferensen
180 Saudierna på väg att kväsa sin lilla granne
182 Fick nog av Pekings smog – nu stämmer han staden
184 Turkiet hotar dra in medborgarskap
184 Cosby inför rätta för sexövergrepp
185 Arkivskatt sticker hål på rysk myt
186 Nu får ni sluta skratta!

187 DN ONSDAG 7 JUNI 2017
Punkt för Trump sätts av väljarna

189 Slipad kampanj får Corbyn att knappa in på May
193 Därför är valresultatet nästan omöjligt att förutse
196 Gräsrötternas sista chans att lyfta sitt parti
198 Tuffa tag väntar för nya regeringen
199 Omfattande pådrag vid vallokalerna
200 Italiensk polis tipsade om tredje terroristen
202 Lyxlivet kan bli gängledarens fall
204 FN:s miljöchef: Politik kan rädda haven
207 Intresset stort för Comeys vittnesmål
208 Protester när ökänd maffiaboss kan släppas
209 Slutoffensiv inledd mot terrorsektens huvudstad
211 IS-experten: De lockar unga med Nutella och sneakers
212 Tungt med Brexit för nästa regering
216 Fram för den skandinaviske muslimen!

218 DN TORSDAG 8 JUNI 2017
Vingel i skuggan av våldet

219 Terrorhotet präglar slutspurten
221 EU-anhängare planerar att rösta taktiskt
223 Jordskredsseger det enda som gäller för Theresa May
225 Här är frågorna som partierna går till val på
227 Storbritannien har några av världens mest brutala 

kvällstidningar
236 Politiserade medier gräver journalistikens grav
237 Förre FBI-chefen: Trump krävde min lojalitet
239 Ökad risk för storkonflikt
241 Gång på gång visar presidenten att han inte respekterar USA:s 

styrelseskick
242 Trump nominerar jurist till FBI-chef
243 Saudiarabisk bojkott ger brist pålivsmedel
244 Vrakdelar från försvunnet militärplan hittade
245 Kuridisk-arabiska SDF erövrar mark i Raqqa
245 Vinnande valvind fyller Macrons segel
246 EU lanserar försvarsfond för forskning och utveckling
246 Sverige ljuspunkt i världsekonomin
247 Tiggeriet finns för att människor ska överleva
248 Linus Larsson: Jag ska recensera helavärlden, lilla mamma
250 Broadway bubblar av politiskt motstånd
253 Den långa näsans politik
255 Dela inte upp nationalism i gott och ont

256 DN FREDAG 9 JUNI 2017
På väg mot ett haveri

258 Vådan av att avskeda en FBI-chef
259 Polisen sätter hopp till nya superkameror
261 Husbybo: ”Innan kände vi oss rädda
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262 Redan trängd Trump riskerar bli isolerad
264 Comey: Jag litar inte på presidenten
265 Inte troligt med riksrätt – trots Comeys vittnesmål
267 Gärningsmännen ska ha stridit för IS
268 Bindningsceremoni en bön om långt liv
269 Chansningen slog fel – Tories tappar stort
272 Läxan: Utlys inte ett val som du inte behöver
273 Mays misslyckande ger en svagare position för Storbritannien i

förhandlingarna om Brexit
276 Trots vinsten – jublet har tystnat för Tories Dancing Queen
278 Corbyn räckte inte hela vägen – men är ändå en vinnare
280 15 premiärministrar sedan andra världskriget
281 Nationalister tappar sitt järngrepp i Skottland
282 Hård kritik mot May: ”En katastrof”

283 DN LÖRDAG 10 JUNI 2017
283 Magplask utan motstycke
285 Visst kan polisen skydda Husbybornas integritet
286 May stannar trots tidernas fiasko i valet
288 Corbyn vann på att stå fast vid sina ideal
289 Pia Gripenberg: Det politiska kaoset sätter Brexit i fokus
292 Toryfästet föll efter hundra års styre
294 Unga väljare ligger bakom Corbyns succé och Mays fiasko
295 Så här blev valresultatet
297 En av dem lär ta över när Theresa May tvingas bort
299 EU-länderna vill få britternas utträde snabbt överstökat
301 Hon är ingen Thatcher
302 Svenska nazister fick utbildning i Ryssland
303 Hamzeh har sett var uteliggarna sover. 
305 Vittnesmålet bekräftar anklagelser mot Trump
307 FN-topp kräver Kongoutredning

308 Tusentals nya löften om att rädda världshaven
309 Larm om vit fosfor när USA-stödd milis gick in i Raqqa
310 Turkiet varnar för kurdisk folkomröstning
310 Ökad osäkerhet inför tuffa Brexitsamtal
312 Svagt pund är bara tillfällig räddning
313 Så ska världens hav räddas!
314 Vårt ansvar för katastrofen
316 Hon lyfter fram exemplet Raoul – aldrig sig själv
317 Rosa Maria Ortegas brott – hon röstade i presidentvalet: ”Sen 

kom de och bara sopade i väg allt för mig.
325 Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren vittnade om 

Gestapos våld – när de flesta fortfarande var tysta

330 DN SÖNDAG 11 JUNI 2017
330 Macron går mot en förkrossande osäkerseger
332 Mobilisera mot nazism
333 Extremisterna vinner när mänskliga rättigheter begränsas
335 Fyra förslag för att öka EU:s folkliga legitimitet
337 Lärare anmäler rektor som anade islamism
341 Oklart om lärare får yttra extrema åsikter på fritiden
342 Intrasslade elektroner kan hjälpa rödhaken hitta hem
344 Karin Bojs: Vår vagga i Afrika måste snickras om
346 Macron har erövrat fransmännens hjärtan – nu kan han skrälla i 

valet
350 Fyra saker att hålla ögonen på
352 Här är partierna som gör upp – och deras viktigaste frågor
353 Otroligt att vakna upp i ett område som nu är Labour
355 Pressad May gör sig av med sina rådgivare
356 Trump väntas lansera hårdare linje mot Kuba
358 Hetsdömd tar över Sannfinländarna
359 Professorns thriller om Europas svekfulla höjdare
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362 Den spanska gitarren skapade ett helt nytt sound
364 DelaKampen om folkligheten. I dag kan Emmanuel Macron 

bryta Marine Le Pens Offensiv

365 DN MÅNDAG 12 JUNI 2017
365 Ditt ansvar, Dan Eliasson
367 Ett porträtt värdigt Assange
368 Trumps egoism förgiftar världen
370 Fler stadsdelar särskilt utsatta – trots insatser
372 Lindängen ett av områdena med hög kriminalitet
374 Nya detaljer stärker bilden att ryske översten rekryterats
376 Tyrannosaurus rex saknade fjädrar
377 Emmanuel Macron är historisk
379 Presidentens nya parti mot storseger
381 Unge Trump var mobbaren som hatade att förlora
384 Missnöjet växer både i och utanför Kreml
385 Belägrade Qatar inte utan trumf på hand
386 Irland oroas av Mays samtal med DUP
387 Kvinnor och minoriteter knep platser
388 Trump vill skjuta på Londonbesök
389 Nu får jag åter en möjlighet att göra saker
391 Dörren till ett avtal är inte helt stängd
393 Rättskänslan vacklar i ett krisigt Europa

396 DN TISDAG 13 JUNI 2017
396 Framåt marsch, Macron
397 Nödvändigt brott med Halla-aho
398 Vi döljer inte problemen
398 Tre snubblande steg mot Brexit
400 ”Det är ingen överraskning för polisen
401 Ökad spänning runt Östersjön sätter press på politikerna

403 Polis fick skydda man i bil med nazistsymbol
404 Fredspristagaren gav vaga svar om etnisk förföljelse
405 Makten förvandlade Burmasfrihetssymbol
407 Expertgrupp ska göra Sverige tryggare
408 Massgripanden vid ryska demonstrationer
410 Regeringen faller – bryter med Sannfinländarna
412 Det låga valdeltagandet tar ned Macrons triumf
413 Sessions hörs om sina ryska kontakter
414 Makedonien öppnar för namnbyte
415 JTrump har kört fast men Federal Reserve höjer räntan

417 DN ONSDAG 14 JUNI 2017
Låt inte krisen gå i repris

418 En varning till mutkolvarna
420 Center mot våldsbejakande extremism inrättas vid Brå
422 Ny rapport varnar för taktiska kärnvapen
423 Sverige går med i brittisk militärstyrka
424 Soini vill fortsätta regera trots att partiet splittras
426 Ultranationalisterna tappar stöd i hela EU
427 Navalnyj fick Kreml dit han ville
429 May pressas att öppna för en mjukare Brexit
430 Civila dödas i striden om Raqqa
431 Expertens råd: Europa måste bli tuffare i sin kritik av Trump
433 Obamacare kan avvecklas med hemligt förslag
434 Sessions förnekade hemliga ryska kontakter
435 Byggföretag jagar arbetskraft i utlandet
436 Aktuellt missade nazistkopplingar
438 Johan Hilton: Varför ska jag låta fascister flytta på mig?
439 Elevernas nazifilm kan polisanmälas
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441 DN TORSDAG 15 JUNI 2017
Jihadisterna ett fiasko för integrationen

442 Ett brittiskt självskadebeteende
444 Ryssland borde väcka drömmaren
445 Hotet från hemvändare tonas ner
446 Här möter Säpo den misstänkte återvändaren
449 Det var så många som fångades där uppe
451 Boende slog larm om säkerheten
452 60 nyhetssajter stängda
453 Tillståndet kritiskt för skjutne toppolitikern
454 Mycket väsen – och knappt något ändras
456 Liberaldemokraternas ledare avgår
456 Trump och Moon i Nordkoreasamtal
457 Bilbranschen hårt pressad av Brexit
458 USA-räntan höjs mot en mer normal nivå
459 Tillväxten i Kina räknas upp
459 Att bomba civila minskar inte hatet
460 Tysklands nya offensiv kan vända världen
463 Dags för samma bokmoms oavsett format
464 Documenta är fullt på idéer, men fattigt på upplevelser

467 DN FREDAG 16 JUNI 2017
Delstaterna i kamp med Trump

469 Starkt stöd för försvaret men färre vill gå med i Nato
472 Trumps beslut prövar Parisavtalets styrka
474 Freden skapar babyboom i Farc-gerillan
477 Brottsutredningen mot Trump en juridisk härva
478 Putins tv-show en mardröm för hans guvernörer
480 Turkiet bryter blockaden med yoghurt
480 Antalet döda väntas stiga efter branden
481 Censuren slog till mot dömde toppolitikern

482 Över 20 livstidsstraff för kuppförsök
483 Politico: Brexit-samtal på måndag
483 Ja till femåriga uppehållstillstånd
484 Våldsamma protester i Darjeeling
484 Klart med nytt nödlån
485 I Almedalen lär jagtvingas spela musik som det går att heila till
487 Flyghjälten som föll från skyarna
489 Dagens tv-skurkar präglas av ondskans banalitet

492 DN LÖRDAG 17 JUNI 2017
492 Utan Kohl inget EU
493 Den förlorade storhetens litenhet
495 Terrorrörelsen dör inte med ledaren
497 Minskad valutareserv riskerar den finansiella stabiliteten
499 Migrationsverket: Läget i Afghanistan försämrat
501 Polisens dilemma är att skilja skrävlarna från mördarna
502 Avståndet är kort mellan formellt och intimt i Ryssland
503 Medieföretag i unikt samarbete för journalisternas säkerhet
504 Hårdare linje gynnar knappast kubanerna
506 Trump bekräftar att han utreds
507 En signal om att inga kritiker tolereras
508 Enandet av Tyskland ger Kohl en plats i historien
510 Ryssland: IS-ledaren dödades i flygräd
511 Inget hopp om fler överlevande efter brandkatastrofen
512 Förtroendekris hotar Marine Le Pen
513 Allt färre blottar sitt liv på en tvättlina mellan husen
514 Skilsmässan kan slå mot svenska bolag
515 Såhär går brexitförhandlingarna till
517 Stukade britter går match mot samspelt EU
518 Ministern välkomnar Greklandsuppgörelse
519 Starka finanser tål budgetstrid
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520 Priset en hake för VW:s försök till premiumbil
522 Lastbilars luftmotstånd ska minska med nydesign
424 Aleksej Navalnyj – en rysk Messias i jeans som utmanar Putin

531 DN SÖNDAG 18 JUNI 2017
Trollen ska inte bestämma

532 Kolera och svält i krigets spår
533 Vi är extremt beroende av Kohls osjälviska Tyskland.
535 Ensidigt offentligt samtal kan förklara mediemisstron
538 Ny vår för det fransk-tyska samarbetet
540 Macrons strategi att söndra och härska kan ge majoritet
542 Macron måste göra en rivstart om han ska klara reformerna
544 Jimmie Åkessons tal avbröts av protester
545 Forskare hoppas på kärvapenförbud
548 Karin Bojs: Med extra kilon följer död och sjukdom
550 Här räddas de på världens farligaste flyktingrutt
561 Nytt EU-gräl väntar om asylpolitiken
562 May medger brister i stödet till drabbade
563 Journalist greps efter kollegas slarv
564 Helmut Kohl hyllas som Tysklands största ledare
567 Bättre att jobba än att vara ledig under ramadan
569 De aggressiva klimatförnekarna bygger på samma idéer

som fascismen
571 Klein synar Trump
573 Nu reser sig det nya Oslo
576 På jakt efter sardernas rötter

580 DN MÅNDAG 19 JUNI 2017
Det handlar om människor

581 Angela Merkel utmanar Europa
583 En omvälvning av det politiska landskapet

585 Macrons parti får egen majoritet iparlamentet
587 President Macrons största utmaningar efter valet
589 Regeringen: Lämna in sprängmedel utanstraff
590 61 döda i bränderna som rasar i Portugal
591 Hjärnskador väcker frågor om hur fånge har behandlats
593 Regimen lät kuppen ha sin gång för att slå mynt av den
594 Tusentals tågade i färgglad parad genom huvudstaden
595 Protester i Botswana mot köp av svenska plan
597 Tänk om kulturen fick uppfylla våra onödigaste drömmar
598 Skulle varit med i inrikes. Skarp och oväntat rolig
600 Snubbelstenarna inte om skuld utan om att motverka glömska

603 DN TISDAG 20 JUNI 2017
603 Londondådet visar tydligt extremisternaslikhet
604 Eurozonen mer levande än död
606 Vi vill agera för att stärka EU:s försvarssamarbete
609 Både Löfven och presidenten viftar bort kritiken
610 Färre tiggare i var fjärde kommun
610 Gärningsmannen körde över offren fleragånger
612 Kampen mot IS alibi för stormakternas agendor
614 Enande ord när Brexit började i Bryssel
615 Hela hennes liv försvann i lågorna
617 Nära 4 av 10 i parlamentet är kvinnor
618 Demokrater hoppas val ska skapa protestvåg mot Trump
621 Warmbier död efter hemkomsten
621 Gigantisk Prideparad i São Paulo
622 Attentatsman hade islamistkoppling
622 Misstänkt terrorhot mot kyrka
623 EU förlänger restriktioner kring Krim
623 Bakslag för sänkt digitalmoms
624 Inga fler pådyvlade reformer, tack
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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

626 De som dör i hatets namn är inga krigare

627 DN ONSDAG 21 JUNI 2017
Mördad av terrorregimen

628 Norrmännen får visa vägen
630 5 000 kriminella och 200 nätverk i utsatta områden
633 Polisens arbete är inte effektivt
633 Storbranden har blivit en symbol för allt som är fel
636 Frivilligbrandkåren sörjer sin kollega
638 Ofta sociala faktorer bakom eldsvådorna
639 Otto Warmbiers död kan slå hårt mot Nordkorea
641 Solkraft och nya vägar skapar tillväxt
643 Nordea varnar för virus
643 Systrarna fick tillbaka det som tagits ifrån dem
647 Så tolkar konsten hopplösheten i dagens stagnerande Sydafrika

650 DN TORSDAG 22 JUNI 2017
Pinsamma prioriteringar

651 Ovärdigt bemötande av muslimska terroroffer
652 Våldsbejakande extremism är inget ungdomsfenomen
655 Polisens områdeslista ger hopp om ökade insatser
656 Sverige protesterar mot närgånget ryskt stridsflyg
657 Här begravs många av Medelhavets offer
659 EU vet inte hur båtarna ska stoppas
661 Alla måste ta emot migranter
662 USA vill ha Kinas hjälp att pressa Nordkorea
663 Olydiga fotgängare hängs ut offentligt
664 Misstänkt fiffel svärtar ned Macron

665 Nye kronprinsen lika beslutsför som oförutsägbar och impulsiv
667 Brexit stod i fokus vid årets drottningtal
667 Brittiska regeringen köper lyxlägenheter åt brandoffer
668 Dödssiffran stiger efter blodiga strider
668 Rumäniens regering blev bortröstad
669 Terrorrörelsen IS sprängde al-Nurimoskén i Mosul
669 Pressande värmeböljor oroar meteorologer
670 Frankfurt hoppas bli EU:s stora finansmecka
672 London kan tappa mest till Frankfurt
673 Volvo tar upp kampen med Tesla
674 Föräldrarna har ansvaret för att deras barn hamnar snett
677 Linus Larsson: Oljeekonomin är likalövtunn som guldfärgen på 

Donald Trumps hotell

678 DN FREDAG 23 JUNI 2017
678 Än är det för tidigt att korka upp champagnen
679 Röda korset ska föryngras med Wahlström vid rodret
682 Expert: Ingen koll på IS-svenskar
683 Militär kris spiller över landgränsen
684 Svårt att bygga fred i ruinerna efter kalifatet
686 Svårt att bygga fred i ruinerna efter kalifatet
689 FN-chefen mitt i flyktingkrisen – vädjartill omvärlden om hjälp
691 600 hus kan ha farliga fasader
692 Knarkkrig kan ha krävt 200 000 liv
693 Skogsbränder under kontroll
693 9, 8 miljarder människor. Det kommer världens befolkning att 

öka till år 2050, enligt en FNrapport
694 Tuff debatt väntar om sjukförsäkring
694 Hårda strider i östra Kongo
695 Staten får 135 miljoner efter mutskandalen
696 Ekonomisk oro. Drottning i baren med min svenska krona
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697 Generationsgap. Blåsten slet i ungdomarna på Trafalgar square
698 Europapolitik. Unionen en lugn oas i jämförelse med 

Storbritannien
699 Flytt till Frankfurt och Lille. 

Extra:

DN SÖNDAG 25 JUNI 2017
700 I väntan på att hästen ska sjunga
703 Kraftigt minskad fortbildning hot mot patientsäkerheten
705 Ny regeringskampanj ska motverka rasism

DN ONSDAG 28 JUNI 2017
711 Obildade väljare….

DN TORSDAG 29 JUNI 2017
713 Regeringen satsar en miljard på Iraks återuppbyggnad

DN FREDAG 30 JUNI 2017
714 Sluta vara medrasist – det är dags att våga säga ifrån”
717 Vilket parti har bäst politik?
718 Moderaterna tappar i tunga profilfrågor
720 Bottenbetyg åt M är en underdrift
721 Lag och ordning viktigare för väljarna

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

729 Se också
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

730 Kommentarer.
730 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas begynnelse 
731 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
734 Utvecklingens krafter
735 Systemet för mänskliga verksamheter
738 Den fundamentala påverkanskedjan
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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

Innehåll: 
 6 Inledande kommentarer om konflikter 

mellan regeringen och oppositionen 
 7 KD till attack mot Lööf 
 9 Alliansen har fyra olika svar på hur landetska regeras

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

17 Tidningsartiklar 15 - 23 juni 2017

17 DN TORSDAG 15 JUNI 2017
Hetaste frågorna i politiken under riksdagsåret som gått

19 Liberalernas Jan Björklund under partiledardebatten i 
riksdagen.

20 DN frågar. 1. Vad var riksdagsårets hetaste fråga? 
2. Vad blir den hetaste frågan nästa riksdagsår?

22 M redo stoppa höjd skatt med misstroende
23 Lööf vill se fler poliser i förorten
24 Smit inte från integrationen

25 DN FREDAG 16 JUNI 2017
25 Enighet om fortsatt förvirring
26 Starkt stöd för försvaret men färre vill gå med i Nato
28 Regeringskrisen ett steg närmare med skattebråket
30 Alliansen vill visa enighet – men sprickorna kunde inte vara 

tydligare
32 Sjöstedt vill beskatta de rika hårdare
33 Många nya företagare i glesbygden
34 Smörbrist får priset att stiga
35 Sjunkande resultat och växande klyftor i skolan

36 DN LÖRDAG 17 JUNI 2017
36 Kvinnor har inte tid över för att styravärlden
38 Den förlorade storhetens litenhet
39 Minskad valutareserv riskerar den finansiella stabiliteten
41 Anna Kinberg Batra har fått ny energi av kuppförsöket i partiet
48 Migrationsverket: Läget i Afghanistan försämrat
50 Uppgifter om provokation på förvar bekräftas
51 Ohlsson ger inte upp i partiledarstriden
52 Polisens dilemma är att skilja skrävlarna från mördarna
53 Medieföretag i unikt samarbete för journalisternas säkerhet
54 Starka finanser tål budgetstrid
55 Självkörande” lastbilar snart verklighet på svenska vägar
57 Jacques Wallner: Sparade bränsledropparär värdefulla
58 Lastbilars luftmotstånd ska minska med ny design
59 Viktor Barth-Kron: Tala med folk är silver, att göra som de 

säger är guld
61 Skicka kultureliten till terapeuten
63 Lugnet på insidan är vår tids guld
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64 DN SÖNDAG 18 JUNI 2017
64 Rollen ska inte bestämma
66 Ensidigt offentligt samtal kan förklara mediemisstron
68 Satsning på våtmarker ska bromsa vattenbrist
70 Jimmie Åkessons tal avbröts av protester
71 Karin Bojs: Med extra kilon följer död och sjukdom
72 Fällorna när du hyr prylar och tjänster
75 Det är onödigt att sitta på massa saker som  inte används
76 Maria Crofts: När nu alla tycker att det är bra att dela borde 

reglerna förenklas
77 Så hanterar du jobbtelefon och e-post under semestern
78 Hos P O Enquist måsteförfattaren och läsaren samarbeta
79 Det finns en lockelse i tystnaden
85 Gränslös blick för världens absurditeter
87 Kulturellt kapital. Allvarligt, tungt och underbart på Handels

88 DN MÅNDAG 19 JUNI 2017
88 Det handlar om människor
90 Ät dig till ett gott samvete
91 Dags att föra en aktiv och djärv digitaliseringspolitik
93 Satsningen riskerar öka klyftorna
94 Barn födda sent på året missgynnas
96 Lottning kan bli lösning i populäraste skolan
97 Obligatoriskt val gör frågan ännu viktigare
98 Utsatta skolor får mer stöd
100 Protester i Botswana mot köp av svenska plan
102 Att spela in nazistfilm är inte ett pojkstreck
103 Tänk om kulturen fick uppfylla våra onödigaste drömmar
104 Psykoanalytikerna saknar känsla för källkritik
105 Pinsamt att Liberalerna ratat Edén
106 Skyltar för dumhet

107 Snubbelstenarna handlar inte om skuld utan om att motverka 
glömska

110 Stockholms äldre vill helst bo kvar hemma
111 Omdiskuterade vårdvalet ska nu ses över
112 Över 300 nya forskarbostäder
113 Svårt att nå nya kollobarn från Rinkeby och Skärholmen

115 DN TISDAG 20 JUNI 2017
115 Skandal på förvaret
116 Kö är rättvisa för de redan gynnade
117 Vi vill agera för att stärka EU:s försvarssamarbete
119 Larmnummer blockerades– ensam man inför rätta
120 Så enkelt överbelastas en växel
122 Väntan allt längre för ensamkommande barn
124 Stressen kan ge psykiska problem
125 Fridolin: Urvalssystemet till friskolorna måste ändras
126 Både Löfven och presidenten viftar bort kritiken
127 Svårt locka lärare – kommuner får kritik
128 SD vill stärka statens makt över skolan
129 Ny webbtjänst varnar för vattenbrist
130 Förlusttyngda bolag drar ned resultatet
132 Regeringen vill sänka bolagsskatten
132 Jag vill ha en arbetsgivare som faktiskt följer lagen
133 Vissa kan inte låta bli att ljuga
136 Man ska aldrig underskatta en läkare som ser och lyssnar
137 Skyltbråk visar på hårt medieklimat
139 Martin Jönsson: Välkommen till valrörelsen 2018
140 Bakslag för sänkt digitalmoms
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140 DN TISDAG 20 JUNI 2017
DNs artikelserie om Islam 16 maj - 20 juni2017

140 DN TISDAG 16 MAJ 2017:
Debatten om islam kantas av tröttsamma fördomar

143 DN FREDAG 19 MAJ 2017
Kampen om islam blossar ofta upp i orostider

145 DN TORSDAG 1 JUNI 2017
Kvinnorna ställer de nya frågorna

147 DN ONSDAG 7 JUNI 2017
Fram för den skandinaviske muslimen!

150 DN TISDAG 20 JUNI 2017
Inga fler pådyvlade reformer, tack

152 DN TISDAG 20 JUNI 2017
De som dör i hatets namn är inga krigare

153 Olycksbåten togs ur trafik för tre veckor sedan
154 Det är väldigt sällan man får skäll även om det går sakta
157 Notan för cykelbanan ökar – träden tas bort

158 DN ONSDAG 21 JUNI 2017
Rätt lärare i tuffaste skolan

159 Vi måste lära oss vikten av att tänka efter före
160 5 000 kriminella och 200 nätverk i utsatta områden
162 KD till attack mot Lööf
163 Budgetstrid kan ge regeringskris
166 Alliansen har fyra olika svar på hur landet ska regeras
167 Ministern: Olyckligt med de långa köerna för asyl
168 Två nya typer av straff för unga brottslingar kan införas
170 SD-ledningen petar Ekeroth om han fälls
171 Polisens arbete är inte effektivt
172 Expertråd – så blir du av med mördarsniglar
173 Larmoperatör åtalad för tjänstefel

174 Bättre än på länge för hotad hackspett
174 Löneskillnader mellan könen minskar långsamt
176 Rekordhett halvår för svenska börsnoteringar
177 Erixon tjänar mest av statens chefer
178 1 200 000 svenskar vill handla mer second hand
178 Regeringen vill ha nya välståndsmått
179 Vi måste sluta använda cellplast i husfasader
180 Femton kvinnor har opererats på Karolinska
181 Johan Hilton: Illavarslande när demokratiska krafter ger upp 

hoppet om samtalet
182 Prästens avbön: Vi står för att vi har gjortfel
185 Föräldrarna är för krävande
186 Nya bråk om villkor för färdtjänst

188 DN TORSDAG 22 JUNI 2017
Pinsamma prioriteringar

189 Hjälp oss, hjälp oss
190 Polisens områdeslista ger hopp om ökade insatser
191 Vattenbrist hotar de som har egen brunn
193 Fick surfplattor – misstänks för mutor
194 Ekeroth erkänner slag men hävdar nödvärn
196 M-ledaren kräver enad alliansfront
197 Så blir vädret  i midsommar
198 Här hittar du värmen i helgen
198 Sverige protesterar mot närgånget ryskt stridsflyg
200 Jag älskade min pappa
201 Svenska ekonomin går mot högsommar
203 SAS vill föryngra sin personal
203 Hushållen sparar mer
204 Föräldrar måste få stöd när barnen mårdåligt
205 Föräldrarna har ansvaret för att deras barn hamnar snett
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208 Färre drabbas av skador i samband med förlossning
209 Kackerlackor upptäckta på ännu ettmatställe
209 Här måste vi prata svenska – annars kan vi inte odla ihop
211 Oslo blir förebild när busskaoset ska lösas
213 Så stort är väljarnas förtroende

214 DN FREDAG 23 JUNI 2017
Förtroendet för Kinberg Batra fortsätter rasa

215 De rödgröna har fått ett övertag
216 Löfven kan fira midsommar i lugn och ro
217 De har prutat på skadeståndet
219 Statskontoret ska granska utförsäljningar
219 Militär kris spiller över landgränsen
221 Oljepriset faller, nu blir bensinen billigare lagom till semestern
222 Regeringen ger Finansinspektionen nytt verktyg för 

kreditmarknaden
223 Både Klara och läraren skrek ”neeeeej, han dör!”
226 Läkaren: ”Alla borde lära sig att rädda liv
227 KI tar avstånd från konsultstyrd vård
228 M: Inför boendegaranti för alla över 85
230 Folkrörelsen tappar kraft av interna maktkampen
231 Patientresor till hjärtsjukvård kostar miljoner
232 Högtiden som testar svensk integration
234 Svensk film straffar inte längre sina ”syndare”
238 Lätt att bli frälst av den nyandliga tvtrenden
240 Grönt ljus för långfilmsversion av ”Downton Abbey”

241 Onsdag den 14 juni 2017. Partiledardebatt. 
Protokoll

-301  

Sven Wimnell 10 september 2017:
Läget i Sverige och världen. Levnadsförhållanden. Utvecklingens 
krafter. Systemet för mänskliga verksamheter. Samhällsplanering. 
Partipolitik. Skatter och bidrag.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzo.pdf

Innehåll

  6 Kapitel 1: Inledning om samhällsplaneringens 
problem.

  7 Först några artiklar om läget i Sverige och världen

  7 Björn Wiman: Jag tror att det börjar bli dags att erkänna att vi 
är livrädda

  8 Dags att dödförklara utopin om internet
 11 Hopplöst demokratiskt. FN måste få ökade befogenheter
 12 Bilderna från vår tids syndaflod är bara en försmak av 

framtiden
 13 Sydkorea simulerar attack på Nordkoreas kärnvapenbas

 15 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse.

 16 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
 19 Utvecklingens krafter.
 20 Systemet för mänskliga verksamheter
 23 Den fundamentala påverkanskedjan

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

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

 33 Ämnet om samhällsplaneringens problem

 34 Kapitel 2: Innehåll i tre dokument om samhälls-
planeringens problem.

 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

 54 Kapitel 3: Regeringen.
 57 Tiden efter 23 juni 2017
 58 Brev om skatter
 59 De borgerliga partierna är kvarlevor från gamla tider 

innan demokratin kom på tal.

 61 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.

 61 Brev om fastighetsskatt mm.
 63 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
 64 2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
 65 Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i 

inkomstskattesystemet.
 65 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.

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

494

http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzzzm.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzzzn.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf


 75 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

 76 Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
 77 Bostadstillägg för pensionärer.
 77 I samband med småhus finns två sätt att bo. (8 april 2004)

 78 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004).
I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.

 84 Andra påpekanden o förslag. (8 april 2004.)
 85 Summa marginaleffekt 2004.  (Från sid 3405)

 86 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)

 94 Så mycket kan du få i bostadstillägg
 95 Så beräknar vi ditt bostadstillägg

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.

 98 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.

101 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. 
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102 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.

104 Från http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf (sid 73-75)
Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav 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.

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.

108 Regeringen bör lägga upp en svensk världsplanering från 
svensk horisont

109 Regeringen bör ha en plan för sin politik
110 Sammanfattningsvis

111 Regionplanering
112 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 Flera miljarder kvar att lägga på nya reformer
114 Landsbygdssatsning ska få fart på Sverige

116 Kapitel 4: Några artiklar om utrikes förhållanden 
och nordkoreaproblemen

117 Peter Wolodarski: Hotet om ett kärnvapenkrig är på riktigt
119 Förödelsen som staden bäddat för
123 Framtidens oväder ställer nya krav på stadsplanerare
125 Forskare: Vi vet för lite om det som hotar vår existens
128 Nepaleser förlorade allt i omfattande monsunregn
128 Sydkorea får tyngre missiler
129 Ryssland hotar USA med motåtgärder
129 Vardagsfotografierna som trotsar Trump
130 Ett sansat svar på Trumpismen
132 Direkta samtal kan stoppa upptrappning
134 Skadorna kan bli större än vid Hiroshima
136 Trump ger Kina del av skulden
137 Vi bor väldigt nära och kan inte bara flytta härifrån
141 En miljon bilar kan ha förstörts i Harvey
141 När kärnvapnen är på plats ska ekonomin lyftas
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143 I Sydkorea fortsätter livet som vanligt
144 USA:s ambassadör vid FN-mötet: Nordkorea ber om krig
145 Lag som skyddar barn mot utvisning upphävs
147 Ingen oro på börserna trots Nordkoreas vapentest
147 Oregerligt under skuldtaket
148 Så hotas världen om Kim mister makten
150 Sydkoreaner vill ha tillbaka kärnvapen
151 Trump river upp avtal för unga papperslösa
153 Orkan klassas som ”extremt farlig”
153 Balansgång mellan öst och väst
156 Orkanen Irma slår mot karibiska öar
157 USA: Frys Kim Jong Uns tillgångar
157 Dödssiffran stiger efter jordbävningen
159 Regeringen i september 2017 

Sven Wimnell 16 oktober 2017: Alliansen och regeringen. 
Hushållens levnadskostnader, skatter och bidrag. Annat. 
Myndigheter. Levnadsförhållanden och utvecklingens krafter. 
Riksdag, regering, budget, debatter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzp.pdf

Innehåll
Sida 6 Kapitel 1 : Alliansen och regeringen.

7 De mänskliga verksamheterna
8 Så vill de borgerliga sänka skatten
9 Nu svänger alliansen högerut
11 Långt kvar till en gemensam budget
12 Löfven: Hårdare tag krävs mot våldet och

gängkriminaliteten
18 Strid om enklare jobb i M-ledarens första duell
19 Muf vill minska statens utgifter med en femtedel
21 Kristersson i vuxet höger-vänster-kurr
22 Tycker du att utvecklingen går åt rätt eller fel håll?
23 Alliansväljare splittrade i synen på läget i landet
24 Sluta inbilla dig att Sverigedemokraterna är ett parti som andra.
26 Högern vill försvaga välfärden med integration som tillhygge
29 Invandringen nu viktigast för stockholmarna
31 Migrationspolitiken splittrar alliansen
34 Ulf Kristersson håller på att ändra M:s profil
35 Socialdemokrater kan räcka M en hjälpande hand
37 Muf kräver tuffare tag med arbetsrätten
38 Moderaterna sätter av i full galopp åt höger
39 Borgerlighetens chans bygger på att hålla ihop
41 M-förslag om kvotflyktingar kan leda till inhumant system
43 M riskerar kritik för ökade klyftor
44 Här är M:s nya tyngdpunkter
45 Ska de falla, ska de åtminstone falla som moderater
47 De politiska partiernas hemsidor på Internet 
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48 Kapitel 2: Levnadskostnader, skatter och bidrag 
för hushållen

49 Demokratins princip kräver jämlikhet ifråga om 
levnadsförhållanden och levnadskostnader.

49 Konsumentverkets beräkningar 2017
50 Bostad Utrymmesstandard
51 Månadskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer
51 Årskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer
52 Pensionärer 2017
52 Årskostnader år 2017, pensionärer.
52 Barnkostnader
53 Ekonomi för unga

54 2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Inkomstskatt i % av inkomst

55 2006-214. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
59 Skattetabell
60 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
61 Skillnad  ensam - en make
62 Ensamstående missgynnas och makar/sambor

gynnas i inkomstskattesystemet.
62 Mer om skatter och bidrag.
65 Beräkningar av barnkostnader
65 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter

67 Fyra förslag som förbättrar för de lägsta inkomsterna.
68 1 Bostadsbidrag införs för barnlösa ickepensionärer
68 2 Systemet för pensionärernas bostadstillägg
68 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer
68 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll

69 Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.

72 Kapitel 3: Annat än skatter och bidrag för 
hushållen.

73 Annat än skatter och bidrag för hushållen
74 Demokratin behöver förbättras
74 Regeringen bör lägga upp en svensk världsplanering 

från svensk horisont.
75 Från omr36-39zzzzl (före senaste regeringsombild-

ningen): Regeringen bör ha en plan för sin politik.
76 Sammanfattningsvis
77 Regionplanering. Länsstyrelser, landsting och kommuner.

Länkar till deras hemsidor på internet 6 maj 2016 med 
uppgifter om allt de vill visa upp.

78 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?

79 Om statistik se sidorna 193-200 i
http://wimnell.com/omr36-39zzzzl.pdf

80 Politikområden för politiken 28 juli 201782

Kapitel 4 : Förteckning över myndigheter inom 
departementens verksamhetsområden 2014

82 Statsrådsberedningen
83 Arbetsmarknadsdepartementet
85 Finansdepartementet
88 Försvarsdepartementet
92 Justitiedepartementet
95 Kulturdepartementet
100 Landsbygdsdepartementet
101 Miljödepartementet
104 Näringsdepartementet
109 Socialdepartementet
114 Utbildningsdepartementet
119 Utrikesdepartementet
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121 Kapitel 5: Människornas levnadsförhållanden och
utvecklingens krafter.

122 Mänskligheten har förändrats mycket sedan
tidernas begynnelse

123 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
126 Utvecklingens krafter
127 Systemet för mänskliga verksamheter

130 Kapitel 6: Riksdagen och regeringen. Regerings-
förklaring. Budgetproposition. Riksdagsdebatter

131 Riksdagens historia
134 www.riksdagen.se
135 Riksdagen i samhället

139 Riksdagens utskott
139 Arbetsmarknadsutskottet (AU)
141 Civilutskottet (CU)
144 Finansutskottet (FiU)
146 Försvarsutskottet (FöU)
149 Justitieutskottet (JU)
151 Konstitutionsutskottet (KU)
154 Kulturutskottet (KRU)
156 Miljö- och Jordbruksutskottet (MJU)
159 Näringsutskottet (NU)
161 Skatteutskottet (SkU)
164 Socialförsäkringsutskottet (SfU)

166 Socialutskottet (SoU)
169 Trafikutskottet (TU)
171 Utbildningsutskottet (UbU)
174 Utrikesutskottet (UU)
176 EU-nämnden

180 Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:2
Riksmötets öppnande

181 HANS MAJESTÄT KONUNGEN
182 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

191 Budgetpropositionen för 2018: Samhällsbygget – investera för 
framtiden 20 september 2017

192 Fler ska komma i arbete
192 Sverige ska ha en jämlik kunskapsskola192 Sverige ska bli ett 

fossilfritt välfärdsland
192 Välfärden ska stärkas
193 Sverige ska vara tryggt
194 Budgeten för 2018 på fem minuter
195 Alla ska få ta del av styrkan i ekonomin
196 Läs mer om några av regeringens förslag

Budgetförslaget i siffror
196 Resultat av regeringens politik
196 Nästa steg - riksdagsbehandling av budgetförslaget

198 Riksdagen debatterade budgetpropositionen
199 Riksdagens protokoll 2016/17:5 Tisdagen den 20 september
199 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande
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251 Budgetmotioner från riksdagen
251 Vi tror på Sverige – Moderaternas budgetmotion 2018
251 En budget som håller ihop Sverige – Liberalernas

budgetmotion för 2018
252 Nytt ledarskap för Sverige Motion 2017/18:3716 av Annie 

Lööf m.fl. (C)
252 Välfärdslöftet – Budget för vård, omsorg och trygghet

Motion 2017/18:3798 av Andreas Carlson m.fl. (KD)253
Budgetpropositionen för 2018. Motion 2017/18:2487 av Oscar 
Sjöstedt m.fl. (SD)

254 Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:15. Onsdagen den 11 
oktober Kl. 9.00–12.16. Partiledardebatt
Från www.riksdagen.se 24 september 2017

Sven Wimnell 17 oktober 2017:  Tidningsartiklar 13 september till 
9 oktober 2017 om inrikes förhållanden i Sverige. Bilaga till 
sammanställning 16 oktober.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzq.pdf

Innehåll
Sida
3 DN ONSDAG 13 SEPTEMBER 2017
 3 Till reträtt, C och L
 5 Polisen kan inte strunta i sexbrotten
 6 Mer pengar till arbetet mot våldet
 7 Guldläge för Löfven – nu finns inga ursäkter
 9 SD vill fälla Löfven – men besked om Hultqvist dröjer
11 Uppropet som blev Moderatledarens sista
12 Pensionärerna har sannolikt mer att hämta inför valet
13 Kris i neurovården het fråga i landstingsdebatt

14 DN TORSDAG 14 SEPTEMBER 2017
14 Löfven lovar att jämna ut skatten helt till 2020
16 Därför bör Sverige säga nej till kärnvapen
18 DN:s uppgifter fick honom att lämna sin post
20 Skandalen stänker också på förraregeringen
21 Tidigare ministern: Känner inte till det
22 Asylsökande fick se oenig regering
23 Fyra punkter som gör att Sverige är inne i supertillväxt
24 Många känner frustration när de får ett sådant besked

25 DN FREDAG 15 SEPTEMBER 2017
25 Nyanlända behöver utbildning – intepolitikernas 

låglönejobb
28 Frågan fick de borgerliga att splittras

500

http://www.riksdagen.se
http://wimnell.com/omr36-39zzzzq.pdf


30 Vi har inte bilden klar för oss ännu
31 Hultqvist pustar ut efter beskedet
32 Alliansen tänker inte ge upp samarbetet
33 Regeringen vill satsa på de utsatta skolorna
35 Allt fler vårdnadstvister avgörs i domstol
36 Experten varnar för ökade boendekostnader
37 Sveriges 15 rikaste familjer kartlagda
39 "Den här gången är valet till Svenska kyrkan viktigt
40 Det ska vara enkelt att delta i Allmändalen
41 115 miljoner kronor till den fria konsten
43 En seger för journalistiken

45 DN LÖRDAG 16 SEPTEMBER 2017
45 Uppdrag för alliansen
46 Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin
48 It-chef tillsattes utan godkänd säkerhetsprövning
50 Partierna ifrågasätts mitt i ideologisk strid
51 Så tycker grupperna i kyrkovalet
53 Moderat gick mot sitt parti – ville fälla Löfven
54 Stark kritik mot myndighetsflytt
55 Förlorade provvalet – lämnar politiken
56 Ohlsson valde att utmana vid fel tidpunkt
57 Räntechocken som förändrade Sverige
61 Debut för amerikanskt pansar på svensk mark
63 Nu är slutstriden om EU-lönerna nära

65 DN SÖNDAG 17 SEPTEMBER 2017
65 Dags för Svenska kyrkan och staten att gå skilda vägar
67 Tyska bilden av Sverige: Föredöme och skräckexempel
68 Mest vård av barn vid två års ålder
69 Budgeten ger mest till barn och pensionärer

73 Maria Crofts: Nästa krav blir att höja bostadstillägget för 
landets pensionärer

74 Björn Wiman: Den enda religion Sverigedemokraterna bryr sig 
om på allvar är islam

76 DN MÅNDAG 18 SEPTEMBER 2017
76 Vi lobbyister får betala partierna för att få påverka
78 Stora brister när 12-åring pekades ut som mördare
89 "Högsta valdeltagandet i kyrkovalet på 67 år
91 Expert: Nazisterna markerar mot polisen
92 Tamponger och bindor granskas
93 Bästa valet för miljön är att skaffa färre barn
94 Sporterna som ger flest skador
96 Regeringen vill storsatsa på Ingmar Bergman
96 ".. och Dramaten följer upp med tankesmedja
97 Mediecenter ska motverka hot mot journalister
97 Hynek Pallas: Polisen har åter misslyckats med att skydda 

demokratin

98 DN TISDAG 19 SEPTEMBER 2017
98 Mystifiera inte extremism
100 Stadshuset behöver en ny regim
101 Narkotikan ligger bakom kriminalitet och terrorism
103 Pojken hade aldrig fällts i en rättegång
106 Uppgifter om hotfull tonåring vid brottsplatsen nådde aldrig 

polisens utredning
107 Bara ett svar dög – erkänna mordet
108 Dataintrången hade kunnat förhindras
110 Statsvetare: Stor symbolisk betydelse
110 Tekniken kan förbättra världens matproduktion
112 Småspararnas favorit kvaddad av Apple
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114 Systemet fungerar inte som det är tänkt
115 Sveriges export går starkt framåt
116 Stressade människor söker vård av rädsla för demens
118 Lämna inte staden till nazisterna
120 SD kan bli vågmästare i Stadshuset
121 Södermalmsborna mest röstningsbenägna i kyrkovalet
122 Viktor Barth-Kron: De stora partiernas tid är förbi i Stockholm
123 Ella Bohlin håller fast vid kritiserat vårdval
125 Alliansen analyserar vinstbegränsning

126 DN ONSDAG 20 SEPTEMBER 2017
126 Biblioteken kan inte vara till för alla, alltid
127 Vi investerar 40 miljarder kronor i samhällsbygget
129 Varför skulle jag döda min bästa vän?
135 Skatterna sänks med nästan sex miljarder
136 Reglerna för reseavdrag ska ses över
137 Förlossningsvården får ny miljard
138 Försvaret övar mot helikoptrar från USA
139 Peter Hultqvist kvar i regeringen
140 Bostadsbidrag är bättre än stöd till byggherrarna
142 Nytt initiativ ska lösa konflikt kring jobb åt nyanlända
143 Johan Hilton: Det går inte att åka tåg längre, det bara går inte
144 Biblioteket var inte längre tryggt
146 En spegelbild av samhällets haveri
148 Insiktsfullt. Men när Mattsson skildrar människor skramlar det
149 Tv-avgiften avskaffas
150 Otryggheten ökar i Stockholm
153 De ensamma barnen möts i Björns trädgård

161 DN TORSDAG 21 SEPTEMBER 2017
161 Sorglösa steg mot valet

163 Nu måste vi skapa en lex Hovsjö
164 Utmaningen blir att hantera nazisterna i kostym
165 Vinstförbud kostar miljarder i ökade sjukskrivningar
167 Brett stöd för att banta ränteavdragen
169 Valårsbudget utan stridbara satsningar
171 Sänk skatten även för de som arbetar
172 Vidlyftigheten kan straffa sig
175 Familjer vinnare i nya budgeten
176 Valbudgeten ger något till de allra flesta
177 Så påverkas du av budgeten
178 Ekobrottsmyndigheten kastas ut från nätverk efter it-brister
179 Polis ska inte avgöra skuldfrågan
181 Militärer fick kungabesök
181 Hultqvist slår tillbaka mot ryskt uttalande
182 Vellinge blir första kommun att införa tiggeriförbud
183 Jimmie Åkesson vill förbjuda NMR
183 Löfven erbjuder USA hjälp med Nordkorea
184 Olika bud inom Svenskt Näringsliv om lönenivån
186 Investerare drar i bromsen för nya köpcentrum
187 Blötan slår mot potatisskördar
188 Hur kan så många ha för lite att göra på jobbet?
189 Nya bröstvårtan ger cancern en käftsmäll
191 Rekonstruktioner direkt efter operation vanligast i Stockholm
193 Idrottsstödet ökar med 19 miljoner kronor
193 Historisk” höjning av kulturbudget möter kritik
195 Jag pratade om no go-zoner och att Sverige kollapsat
198 Huk’ er i bänkarna, läsare
200 Om hjälpen inte är till hjälp måste man arbeta på ett annat sätt
206 Polisen: Ensamkommande utsätts för rekryteringsförsök
208 Notan för ombyggnationer på sjukhuset: 1,64 miljarder 
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210 DN FREDAG 22 SEPTEMBER 2017
210 Sätt stopp för nazisterna
211 Vi behöver veta mer om brotten
212 Mer samarbete krävs över blocken
215 Viktigast att samla ett bra lag
216 Ulf Kristersson får svensk politiks svåraste jobb
217 Här övar amerikansk marinkår mot svenska amfibiesoldater
218 Eliasson lovar att fler våldtäkter ska utredas
219 Snabbspår används av få efter miss hos Migrationsverket'
220 Regler för nazister kan skärpas
221 Viktor Barth-Kron: Centern har inte blivit sossar – snarare 

moderater
222 Telia går med på att betala 7,7 miljarder i förlikning med USA
224 Staten borde betala för socialtjänsten
226 Polisen: ”Ingen anledning till oro – ett hot av många
227 Vi drabbas om Göteborg spärras av
229 Kulturchefer i protest mot nazister
230 Hatspråket göder terroristen
231 Lummigt om landsbygden som hot och löfte
232 Nazister i paradiset. Polisens tafatthet kan sänka demokratin

233 DN LÖRDAG 23 SEPTEMBER 2017
233 Skolan slår ut de svaga
234 Även svenska ungdomar behöver vägledning
235 Följ Danmark och Finland, tillåt ätbara insekter i Sverige
238 Utebliven hjälp från regeringen väcker kritik
239 Deras dotter måste ha ständig tillsyn – fick avslag
240 Mina fängelseår får inte vara förgäves
242 Anna-Lena Laurén: Ord är människans sätt att inte bli tokig
243 Polisen utrustas med nytt vapen från USA
245 Allt färre dömda söker nåd

247 Rika länder bromsar billigare mediciner
248 Förre chefen vill förändra Riksbanken
249 Toppmodern NKS-byggnad blir 300 miljoner dyrare
250 Det här vet vi om D-vitamin
252 Vuxna smaker utan alkohol

253 DN SÖNDAG 24 SEPTEMBER 2017
253 Vi ställer oss bakom att trappa ner ränteavdragen
255 USA-fartyget som svenska flottan ska försöka träffa
257 Ny satsning ska sätta stopp för svartjobben på byggplatserna
259 Larm: Unga tvingades till sprit- och sexfester
260 Gruppen viktigare än fakta för våra åsikter
262 Förmånligt sparande trots höjd skatt
264 Fyra sätt för dig som vill spara långsiktigt
265 Maria Crofts: Snacks är nog inte det bästa sättet att illustrera 

posterna i budgeten
266 Skattechock mot nya Volvon
267 5 109 000 svenskar i åldrarna 15 –74 år var sysselsatta i 

augusti 2017
267 Studie visar hur 40-åringar väljs bort
269 Hur stor roll spelar åldern?
269 Så blev faktaresistens ett nytt sätt att kalla en motståndare 

korkad

272 DN MÅNDAG 25 SEPTEMBER 2017
272 De vill att vi ska prata islam men tiga om nazismen
273 De digitala bevisen kunde säkras i sista sekunden
277 Hot och könsord allt vanligare på sjukhus
278 Bevakningen skärps efter våldet
279 Älmhults positiva utveckling prisas
279 Hård löpträning kan slita på kroppen
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281 Kulturfrågor på undantag i kommunerna
283 Det är inte bara en massa fejknyheter som sprids
284 Stockholmarna dömer ut trängsel och parkeringsbrist
285 Planering från fel håll förklarar problemen vid bygget av Nya 

Karolinska
288 Folktandvården stänger två kliniker

288 DN TISDAG 26 SEPTEMBER 2017
288 Enighet som riskprojekt
290 Fördomar i vägen för kompetens
291 Nej, SD är inte som andra partier
292 Gårdsförsäljning av alkohol fel väg till levande landsbygd
294 Sextrakasserier tystas ner av SD
296 Nazister tänker trotsa domtolsbeslut
297 Experter pekar ut främmande dykarfarkost i svensk hamn
298 Slutstriden närmar sig
299 Synskadade 18-åringen tog sitt liv när han och lillebror skulle 

utvisas
300 Förundersökning efter DN-avslöjande
301 Något är väldigt fel
304 Mjölkbönder klarar inte den ökande efterfrågan
305 Svenska åklagare jagar Telia miljardmutor
306 Barn till fängslade känner ofta en skuld själv
310 Björn Wiman: Beslutet om nazistdemonstrationen visar att 

juridiken inte är statisk och orubblig
311 Fler kameror föreslås på akuten
313 Känslan av otrygghet ökar kraftigt i staden
314 Barnafödande är en fråga som engagerar– tänk på det politiker

316 DN ONSDAG 27 SEPTEMBER 2017
316 Ett klent lärarlyft

317 Bemötandet ska vara professionellt och espektfullt
318 Lägg ner Arbetsförmedlingen – ge kommunerna huvudansvar
319 Departementsråd lämnar sin tjänst
322 Spritbussar” har slutat köra till Tyskland
323 En läsande hjärna formas i tidig ålder
326 Här ska Stockholm bygga modulhus för nyanlända

327 DN TORSDAG 28 SEPTEMBER 2017
327 Slå mot ekobrottslingarna
329 Vårt skydd blir aldrig tillräckligt
330 Viktigare fördjupa studierna än att välja exakt rätt ämne
332 Lucka i lagen gör Sverige till skatteparadis
336 Vi försöker inte dölja inkomster
337 Myndigheterna står handfallna
340 Partisekreteraren ”minns inte” detaljer från samtal
341 Polisförstärkning från hela landet
342 Det ska göra riktigt ont att angripa Sverige
343 Fler brott ska bedömas som terror
344 Svenskarna flitiga e-handlare
345 Oro för svensk korruption
345 Public service ska inte propagera för religion
346 Bokmässorna kan vara här för att stanna
349 Björn Wiman: När demokratin hotas ställs litteraturen inför nya 

villkor
350 Ska man tala med nazister?
353 En har bil, en elcykel, en SL-kort – vem är snabbast i stan?
356 Samsom: Kön följs upp varje vecka

357 DN FREDAG 29 SEPTEMBER 2017
357 Lööfs lättfärdiga löften
358 Några extra mil för bra sjukvård
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360 Kraftig ökning av byråkrater i offentlig sektor
364 46 bolag utnyttjar det svenska systemet
365 Avslöjandena gör ministern bekymrad
366 Lööf vill storsatsa på höghastighetståg
367 Tveksamt om partiets politik går ihop
368 Polisen måste få ingripa mot nazister
369 Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag
370 Avancerad vård på färre platser
371 Enighet om stopp för utvisningar
372 Val av riksbankschef vållar politisk strid
373 Ingves blir kvar om det inte går att enas
374 Regeringen redo att stämma danska staten
375 Unionen: Utbilda personalen för att hålla den attraktiv
376 Håll vinstdrivna företag så långt borta från välfärden som 

möjligt
377 Hur gör man för att få vänner – och för att behålla dem?
378 Barnkirurger tvingas operera på nätterna
382 Johan Anderblad ny läsambassadör

383 DN LÖRDAG 30 SEPTEMBER 2017
383 Bytte politiken mot kyrkan – blir nu präst
384 Se hatets symboler
386 Allt det som inte är nazism
387 Ge borättsköpare bättre skydd mot bedrägerier
389 Hon tog alltid sina läsare på stort allvar
391 Hedvall: Hennes omkväde handlade om att visa hänsyn
392 Magdalena Ribbing har stor del i att jag kände mig välkommen 

i Sverige
393 Moderaternas väljarstöd
394 Partiledarskifte
396 Ökad risk för våld under marschen

397 Nazisttåget kastar skugga över judisk högtid
398 Fyra metoder mot nazism
402 Avhopparen: De vill ha våld och upplopp
404 Niklas Orrenius: Hur kommer det sig att somliga ser 

sverigedemokrater som smygnazister?
407 Den ekonomiska politiken passar illa med ett S-samarbete
408 C kräver skattereform och överväger höjd moms
409 Svettigt för Sverige om Macron charmar Merkel
410 Sverige med i kampen om att ta över EUmyndighet
412 Akilov häktad för fler brott
412 Utpekade 62-åringen: Vi kan inte ta ansvar för vad bolagen gör
413 Ny dna-studie avslöjar den moderna människans rötter
414 Ingves vinnare i det politiska maktspelet
416 Ekonomer kritiserar omvalet
417 Ikea köper populär förmedlingstjänst
417 Smalt urval av laddbara bilar
418 Sköndal ska få 4 000 nya bostäder – men först måste 139 

villor rivas
420 Hennes sons operation ställdes in – fyra gånger
422 Antikvariat på nätet
422 En mässa präglad av motsättningar
425 En välbehövlig teolog på stol 5 i Svenska Akademien
425 Vad är nazister, pappa?
428 Lotta Olsson: Antikvariaten sorterar fram det vackraste

429 DN SÖNDAG 1 OKTOBER 2017
429 Gamla regelverk bromsar utveckling av nya växtskydd
431 Marschen kom av sig före start
433 Ulf Kristerssons svåra utmaningar
435 Partiets tal om hopp har en skakig historia
437 Vi känner inte igen oss i bilden av SD
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438 De kan prisas för sina upptäckter
442 Så får du ihop insatsen till första lyan
445 Maria Crofts: Du har större chans än du tror att få 

bostad genom att stå i kö
446 Kvinnors löner ökar snabbare än mäns
446 IMF vill ha större löneökningar för att driva upp inflationen
447 Telia vill bli först med 5g
448 Kroppens biologiska klocka hamnar i otakt av nattarbete
450 Stegtävlingar på jobbet kan snart bli olagliga
452 Björn Wiman: Fyra kvinnor som visar att Bokmässan är mer än 

marscherande nazister
454 Minnesstund för Ribbing på Bokmässan
455 Röster om Magdalena Ribbing
456 Björn Wiman: Hennes folkupplysarinsats gick i grunden ut på 

en enda sak: empati

457 DN MÅNDAG 2 OKTOBER 2017
457 Ett litet hopp för M
458 Muslimer är inte en annan art
459 Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället
462 Nya M-ledaren vill göra upp över blocken
463 Alla vill vara lucia i alliansen
465 Antalet IS-återvändare minskar kraftigt
465 KD: Försvaret måste få tolv miljarder extra
467 Catia Hultquist: Gravida blir behandlade som mindre vetande 

avelsmaskiner
468 Björn Wiman: Nazisterna lyckades med en sak – att allvarligt 

skada Bokmässan
469 Kameror i Husby driver langarna till nya platser
472 Jobb riskerar försvinna när förvaltningar flyttar ihop
473 Ökad centralstyrning ska pressa ned kostnader

474 DN TISDAG 3 OKTOBER 2017
474 Sverige behöver 400 000 nya jobb fram till år 2025
477 Så fungerar vår biologiska klocka
478 Nobelpristagarna förklarar hur dygnsrytmen fungerar
478 Miljardsatsning på vård ska rädda KD
480 En dag ska jag berätta hela sanningen för Emil
483 Goebbels hade varit nöjd med helgen i Göteborg
484 Antalet mord och skjutningar ökar
485 Tvärbanan går igen – efter 191 dagar

487 DN ONSDAG 4 OKTOBER 2017
487 Tillbaka till 2006
488 Ingen plats mellan liv och död
489 De gamla partierna bromsar den nödvändiga förnyelsen
492 Sparkade toppchefen är kvar på sitt arbete
494 Svallvågor frånvåldsam dödsdans
495 Upptäckten som fick själva rymden att skaka
496 8 av 10 personer som ska utvisas har avvikit
498 L vill satsa på integrationen
499 Veteraner tar plats på nya M-platser
501 Eniro klarade inte globala motståndare
502 Minskade utsläpp med gas i tanken
504 Här kan barnen sova över hos pappa i fängelset
507 Misskötsel fick fortsätta trots skarp kritik
509 Staden satsar 200 miljoner på ökad fysisk trygghet

511 DN TORSDAG 5 OKTOBER 2017
511 Misslyckad multikulturalism
512 Sänk skatterna och förkorta vårdköerna med 19 miljarder 
515 Linde kunde ha stoppat hela skandalen
516 Frågorna som ministern inte vill svara på
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519 De öppnade cellens innersta
520 Livets molekyler fångade på bild in i minsta detalj
521 För få ärenden avgörs – konsultbolag anlitas
522 Minskad integration ska betala skattesänkningar
524 C vill sprida ut makten i landet
525 Hård kritik mot UD efter DN-anmälan
526 Alliansen vill höja anslaget olika mycket
527 Världens finaste pris möts av kritik
528 Tjänstemän förlorar pensionsmiljarder
529 Innan bråket briserar – prata med din partner om pengar
533 Många unga pratar inte med munnen, de pratar med vapen
534 Risk för nytt sopkaos i Stockholm
535 Rödgrönrosa väljare splittrade om tiggeri
536 Fem miljoner ska få stopp på dödlig våld

537 DN FREDAG 6 OKTOBER 2017
537 Allt åt alla i sjukvården
539 Partierna slåss om verkligheten
541 Staten ska ta större ansvar för skolor med stora behov
543 Så vill de borgerliga sänka skatten
545 Nu svänger alliansen högerut
547 Långt kvar till en gemensam budget
548 Khavari anmäler SD-toppen
549 Neandertalarna gör oss sjuka än i dag
550 Hård strid om att bli EMA:s nya hemstad
551 Magdalena Andersson gör ett försiktigt val av ny skattechef
552 Stockholmsbörsen har stigit i 14 dagar
553 Återupprätta status och lön för dem som gör själva jobbet
554 Hur kan jag hjälpa mitt barnbarn att bli mindre blyg och 

osäker?

556 Björn Wiman: Nobelpriset till Kazuo -Ishiguro är ett kinderägg 
till både Akademien och läsarna

557 Länets bästa skolkommun är Nykvarn – Stockholm rasar
559 Barn ska slippa bo på hotell

560 DN LÖRDAG 7 OKTOBER 2017
560 Se upp för de gamla misstagen
561 Det blåser upp till storm på svenska bostadsmarknaden
563 Hårda paroller riskerar skapa spänningar
564 Löfven: Hårdare tag krävs mot våldet och gängkriminaliteten
570 Försäkringsbolag kommer att börja kräva gentester
571 Ett oväntat men inte ologiskt val
573 Sverige har en viktig roll i nedrustningen
575 Sverige minskar sitt ägande i SAS
576 Mer pengar i fickan för årets Nobelpristagare
577 Ny utvärdering vill se skärpt beredskap
581 Svensken är ett lustigt djur

582 DN SÖNDAG 8 OKTOBER 2017
582 Peter Wolodarski: Sluta inbilla dig att Sverigedemokraterna 

är ett parti som andra.
584 Högern vill försvaga välfärden med integration som tillhygge
587 Alliansväljare splittrade i synen på läget i landet
590 Därför tror vi på myter om hjärnan
592 Så äger ni bostadsrätten med olika stor insats
594 Kolla föreningens lån före köpet
595 Maria Crofts: Ta hjälp när ni köper bostadsrätt – annars kan det 

bli kostsamt
596 Stödet bättre om chefen har ansvar för en mindre grupp
597 Vi ser en ljusning och känner hopp
599 Passion och ”amore” gör att socialarbetare stannar kvar
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600 Nu är omsorgskunskap och empati svensk standard
602 Svårt göra lönekarriär som socionom
603 Metallbollen som ändrade historien

605 DN MÅNDAG 9 OKTOBER 2017
605 Vinden har inte vänt än
607 Inför enhetliga priser för alla receptmediciner
609 Stor ökning av anmälningar om våld i skolan
611 Alla ropar efter mer stöd i det förebyggande arbetet
612 Strid om enklare jobb i M-ledarens första duell
614 Muf vill minska statens utgifter med en femtedel
615 Kristersson i vuxet höger-vänster-kurr
616 Fler behövs i registret över donatorer
617 Landets skolgårdar ska kartläggas
618 Satsningar på lågt betalda är lönlösa
619 Flaskhalsar bromsar planerade åtgärder
620 Ungas förståelse av svåra ord allt sämre
621 Bakläxa om skatt för borätter
622 Kreativitet en fördel för många med adhd
624 Superkraft eller en livslång kamp?
625 Bråttom knyta ihop t-banan

628 Komplement till Kapitel 1 i zzzzp

628 DN MÅNDAG 16 OKTOBER 2017
628 Öppna hjärtan har blivit hårdare krav

630 DN MÅNDAG 16 OKTOBER 2017
630 Moderaterna ändrar kurs 

Sven Wimnell  24 december 2017: Samhällsplaneringens problem. 
Levnadsvillkor. Utvecklingens krafter. Mänskliga verksamheter. 
Utrikes och inrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzr.pdf

Innehåll 
Sida
  6 Kapitel 1: Människornas levnadsförhållanden och 

utvecklingens krafter. Systemet för mänskliga 
verksamheter.

  7 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse

  8 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
11 Utvecklingens krafter
12 Systemet för mänskliga verksamheter
15 Den fundamentala påverkanskedjan

17 Sveriges regeringar under 100 år
19 Makthavare i världen efter andra världskriget

21 Sven Wimnells hemsida på Internet:
Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?
" Samhällsplaneringens problem, hur ska man kunna förbättra 
världen", är ett forskningsprojekt som har pågått sedan 1960-
talet och som sedan den 29 april 1998 behandlas i samman-
ställningar på Sven Wimnells hemsida, wimnell.com
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22 Kapitel 2 : Läget före 10 oktober 2017.

23 De senaste sammanställningarna

23 De utrikes förhållandena är behandlade t o m 23 juni 2017.

23 De inrikes förhållandena mellan 23 juni och 13 september 
2017 är ofullständigt behandlade, men det viktigaste finns i 
sammanställningarna den 10 september, 16 och 17oktober 
vars innehållsförteckningar återges strax härefter.

24 Innehållsförteckning till
Sven Wimnell 10 september 2017:
Läget i Sverige och världen. Levnadsförhållanden. Utveck-
lingens krafter. Systemet för mänskliga verksamheter. 
Samhällsplanering. Partipolitik. Skatter och bidrag.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzo.pdf

28 Innehållsförteckning till
Sven Wimnell 16 oktober 2017: Alliansen och regeringen.
Hushållens levnadskostnader, skatter och bidrag. Annat.
Myndigheter. Levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
Riksdag, regering, budget, debatter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzp.pdf

31 Innehållsförteckning till
Sven Wimnell 17 oktober 2017: Tidningsartiklar 13 september 
till 9 oktober 2017 om inrikes förhållanden i Sverige. Bilaga 
till sammanställning 16 oktober.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzq.pdf

39 Kapitel 3: Utrikes förhållanden

40 Allmänt om utrikes förhållanden

41 Några tidningsartiklar som belyser  utrikes förhållanden.

76 Innehållsförteckning till
Sven Wimnell 19 december 2017: Tidningsartiklar om 
utrikes förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 
17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzs.pdf
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 87 Kapitel 4 : Inrikes förhållanden efter den 9 okto-
ber 2017 och skattesystemets utveckling efter 
andra världskriget. Vad regeringen bör göra.

 89 De svenska värderingarna finns i vår 
regeringsform

  92 Allmänt om inrikes förhållanden. 
Och skattesystemets utveckling efter andra världskriget

  96 Inkomstskatterna
  98 Konsumentverkets beräkningar 2017
103 Hyresstatistik
104 Utrymmesstandard
105 Månadskostnader år 2017, förvärvsarbetande

icke-pensionärer
105 Årskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer
106 Pensionärer 2017
106 Årskostnader år 2017, pensionärer
107 Ekonomi för unga
108 2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 

Inkomstskatt i % av inkomst
109 2006-2016. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn
114 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
115 2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn skillad 

ensom - makar/sambor
116 Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i 

inkomstskattesystemet
116 Mer om skatter och bidrag.

122 Förslag om förbättringar för de lägsta inkomsterna finns på 
sidorna 70-105 i
Sven Wimnell 10 september 2017:
Läget i Sverige och världen. Levnadsförhållanden. 
Utvecklingens krafter. Systemet för mänskliga verksamheter. 
Samhällsplanering.Partipolitik. Skatter och bidrag.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzo.pdf

Fyra förslag som förbättrar för de lägsta inkomsterna.

122 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.

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

122 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

 
123 3 Bostadsbidrag för barnfamiljer.

Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som 
inkomst vid  beräkning av bostadsbidragen avskaffas. 
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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. 

123 4.TV-avgiften avskaffas för privathushåll.
Motsvarande belopp betalas som en kollektivavgift av riks-
dagen till publicserviceföretagen. För riksdagens finansiering 
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.

123 Från http://wimnell.com/omr36-39zzzl.pdf (sid 73-75)
Problem med bostadslån. Varken amorteringskrav eller sämre 
ränteavdrag i huvudregeln bör föreslås av regeringen.

124 Kort något om vad regeringen för övrigt bör göra.

124 Demokratin behöver förbättra

124 Religion och levnadskunskap
126 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan

127 Regeringen bör lägga upp en svensk världsplanering från 
svensk horisont

128 Regeringen bör ha en plan för sin politik.

129 Regionplanering
130 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?

131 Regeringens politik

132 Politikområden för politiken 28 juli 2017

256 Några tidningsartiklar som belyser  inrikes förhållanden.

Innehållsförteckning till 

Sven Wimnell 20 december 2017: Tidningsartiklar om inrikes 
förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 
17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzt.pdf   
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Sven Wimnell 19 december 2017: Tidningsartiklar om utrikes 
förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 
17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzs.pdf

 3 DN TISDAG 10 OKTOBER 2017
Sverige riskerar sämre relationer med USA

  6 Runt tusen IS-män överlämnade sig
  6 Merkels flyktinguppgörelse banar väg för ny regering
  8 Jätteburgaren till Putins ära var fejk
10 Mänsklig brist på självkontroll ger ekonomipriset

11 DN ONSDAG 11 OKTOBER 2017
Ett defekt avtal är bättre än inget

12 Förvirring i Spanien efter tvetydiga talet
14 Nu skrotas Barack Obamas klimatlag
15 Visumkrisen förvärrad när Erdogan röt till
16 Nordkoreanska hackare stal stridsplaner
17 FN: Akut läge för migranter
18 Branschen blev tagen på sängen
19 IMF vill rusta för sämre tider redan nu

20 DN TORSDAG 12 OKTOBER 2017
Relationerna mellan USA och Iran har redan skadats

21 Demokratin där friheten kvävs av korruption

24 DN FREDAG 13 OKTOBER 2017
Hongkong får inte förlora hoppet

25 Ryssland knyter nya band medan USA är på väg ut
26 Uppgörelsen är knappast en försoning
27 Brist på reformer ett sänke för landet

28 Indien vill växa – med svensk hjälp
30 Martin Jönsson: Tvivla inte på att president Trump menar 

allvar med hoten mot medierna

31 DN LÖRDAG 14 OKTOBER 2017
Trumps utträdespolitik försvagar USA:s ställning

32 Enligt Trump bryter Iran mot avtalet
33 Trupprörelser väcker oro för offensiv mot Kirkuk
34 Zuma riskerar åtal för 783 fall av korruption
35 Prag och Kiev i ordkrig om Krim
36 Oenighet om kolkraft stoppar utsläppsavtal
37 Vardagen och hoppet återvänder i Mosul

38 DN SÖNDAG 15 OKTOBER 2017
Högerpopulister kan ta plats i regeringen

40 IS-anhängare kapitulerar i al-Raqqa

40 DN MÅNDAG 16 OKTOBER 2017
Vi glömde kvinnorna i Pakistan

41 Högergir i alplandet
43 Vi har aldrig sett en sådan förödelse
44 Experter fruktar en svagare bankunion
47 Spanska sjukan dödade 50 miljoner
48 Äktenskapet är ett patriarkalt påhitt – oavsett antal fruar
49 Storslaget snömos. Bengt Jangfeldt pejlar idéerna bakom Putin

50 DN TORSDAG 19 OKTOBER 2017
Sexuellt våld är en ständig risk för kvinnor i mitt land

51 Kvinnor runt hela världen: Jag också!
54 Efter IS återstår resten
55 DN LÖRDAG 21 OKTOBER 2017
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I skuggan av Brexit föreslås att EU:s ledare ska få ökad makt

56 DN ONSDAG 25 OKTOBER 2017
Xi befäster sin makt över landet

57 DN TORSDAG 26 OKTOBER 2017
100 år av kommunistisk terror

59 Försämrat läge i Afghanistan
60 Spänt läge när Kenya genomför presidentval
61 Ingen kronprins i Xis makte
63 Lenin var helt skrupelfri

64 DN FREDAG 27 OKTOBER 2017
3 av 10 IS-krigare tillbaka i Västeuropa

67 Puigdemont pressas av både Madrid och separatisterna

68 DN LÖRDAG 28 OKTOBER 2017
Urskogen skövlas för att provocera EU

72 Ryska pedagoger bryr sig inte om känslor

73 DN SÖNDAG 29 OKTOBER 2017
De hederliga får inte ge sig

74 Tusentals människor strömmar på den leriga stigen mot 
flyktinglägren i Bangladesh

84 Därför gör omvärlden ingenting
85 FN:s utredare nekades ”nya bevis”

86 DN MÅNDAG 30 OKTOBER 2017
Välkommen till nutiden

87 Donald Trumps väg till 2024
89 Klyftan inom Demokraterna större än någonsin
91 USA:s ärkefiende stärker sin ställning i Mellanöstern
93 Kurdiska parlamentet stormat

  94 DN TISDAG 31 OKTOBER 2017
Kina har åter fått en kejsare

  95 Muellers första åtal är ingen fejknyhet
  96 Michael Winiarski: Härvan kan bli långt allvarligare än 

Watergateskandalen
  98 Trumps förre kampanjchef anklagas för konspiration
100 Protester när Kenyatta utropades somsegrare
101 Hyperinflation i Venezuela

102 DN ONSDAG 1 NOVEMBER 2017
Krångel varslar om mer trubbel

103 Föraren sköts i magen efter dådet
104 200 befaras döda efter kärnvapentest
105 Berlusconi utreds för maffiakoppling

106 DN TORSDAG 2 NOVEMBER 2017
Vädret tvingar 22 miljoner att fly varje år

108 Japan fasar för att mista sin brittiska bro till Europa
110 Så blev striden om den polska urskogen en fråga om EU:s 

makt

113 DN FREDAG 3 NOVEMBER 2017
Trump på hinderbanan

115 Vi har framfört vår oro till FN
116 Sverige finansierar sexualundervisning
117 Mystiskt hålrum upptäckt i den största pyramiden
117 I dag tiger Ryssland ihjäl sin revolution
121 Avhoppet ökar pressen på May
123 Ny Fed-chef kan öppna för färre regleringar
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125 DN LÖRDAG 4 NOVEMBER 2017
Efter sju år kan de äntligen träffa sina säktingar igen

127 Torbjörn Petersson: Nordkoreas kärnvapen står överst på 
agendan 

128 Veteranerna får allt svårare att skapa ordning i Vita huset
130 Så gick det med Donald Trumps löften
132 Första året blev ganska hyfsat för USAekonomin
134 Nya chefen ses som ett säkert kort
135 Hollywood 1980

137 DN SÖNDAG 5 NOVEMBER 2017
Bland miljonärerna i Palm Beach trivs Trump som bäst

144 Impulsiva utfall den röda tråden från Vita huset
147 Kritiker: En inbjudan till mutor
150 Svärmar av satelliter ska ge alla internet
152 OS avslöjade den brutala slavhandeln i Rio
154 Libanons ledare avgår efter mordkomplott
155 USA och Japan går samman för att hejda Kinas inflytande
157 Trump kan få oss att förlora vår moraliska kompass för alltid

159 DN MÅNDAG 6 NOVEMBER 2017
Hopp för klimatet trots Trump

160 Tro inte på fransk-tysk EU-reform
161 Donald Trumps minister gör affärer med Putins svärson
163 Storbråk mellan Liberias ledare
164 Rusning av arga kvinnor till politiken
167 Kronprinsen anses försöka stärka sin makt
168 Trump: Ingen diktator bör underskatta USA

169 DN TISDAG 7 NOVEMBER 2017
Terrorn avslöjar Trump

170 Med socialismen mot ruinens brant
171 USA-minister firade med rysk redare
172 Xis skarpaste hjärnor har en plan förTrump
174 Så har Kina tagit över som världensjeansfabrik
176 Mugabe sparkar vicepresidenten
176 Byborna beväpnar sig efter massakern

178 DN ONSDAG 8 NOVEMBER 2017
Med Nordkorea i resväskan

180 Lita aldrig på en allsmäktig prins
181 USA:s president vänder världen ryggen
183 Valet sände chockvågor över världen
184 I huvudet på Trump
187 Monumenten har blivit en stridszon
190 Om Clinton blivit president

192 DN TORSDAG 9 NOVEMBER 2017
USA är emot att rika länder tar större ansvar

193 Hela världen har samlats för miljön
194 Peking på tå för Trump
195 Polen i storgräl med Tyskland och Ukraina
197 Efterlängtade vinster för Demokraterna i delstatsval
197 Krigsveteraner tar avstånd från Mugabe
197 Minister avgår efter hemliga möten i Israel
200 Rent opinionsmässigt är Trump enkatastrof
201 Det fanns inga öppna hjärtan för deförföljda
203 Nazistiska konstrov lyfts fram ur denhistoriska glömskan
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205 DN FREDAG 10 NOVEMBER 2017
Manfall drabbar land i förfall

206 Kolet pressar Merkel
207 Nattligt avtal räddningen för EU:s klimatroll
208 Ny dämpad Trump – för affärernas skull

210 DN LÖRDAG 11 NOVEMBER 2017
Krisen riskerar att spilla över på andra länder

212 Kidnappningsplan för Fetullah Gülen utreds
213 Mays mardröm fortsätter – nu kan Boris Johnson tvingas avgå
214 Fortsatt låst läge i Brexitförhandlingarna
215 Angela Merkels rådgivare varnar för överhettning
217 När isen smälter letar isbjörnarna mat inne i byn
223 Genväg till framtiden. Ska han väcka mammutarna och ge oss 

evig ungdom?

225 DN SÖNDAG 12 NOVEMBER 2017
De härskar med hjälp av religionen

226 Så skärper Frankrike kampen mot terrorn
232 Antiterrorlagstiftning i andra länder
234 Joel Clement tar kampen mot Trumps klimatpolitik
237 Den åldrande Mugabe står inför sin värsta kris
237 EU-sanktioner rubbar inte Maduros makt
239 Hemma hos dimhöljda bergens jättar

243 DN MÅNDAG 13 NOVEMBER 2017
Material misstänks ännu hållas hemligt

244 Norska staten inför rätta
246 Greenpeace hoppas vinna målet med hjälp av grundlagen
247 Gänguppgörelserna med skjutvapen ökar

248 Dödstalet befaras stiga efter jordskalv
249 Finland laddar inför bankflytten
250 Oljemiljarder ger schejker konstfernissa

152 DN TISDAG 14 NOVEMBER 2017
Vad Europa kan lära av Japan

253 Despoter med Nato i kikarsiktet
254 Kamp mot klockan för att hitta fler överlevande
256 Intervjun med al-Hariri väcker flera nya frågor
257 Färdigtrökt i Vatikanen när butiken slutar sälja tobak
258 Venezuela pekas ut som geopolitisk risk

259 DN ONSDAG 15 NOVEMBER 2017
Kaczynski väntas ta över som regeringschef

260 Expert: Akuta situationen med risk för krig är över
262 Hotet om nyval skuggar Merkels samtalom framtida regering
263 Militärt ingripande i Harare skulle varasensationellt
264 Homo sovieticus. Klarögda vittnesmål om Putins Ryssland

266 DN TORSDAG 16 NOVEMBER 2017
Militären håller Mugabe i husarrest

268 Frihetskämpen som blev diktator
270 Historisk polisinsats ska förhindraterrorattentat
273 Spänd väntan på premiärministern
275 Stridslysten kronprins chockar omvärlden
276 Ledande separatister: Vi var naiva
277 USA vill att övergrepp i Burma utreds
278 Riksdagsledamöter: Vi varnades av Kinasambassad
279 Åtgärder i Kina uppväger USA-avhopp
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280 DN FREDAG 17 NOVEMBER 2017
May hyllar de som träder fram i #metoouppropet

283 Katrine Marçal: De konservativas fruktan för Corbyn räddar 
den hårt pressade May

286 De sociala frågorna ska få tilliten till EU att växa
287 Annika Ström Melin: Merkels förhandlingar viktigare för EU
289 Mugabe i krismöte med militära ledare
290 Första damens maktambition utlöste kaoset
291 CNN:s status i Ryssland fortfarande oklar
292 Motståndare enas i sitt stöd för premiärministern i exil
294 Brexit hotar Irlands nya gränslöshet
296 Klimatkrisen igen. Al Gore i fokus i känslostark uppföljare om 

konsekvenserna av global uppvärmning

297 DN LÖRDAG 18 NOVEMBER 2017
Också evigheten skulle avskaffas

298 Metoo rubbar inte chefssexisten
299 Frankrikes president Emmanuel Macron i DN-intervju: 

Underskatta inte Europas populister
304 En besvärlig balansgång väntar Löfven
306 De nya sociala riktlinjerna är inte bindande
307 Man undrar vad allt det här kostar
308 Knäckfrågorna drar ut på tiden
310 Anna-Lena Laurén: På ryska ska soppor vara glödheta
311 Mugabe kan bara fällas via misstroendevotum
313 Misstänks bygga ubåt för raketer
313 Högern väntas vinna valet
314 Eldriften på väg tillbaka efter 100 år
315 Kargt och jättelikt. Andrzej Stasiuk om det riktiga Ryssland
317 Sultanens ättlingar vill ha makt i Erdogans Turkiet
321 Livsviktigt att berätta om kommunismens brott

322 DN SÖNDAG 19 NOVEMBER 2017
Många frågor att lösa om utsläppen skaminskas

323 Hoppfullt trots Donald Trump
324 Folket har till slut enats – mot presidentMugabe
326 Flyktingarnas dröm är att kunna resahem
328 Inga nya svar vid al-Hariris Parisbesök
329 Sista chansen för Merkel att få ihop en nyregering
330 Kraftigt jordskalv i Tibet
330 AU kräver åtgärder mot libysk slavhandel

331 DN MÅNDAG 20 NOVEMBER 2017
I Christiania styrde den starkes rätt

332 Putins kritiker kräver ekonomiska reformer
333 Presidenten såg Kasianov som en tjänsteman
334 Maria Schottenius: Stackars Libanon som kläms mellan alla

jättar i Mellanöstern

335 DN TISDAG 21 NOVEMBER 2017
Stoppa slaveriet i Libyen

336 Den revolutionäre prinsen
337 Mugabe överens med armén – kan klarasig genom krisen
339 Skattereform kan ge Demokraterna fördel
340 Oron sprider sig utanför landets gränser

341 DN ONSDAG 22 NOVEMBER 2017
Merkel klarade inte sitt omöjliga uppdrag

342 Jubel över Mugabes fall
343 Att ställas inför riksrätt hade blivit enplågsam process för den 

93-årigepresidenten
345 Rättvisan hinner ifatt Ratko Mladic
346 Majoritet av de tyska väljarna hoppas på nyval
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347 Putin vill ta ledarrollen för samtal om Syrienkonflikten
349 Europas ekonomi står stark – trots tyska stormen

351 DN TORSDAG 23 NOVEMBER 2017
Krigsförbrytare ska aldrig sitta säkert

352 Allt fler lampor lyser runt om i världen
353 Nyfascisterna används som torpeder”
355 Mugabes efterträdare kan få Väst atthäva sanktioner
357 al-Hariri övertalad att stanna tills vidare
358 Livstids fängelse för ”Bosniens slaktare
359 Interna strider i tyska socialdemokraterna
360 Putin: ”God chans” för fred i Syrien
361 Multikulturell mytmakare utan gränser

364 DN FREDAG 24 NOVEMBER 2017
Pax Putin i sikte på dödens fält

365 Protestvågen i USA sveper närmare president Trump
367 Växande protester mot slavhandeln i Libyen
369 Stridsvagnar på gatorna efter politisktoppstrid
370 Rohingyer ska få återvända 

371 Artiklarna 25 november - 3 december 2017
har på försök inordnats under följande rubriker:
Världen
USA
Övriga Amerika
Europa
Ryssland
Mellanöstern och Nordafrika
Övriga Afrika
Övriga Asien
Australien, Oceanien, Världshaven, Polarområdena och 
Rymden
Detta medför extra arbete men tycks inte göra det lättare att 
förstå de utrikes förhållandena

372 Världen
DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Så skriver vi historia

373 DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
Johan Croneman: Barn säljs som slavaroch vi stänger 
gränserna och somnar om

376 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
USA tar täten när 5G-nätet byggs ut

377 ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Lista över skatteparadis väntas bli kort

378 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
OECD spår starkare global uppgång
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379 USA
DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Rusta er för Trumps handelskrig

381 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Metoo utnyttjades i försök att lura Washington Post

383 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
Det här går inte att vänja sig vid

384 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
Den nya missilen ett misslyckande för Trumps strategi

385 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
Trump spred islamfientliga filmer

386 DN FREDAG 1 DECEMBER 2017
Uppgift: Presidenten ska sparka Tillerson

387 DN FREDAG 1 DECEMBER 2017
Storsvindlare hade samarbete med regimen

388 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
Michael Flynn medger att han ljugit för FBI

389 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
Tillerson om ryktena: ”De är skrattretande”

390 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
USA motsätter sig marknadsstatus förKina

391 DN SÖNDAG 3 DECEMBER 2017
Kristna vägrar överge Roy Moore trotsanklagelser

DN SÖNDAG 3 DECEMBER 2017
394 Ja till Trumps skatteförslag i senaten

394 Övriga Amerika
DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
Tv-stjärna leder presidentval

396 DN SÖNDAG 3 DECEMBER 2017 (Bara reseskildring)
Barbados – en ö med starka färger

401 Europa
DN. LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Schulz gläntar på dörren för Merkel

402 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
EU håller dörren stängd för grannländernai öst

404 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Knussel i Bryssel vinner inga hjärtan i öst

405 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Påvestaty i korseld efter sekulär strid

407 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017 
Brexitsamtal gav hopp

407 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Prisboom väntar konstmarknaden
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408 DN SÖNDAG 26 NOVEMBER 2017
Så är den hemliga vardagen bakom lägrets murar

414 DN MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017
Brexit avgör Irlands öde

416 DN SÖNDAG 26 NOVEMBER 2017
Ingmar Nevéus: Våra blickar riktas åtannat håll – men efter två 
år är problemen kvar

419 DN MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017
Sverige bäst i EU – men flera länder backar

420 DN MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017
I Polen vill regeringen att kvinnorna stannar hemma

422 DN MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017
Stor koalition i Tyskland alltmer trolig

423 DN MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017
Irland skärper hot – kan välta Brexitprocessen

423 DN MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017
Jan Eklund: Passionerat försvar för Europa i en pessimistisk tid

425 DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
Nyval hotar på Irland

426 DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
Extremister skenhängde liberala”folkförrädare”

427 DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
Merkel optimistisk om stabil regering

428 DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
Toppmöte om luftkvalitet

428 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Den yttersta högern känner medvind

431 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Nyval avvärjdes när ministern avgick

432 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Politiker accepterar centralstyre

433 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Uppgifter: Avtal om Brexitnotan

433 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Teknikjättar ska ta fram hybridflyg

434 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
App är bästa hjälpen när dudubbelparkerat

435 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
Många av oss hade ett bättre liv i DDR

437 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
AFD hoppas på nyval trots oklart läge
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438 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
 Tog gift när han fick sin dom – dog

439 DN FREDAG 1 DECEMBER 2017
NMR förbjuds i Finland

439 DN FREDAG 1 DECEMBER 2017
Rolléns gloria har halkat på sned

441 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
Om flyktingströmmen ökar blir det problem 

442 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
Utrikespolitiken vilse i världen

443 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
Katalansk prägel på Korsikas val

444 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
Katrine Marçal: Hur mycket kostar Oxfords universitet?

446 DN SÖNDAG 3 DECEMBER 2017
Separatister blåser av upproret motSpanien

447 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
Växande irritation hos Schulz kan lägga hinder för en ny 
regering

448 DN SÖNDAG 3 DECEMBER 2017
Finlands 100 år av frihet, kamp ochsjälvcensur

450 DN SÖNDAG 3 DECEMBER 2017. /Reseskildrig)
Nära till allt i lilla Reykjavik

452 Ryssland
DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Därför vill rika ryssar leva som denbrittiska överklassen

458 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
Ryssland vinner VM i fusk

460 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
Ny lag begränsar utländska tidningar

461 DN FREDAG 1 DECEMBER 2017
OPEC och Ryssland överens

461 DN SÖNDAG 3 DECEMBER 2017
Amerikanska journalister kan portas frånryska duman

462 Mellanöstern och Nordafrika
DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Oppositionen enas inför fredssamtal

463 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Förföljelsen av Abdullah och hans familj fortsätter – nu på 
svensk mark

466 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Terrorismen är avskyvärd även i Egyptensdiktatur
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466 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Över 200 döda i attack mot moské

469 DN SÖNDAG 26 NOVEMBER 2017
Saron såldes som slav

470 DN SÖNDAG 26 NOVEMBER 2017
IS-terrorister jagas för moskéattacken

472 DN MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017
Turkiets president oroad över rättegång i New York

473 DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
Ny lag mot journalister upprör

474 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Konflikten om Sinaihalvön blev grogrund för terrorister

475 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Syriens regim ska delta i samtalen

476 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Vill se krafttag mot slavhandel

477 DN FREDAG 1 DECEMBER 2017
Ingen lättnad i blockaden trots försoningsavtalet

480 DN SÖNDAG 3 DECEMBER 2017
Splittring i Jemen efter tal av Saleh

480 Övriga Afrika
LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Mnangagwa utlovar reformer

481 DN SÖNDAG 26 NOVEMBER 2017
Lojaliteten med Mugabe bröts över en natt

484 DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
EU-bidrag till arbete ska hejdaflyktingströmmen

485 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Hundratals räddade från smugglare

485 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Amnesty: Shell ansvarigt för mord ochvåldtäkter

486 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
Högt uppsatta militärer får tunga ministerposter

487 Övriga Asien
DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Kina sänker importavgifter

488 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
FN: Ännu inte säkert för rohingyer att återvända

488 DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
Påven i delikat balansgång i Burma

489 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Ny robot avfyrad
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491 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
USA-besöket sätter fokus på Nordkorea

492 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Rohingyer ska bo på avlägsen ö

493 Australien, Oceanien, Världshaven, Polarområdena och 
Rymden
DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Agung kan sänka jordens temperatur

494 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
Delstat röstade för aktiv dödshjälp 

Sven Wimnell 20 december 2017: Tidningsartiklar om inrikes 
förhållanden. 10 - 16 oktober 2017 enstaka artiklar. 
17 oktober - 3 december ett större urval.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzt.pdf  

  3 DN TISDAG 17 OKTOBER 2017
Fattigdom finns i Sverige men den har gjorts osynlig

  5 DN TORSDAG 19 OKTOBER 2017
Blir vi lyckligare av att göra någonting bra för andra?

  7 Niklas Wahllöf: Visst är det sorgligt att det ska krävas privata 
upprop mot svinerier

  8 Flera kända män anklagas för övergrepp
10 DN:s korrespondenter om #metoo i världen.
11 Kampanjen engagerar miljontals människor
12 Inga likes här. Weinsteins hustru blir dubbelt bestraffad

13 DN FREDAG 20 OKTOBER 2017
Asylrätten måste bevaras

15 Beteenden ovärdiga en rättsstat
16 SVT utreder också trakasserier
17 Maria Schottenius: När kvinnorna på Aftonbladet fick nog av 

tafsandet
18 Niklas Ekdal: Vid internets skampåle är du skyldig tills 

motsatsen bevisats

19 DN LÖRDAG 21 OKTOBER 2017
TV4-ledningen kände till övergreppen i många år

22 SVT-chefen polisanmäls – säger upp sig
23 KD:s satsningar är svåra att skilja från andra partiers
24 Kampanjen tar steget ut på gator och torg
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25 Så hanterar du folk som trycker ned dig

28 DN SÖNDAG 22 OKTOBER 2017
TV4-chefen: Vi har blundat för det här

28 Övergreppskultur i kulturvärlden

34 DN MÅNDAG 23 OKTOBER 2017
Registret över svenska judar är en del av SD:s mörka historia

36 Dags att tala ut. Teatern är en av de värsta platserna för sexism, 
skriver Aleksa Lundberg

37 DN TISDAG 24 OKTOBER 2017
Politikerna måste återta makten frånjuristerna

39 Säpo kände till lagbrottet – väntade med att berätta
42 Jag tror att det är ett undantag, ett rötägg
43 Regeringen föreslår höjd pensionsålder
46 Få pratar med chefen om sexuella trakasserier

49 DN ONSDAG 25 OKTOBER 2017
Polisen är inte fienden

50 En rörelse bortom skammen
52 Dags för männen att ta tag i den omoderna mansrollen
54 Tunga L-politiker vill flörta med S
56 Flera skäl för S att dämpa entusiasmen
57 Utgiftsmålet för bistånd kritiseras
58 Ministern kritisk mot allmännyttan
60 Staten behöver se över stödet
61 Nya regler ger EU-arbetare samma lön som en svensk
62 Empati är två korta ord: me too
64 Hårda fakta i trakasseridebatten
65 DN TORSDAG 26 OKTOBER 2017

Alliansen har en chans
66 Moderaterna kraftigt uppåt efter ledarbyte
68 TV3-profil utreds för ”oacceptabelt beteende”
69 Trend att hyrorna höjs med onödiga renoveringar
71 Ingen uppdatering av kritiserat förslag
72 Den siste smakdomaren

74 DN FREDAG 27 OKTOBER 2017
Långt kvar till toppen för Ulf Kristersson

77 Opererades av Macchiarini – fick allvarliga skador
79 Forskare saknas till bok om partiets historia
80 Ny duo tar över DN:s ledarsida
81 Tusentals får lämna Nordea när banken digitaliserar
87 Nästan alla stockholmare trivs med livet
88 Starbrink kände inte till Karolinskas köproblem
89 Välutbildade lever nästan sex år längre

91 DN LÖRDAG 28 OKTOBER 2017
Behandla IS som nazismen

94 Anklagelser om jäv hos åklagarens experter
97 Privata värdar köper alltmer av allmännyttan
98 Rekordår för Volvo på gång
99 Vårdskandalen växer: ”Är den största någonsin”
100 Malin Ullgren: Du har fått lära dig att acceptera det mesta 
utom våldtäkt 
102 Hans Rosling: Resurserna i Moçambique var minimala och 

behovet av sjukvård maximalt.

106 DN SÖNDAG 29 OKTOBER 2017
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Migrationsdomstolarna har ökat rättsosäkerheten
108 Viktigt att agera mot gängen
109 UD fick tidig kunskap om tänkbart angrepp
111 Prisökningar bakom höjd fastighetsavgift

112 DN MÅNDAG 30 OKTOBER 2017
430 miljoner försvann – ärendet lades ner

115 Luthers reformation firades i Uppsala
115 Så pratar du med någon som dricker för mycket
118 Luthers frihet skänkte bildning även för hjärtat

120 DN TISDAG 31 OKTOBER 2017
Mycket olycklig tajmning

122 Våra framgångar visar att vanligt folk är rättslösa
124 Macchiarinis forskning var fusk anser expertgrupp
126 Så vill regeringen få stopp på attackerna
127 Politikernas utspel svåra att värdera
128 Klimatexpert om ny rapport: Chocksiffror
130 Planer mot extremism döms ut
131 Fler som flyttar till jobben skulle minska arbetslösheten
132 Rånades på väg till skolan: Jag hatar det här stället
134 Akut brist på skyddsrum i Stockholm

136 DN ONSDAG 1 NOVEMBER 2017
Rätten att leva som alla andra

136 Ulf Kristersson: Nej, jag tänker inte samtala med 
Sverigedemokraterna

142 M-ledarens strategi kan leda till ännu mer stök efter nästa val
143 Så påverkas allas hälsa av den stigande temperaturen
144 Fel sorts renoveringar kan leda till bubbla
145 Skenande byggkostnader oroar

146 Telia säljer ryska Megafon
147 Skatten ska bekosta det som är viktigast i samhället

147 DN TORSDAG 2 NOVEMBER 2017
Låt sexåringarna fortsätta leka

149 Lärarna skulle lyftas – men villkoren är för usla
151 Ygeman sågar Kristerssons nya SD-linje
152 Kvinnliga akademiker mår sämre på jobbet än männen
153 Varannan bio riskerar att läggas ned
155 Barnakuten är inte barnanpassad

156 DN FREDAG 3 NOVEMBER 2017
Sverige behöver en nationell plan mot korruptionen

158 Kraven ökar på att lagen ska ändras
159 Expert: Man vill komma åt pengar
169 Viktor Barth-Kron: Socialdemokrater och liberaler, enade mot 

okända mål
162 Kan man lära barn att ”ta för sig” utan att det går ut över  andra?
163 Stockholm vimlar av singlar
164 I vår tid blir de rika bara rikare och rikare
167 Sorglig historia. Lagen ett hot mot fri forskning och debatt

168 DN LÖRDAG 4 NOVEMBER 2017
Moskébygge vållar strid – fyra år efter att planerna godkänts

173 Domstol stoppar upphandling av pass
174 Polis: Ovanligt att pojkarna får hjälp
175 Mohamed lyckades ta sig från livet på gatan
176 Jag vill ha konkreta svar från de ansvariga
179 Fler lägenhetssäljare tvingas sänka priset
180 Överläkaren: En kaotisk situation
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182 DN SÖNDAG 5 NOVEMBER 2017
Förstelärarreformen har stärkt lärarprofessionen

184 Sverige kan köpa nytt luftvärn från USA
186 Så får du koll på ekonomin i föreningen
187 Låga hyreshöjningar även i år – Malmö ökar mest
188 Se vilka uppgifter som finns om dig i statens register
188 Lärarna kritiska till kravet på programmering i skolan

190 DN MÅNDAG 6 NOVEMBER 2017
Lånefinansiera stambanor för svenska höghastighetståg

192 Leif Östling försvarar skatteupplägg
194 Miljardärer världen över är oroliga
195 Stora brister i vården efter sexövergrepp
199 Fler anmäler sexbrott
188 Höjda klimatambitioner svenskt mål på FN-möte
201 Dags för resultat i kunskapsmätning
202 Orealistiskt höga vinstkrav bäddar för nya finanskriser
203 Ta en kopp till – kaffet gör dig troligen bara gott
205 Det händer med din kropp när du dricker kaffe
206 Karolinska avböjde hjälp att korta kön

208 DN TISDAG 7 NOVEMBER 2017
Lagligt men beklagligt

210 Den perfekta partiledaren
211 Köp av svart hyreskontrakt ska kunna ge fängelse i fyra år
213 Kritiken växer efter skatteuttalanden
215 Näringslivet mår bäst av att Östling avgår
216 Välkända storföretag flyr till skatteparadis
217 EU har inte lyckats strypa penningflödet
218 Toppmötets lokaler försvårar för polisen
220 Isländsk kritik mot stjärnkirurgen

221 Banden mellan USA och Sverige stärks i Helsingfors
222 Åkesson: Nu har vi varit där och jag tycker att det var bra
223 2017 blir ett av de tre varmaste åren
224 Rekordmånga hemlösa barn i Malmö
225 Vi jobbar för att trycka ned hyrorna
227 Vi kan inte lösa klimatfrågan utan att lösa energifrågan
229 Fantasilös undervisning är ett svek mot eleverna
230 Det är lite som Bullerbyn här i området
233 Utsatt att vara hyresgäst i bostadsrätt
234 Kaos på UR efter omorganisation
236 46 miljarder skäl att stoppa flykten till skatteparadisen
237 Förskolor lär sig hjälpa missbrukares barn
239 Vattenmuseet Aquaria lägger ner
239 Sjukhusdirektörerna kallas till möte med Svenonius

241 DN ONSDAG 8 NOVEMBER 2017
Skatteslöseri är stöld och en riktig skandal

242 En sjuk byråkrati
243 Rättsstaten riskeras om inte fler söker domarjobb
245 Få anmäler sextrakasserier på myndigheter
247 Inte ens min närmsta chef stöttade mig
248 Sprängdåd och automateld del av nya våldet mot poliser
251 Regeringen väljer Patriot framför europeiska robotar
253 Tillslag stoppade sändningar i kurdisk tvkanal
254 Sverige, Finland och USA i nytt militärt samarbete
255 Demokratifrågor svensk skolas paradgren
256 Gardell har 4,6 miljarder i privata bolag på Malta
257 EU närmar sig svart lista över skatteparadis
258 De lever i en helt annan värld än andra skattebetalare
259 Hot och våld är vardag för socionomerna
260 Hur kan lärare utsätta unga för dessa meningslösheter?
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260 Man månar mer om sina grannar i bostadsrätter
263 Grannar blir sällan riktiga vänner
265 Flaskhalsar får tillväxten att mattas
266 Tuffa frågor om canceroperationer

267 DN TORSDAG 9 NOVEMBER 2017
Schizofreni betraktas som en sorts psyketsaids

268 Skatteplanering får inte förvandlas till ett skällsord
269 Barn drabbas hårt av de nya reglerna
270 Flera domar har gjort att avslagen ökar
272 Regeringen lovar tuffare tag mot inbrottsligorna
273 Information från polisen kan ha läckt till kriminella
273 Politiker vill se skärpt skattelag
275 Fler väntas vilja rätta sin deklaration
276 Visselblåsande civilekonom kan vända sig till etikjour
277 Fler miljardärer borde göra som Bill Gates
278 Politikerna måste återta makten från tjänstemännen
278 Här blir vardagslivet mycket enklare
281 Gemenskapen lockar många till kollektivboende
283 Underhållning utan betalning på Tallink Silja
285 Vissa av killarna fick ta privata lån för att klara sig
286 Luther på axeln. Han fick sexism att framstå som gudomligt 

påbud
287 Det räcker inte med punktinsatser för att besegra 

högerextremismen
291 Ingen ska dö på grund av vårdköer
292 Miljöborgarrådet vill förbjuda flygresor i tjänsten inom Sverige

294 DN FREDAG 10 NOVEMBER 2017 
Demokrati för klimat

295 Judarna har fiender i alla läger

297 Nu är de manliga genierna livrädda
298 Att vara den vuxne är att inse allvaret i klimatfrågan
300 Så vill partierna förändra reglerna
302 Dragkamp om LSS i alliansen
303 Emma Lennartsson får 1,3 miljoner i fallskärm
305 Partiet tackar för att hon offrade sig
306 Det är viktigt att bli påmind om vilken stor skandal detta är
307 Åkessons mardröm nära att förverkligas
308 Två olika strategier för att göra renoveringar
309 I Solna vill hyresvärden renovera allt
310 Kyrkan skildes från staten – nu borde det vara kungahusets tur
311 Hur kan jag bryta min vana att dricka vinvarenda kväll?
313 Ministern: Kömiljard ingen hållbar lösning
314 Sven-Erik Österberg blir ny landshövding
315 Musikerförbundet: De borde sitta bakom lås och bom
316 Teatersverige i kris efter vittnesmåle
318 Manliga kollegor: Vi har vetat om det här i 30 år
318 Johan Hilton: Därför ursäktas alltid sexismen i 

skådespelarbranschen

320 DN LÖRDAG 11 NOVEMBER 2017
Lösning, inte låsning

321 När lön blir stöld från staten
323 Jämställdheten har kommit att bli central i nästan allting vi gör
325 Fler sexbrott anmälda – men svårt slå fast orsaken orsaken
326 Brevet från Försäkringskassan kan trasa

sönder Peters värld
328 Försvarsministern ser Gamov som en riskfaktor
330 Rekordmånga fall av TBE i år
331 Stenskvättan har det motigt
332 Skattepengar betalar merparten av Fallskärm

526



333 Spararna får ta hela smällen
334 Finansministern vill att Malta ändrarskattelagarna
335 Icas näthandel ökar snabbt
336 Nytt förslag om jobb för nyanlända
337 Forskare: Därför är larmet om diesel överdrivet
340 12 frågor om diesel. Lasse Swärd svarar
341 Många vill bli mentorer efter Metoouppropet
343 Bara MP vill ha flygförbud
345 Nu kommer vittnesmål om bokbranschen
346 Och hur ser det ut i Sverige?
347 Dramaten utreder misstänkt övergrepp
348 Bengt Ohlsson: Vår förmåga att skvallra gjorde att vi drog 

ifrån aporna
349 Annika Strandhäll: Glastak finns överallt. Också i politiken

358 DN SÖNDAG 12 NOVEMBER 2017
Att kritisera en muslim är knappast islamofobi

359 Röj ny mark i Stockholm
360 Peter Wolodarski: Vi har bara sett början av Metoo i Sverige
362 När kön osynliggörs riskeras hela jämställdhetsarbetet
364 Carl ska ge personal insikt i förhör av barn
365 Förre partiledaren Ian Wachmeister död
366 Han var ett moraliskt stöd för Åkesson
367 Lång resa innan flyget blir klimatsmart
370 Karin Bojs: Den gamla dogmen krossades till slut
372 Michael Winiarski: Ingen vet om skärpt repression hjälper
373 Malta är ett land av värsta sorten
375 Flera frågetecken kvar innan debatten är över
376 Allt fler får höjd kommunalskatt
377 Praktiken får fler att våga söka tekniska utbildningar och jobb
378 Branschkritik mot regelreform för arbetsmiljön

379 Marie Göranzon stryker inte någon medhårs

382 DN MÅNDAG 13 NOVEMBER 2017
Ta inte lyckan för given

383 Kapitalismen har blivit för aggressiv och tilliten raseras
385 Anställda vittnar om spritfester och gåvor
386 Kartläggning ska minska antalet dödfödda
387 Gratis mammografi har inte lett till fler tester
387 Moralen kan ge turisten besvärlig överraskning
389 Skärpt krav tufft för skuldtyngda hushåll
390 Ingen bra valfråga för regeringen
391 Det är vanligt att folk tror att övervikten är ett val
394 Förminska inte Luther och kyrkohistorien
395 Barnmorskan: Vi hade inte hunnit få hit en ambulans
396 91 nya stockholmare per dag de närmastetio åren

399 DN TISDAG 14 NOVEMBER 2017
Ut med mutkulturen

400 Demokratin måste vässas för att klara klimatkrisen
401 Aggressiv skatteplanering riskerar att rasera välfärden
403 Splittring inför ny skattereform
404 DN frågar riksdagspartierna. Vilken är den viktigaste 

ingrediensen i en stor skattereform?
405 Finansministern: Skatten på arbete är inte för hög
407 Johan Schück: Ny reform stoppar inte strid om skatterna
408 Ewa Stenberg: Inga fler ”underbara nätter” att vänta
410 Ökade utsläpp oroar
411 M kräver skärpta straff för sexualbrott
412 Analys av omstridd metod skjuts fram
413 Borallyt bromsar efter het uppgång
416 Nya amorteringskrav väcker stark kritik
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417 Hot, trakasserier och rädsla på Dramaten
420 653 kvinnliga sångare: Vi sjunger ut
424 Maria Schottenius: Vi befinner oss i ett historiskt uppror
425 Ny it-plattform ska underlätta vårdensdigitalisering
426 Så ska bussarna få fart i innerstan
427 Johan Esk: En av svensk fotbolls störstabragder

428 DN ONSDAG 15 NOVEMBER 2017
Nazistledaren har helt rätt – NMR är folkets fiende

429 Assistans utan sans
430 S kan inte gå till val som hjärtlöst
431 MP skärper tonen mot S om ensamkommande
433 Visselblåsarna: Chefer krattade manegen för Macchiarini
438 Bolånen fortsatt guldkantad bankaffär
440 Bankerna om läget på bostadsmarknaden
441 Karlssons hot efter nya asylbeslutet
442 Fler sångare ansluter sig till uppropet
443 Skådespelare tar sitt upprop till teaterscenerna
444 Segregationen ska minska när staden knyts samman
446 Uppladdningen: Godis och katter
447 Målsättningen i VM – vinna varje match

449 DN TORSDAG 16 NOVEMBER 2017
En afrikansk tragedi

451 Utnyttja försvarsviljan, stärktotalförsvaret
452 Frankrike och Sverige ska samarbeta om grön innovation
453 Alla är oroade över växande klyftor
456 Gratisåkarna från öst tar över allt. Det är för jävligt
457 Regeringen: Skärp skyddet mot spionage
458 Man har utsatt mig för ett karaktärsmord”
460 Jättedonation ska bygga superdator

461 Kapplöpning om tekniken som kan vända upp och ned på allt
462 Antalet personer som uppger sig utsatta för brott har ökat
462 Myndigheters personal skyldig att flytta med
463 Konsumenter ska få bättre råd när bredbandet trasslar
464 Gröna satsningar slår mot mänskliga rättigheter
466 Promenadmöten bra för både hälsan och samtalet
466 Samhällskontraktet är brutet, nu räcker det
467 Nu mobiliserar kvinnor i bransch efter bransch
469 Kulturhuset Stadsteatern avslutar samarbete med stjärna

471 DN FREDAG 17 NOVEMBER 2017
Modernisera skattesystemet i en bred överenskommelse

473 Strid om friskolor väntar
475 Liberala väljare väljer bort L
476 Moderaterna kräver att SD agerar mot Gamov
477 Polisen i svåra trångmål när misstänkta ska hackas
478 Uppgörelse nära om höjd pensionsålder
479 Det kommer att dröja flera år innan förändringarna märks
480 Eldrivna lastbilar del av Teslas vision
480 V säger ja till amorteringskrav
481 Socialdemokraterna lämnar Nordea
481 Att koppla amorteringskrav till inkomst är utmärkt – för vissa
482 Han varnar för superintelligens
484 Chef på kändiskrog anklagas för sexuella trakasserier
485 Landstinget: Känslig patientdata bör få högsta skyddsklass
486 Dramaten ställer in föreställningar
487 Granskning startas efter studentupprop
488 Nya anmälningar på KulturhusetStadsteatern
488 Birgitta Rubin: Målningens bakgrund ärrafflande
489 Därför hatar SD och andra nationalisterklimatpolitiken
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492 DN LÖRDAG 18 NOVEMBER 2017
Sikta på 69 år – minst

493 7 av 10 jobbar gärna ihop medfunktionsnedsatta
496 L går till val med gamla folkpartistiskaslagdängor
497 Ohlssons utmaning har skärpt mig
498 C-politiker anklagas för sextrakasserier
498 Partierna måste enas över blocken
499 DN-läsare Vi som hyr är maktlösa
500 Lars Epstein: Parkeringen kan bli nöjesfält igen
500 Matilda Gustavsson: Hur många är dekvinnor som släppt sina 

teaterdrömmar?
502 Jag vågade aldrig berätta – då skulle jaginte få sjunga

507 DN SÖNDAG 19 NOVEMBER 2017
Peter Wolodarski: Varför blir svenskar vuxna så sent?

508 Värdegrundsdoktrinen i svensk skola är ohållbar
510 Därför släpps SD in i den nordiska populismen
519 Ett radikalare SD samlas i Norrköping
520 L-kvinnorna driver på för slöjförbud
521 Åkesson har ännu inte pratat med Wigh
521 Så ska klimathotet hanteras
523 Karin Bojs: De var före Gubben Noak med att brygga vin
524 Hemförsäkring ger hjälp vid identitetsstöld
526 Ny undersökning: Arbete utomlands bra för karriären
527 Så ska försvaret möta ett väpnat angrepp: ”En stor utmaning”
530 Nu börjar de nya rekryterna mönstra
532 Platserna räcker inte åt alla
533 Brottsrädslan ökar – men inte brotten
535 Något som verkligen oroar mig är hotet mot demokratin
537 Föräldrar viktiga i arbetet mot terrorism

540 Vad har vi lärt oss av terrorattacken på Drottinggatan?
541 DN MÅNDAG 20 NOVEMBER 2017

Frihet genom förbud
542 Debatten om dödshjälp har varit alltför svartvit
545 Era hjärnor lämpar sig inte för teknik
546 Kvinnor i teknikbranchen berättar: Är det inte skönt med lite 

sexuella trakasserier på jobbet
549 Sverige brister när det gäller barns rättigheter
550 Nej till slöjförbud och stopp för religiösa friskolor
551 Inte troligt att Sverige får läkemedelsmyndighet
552 Pojkar lär sig tidigt att de inte behöver ta ansvar
553 Sena återfall i bröstcancer vanligare än forskarna trott
555 Stopp för remisser till specialistklinik
557 Den svåra biten med att ändra kultur återstår
558 Staten subventionerar de kommunalaskattehöjningarna

560 DN TISDAG 21 NOVEMBER 2017
Stor skillnad kring asylbeslut i EU

560 Liknande beslut av Migrationsverket
562 Minst tio klimatskeptiker bland riksdagens ledamöter
564 JO: Fängelser inte anpassade förföräldrar
564 Kampanjen gör att vi vågar prata om det
566 EMA till Amsterdam efter lottning
567 Prisnivån är hög trots att marknaden svalnat
569 Forskare: Sverige bör gå med i EU:s bankunion
570 199 kommuner får byggbonus
570 Johan Croneman: SVT:s nya ”Morgonstudion” är pinsamt nära 

kalkonens gräns
571 UR:s vd avgår efter hård kritik
572 Martin Jönsson: Efter hotet om revolt är UR tillbaka på ruta ett
573 Litteraturkanon. Sluta förväxla bildning med läslistor
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574 Wanngård tog limousine till slottet för att fira kungen
576 DN ONSDAG 22 NOVEMBER 2017

Pojkarna i b-laget
577 Oklar läroplan gör att elever kan prata sig till höga betyg
579 Svenska fartyg skrotas på indiska stränder
582 Farliga ämnen går rakt ut i havet
583 Kristersson-effekten ger M fortsatt medvind
584 Åkesson: Ekeroth bör lämna utskott
585 Sara Danius vill kapa band till Kulturprofilen
586 BO: Ungas psykiska hälsa allt sämre
586 Det var på tiden att journalisterna gick ut
587 Fackkvinnor i upprop mot trakasserier
588 Svenska tjejer mycket bättre på att samarbeta än killar
589 Troligast att bopriserna sjunker litet
590 Amina Manzoor: Det bästa valet är Amsterdam
591 Det gör fysiskt ont att minnas all sexism imediebranschen
593 Alla har vetat men de blundar
603 Kulturprofilen: Jag har inte lust att svara på de här frågorna
604 Lotta Bromé lämnar Sveriges Radio
604 Sjukhuschefer reser till Grekland för att värva sjuksköterskor
606 Sorgligt att man hela tiden griper efter halmstrån
607 Sjukhuset i stabsläge efter it-krasch
608 M-politiker anklagas för sextrakasserier – avgår

609 DN TORSDAG 23 NOVEMBER 2017
När kvinnorna fick nog

610 Östling går men frågan kvarstår
611 Slaget om den svenska kulturen
613 Påhoppen på genusforskning har en ideologisk bakgrund
615 Myndigheterna kände till skrotning i Indien
618 Jimmie Åkesson kan stödja M-regering efter valet

619 Riksdagen spikar budgetramarna för 2018
620 Nya rön om kvicksilver överraskar forskarna
621 #tystiklassen – upprop mot övergrepp i skolan
623 Ökning av falska potensmedel
624 Skatteuttalandet fällde Östling – nu söks ny ordförande
626 Rätt att avgå – förtroendet är rubbat
627 Pajalagruvan i gång nästa sommar
628 Ökad skuldsättning hot mot ekonomin
629 Vi tror på reallöneökningar, men ganska små, i alla fall om vi 

inte får någon löneglidning att tala om.
629 Avataren visar vem som är på kontoret och var
631 Bojkotta dem som inte accepterar kontanter
631 Nobelstiftelsen: Kan påverka Nobelpriset
632 En svensk Tintin
633 Akademien anlitar egen granskare
635 Björn Wiman: Den kommande tiden kommer att ställa stora 

krav på Akademiens ledarskap
636 Så speglar Metoo-kampanjen den socialpsykologiska 

maktparadoxen
639 Dramaten ställer in föreställningar efter anklagelser
640 Anklagad musikprofil fick prestigefylltuppdrag
640 Lärarfrågan allt viktigare
643 Larm om risker redan i somras
644 Allvarlig händelse förra veckan

645 DN FREDAG 24 NOVEMBER 2017
Möte i guldfiskarnas parti

646 Kroppsspråket var ingen genväg
648 Vi kan kalla det könsmobbning
649 Högskolorna tar inte lagen om hållbarhet på allvar
651 Försvunna Allra-miljoner jagas utomlands
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653 Regeringen: Sexbrott ska prioriteras
653 Minst tolv svenska fartyg har skrotats i Indien
655 Misstänkt fusk med storsäljande honung
657 Bedrägerier med mat i stor skala
657 Danius: Ledamöters anhöriga ocksåutsatta
658 Lokala kandidater ska ta plats i riksdagen
659 Utredning om sexbrott läggs ned
660 Ny myndighet efter Macchiarini-affären
661 Strukturerna i skolan har funnits länge
663 Stora skillnader i brottslighet mellan olika områden i landet
664 Åsa Beckman: Även för män är #metoo en befrielse
665 Så hanteras #metoo i övriga världen
668 Storägaren tar lugnt på kritiken
669 Billigare vindenergi till havs
670 Jämställdhetsarbetet kommer att snabbaspå
671 Frågan om sexuella trakasserier lyfts uppi bolagsledningar
673 Kvinnor inom grön sektor: Vi ser attsexism finns
674 Försäkringskassans attityd mot min dotter är ovärdig – och dyr
675 Min man är helt ointresserad av romantik,fysisk kontakt och 

sex
677 Så reagerar politikerna i Stadshuset påRoger Mogerts avgång
678 Han har missbrukat sin maktposition föratt få kontakt med 

kvinnor
680 Metoo förändrar den svenska politiken
681 Sjukhusdirektören: En ohållbar situ
682 Oklart politiskt ansvar för it-haverierna
683 Stockholmarnas skulder ökar snabbast iSverige
684 Fredrik Strage: Det är dags att befria Black Friday från

kommersialismens bojor
685 Uppenbarligen har ingenting hänt på sjuår
686 Kulturministern vill ta tillbaka kunglig orden

689 En av kvinnorna har tagit kontakt med advokat
690 Stor politisk majoritet för ny kyrkohandbok
691 Malin Ullgren: Nu krävs självkritik av hovet runt kulturprofilen
692 Livligare forskning. Humanisterna måste våga skriva böcker

694 DN LÖRDAG 25 NOVEMBER 2017
Finanssektorns dominans bäddar för kris inom kort

697 Boverket: Byggandet ökar inte som vi trott
699 Finansman förutspår kraftigt prisras
700 Johan Schück: Sänkta priser behöver inte få allvarliga följder
702 Fler säljer innan de slår till på ny bostad
704 Maria Crofts: Julhandeln blir mätare av spenderviljan
705 Kurser om kvinnovåld blir obligatoriska för vissa yrken
707 Jimmie Åkesson höjer tonläget – nu är både M och S 

huvudfiender
708 Villkorlig dom och böter för Mona Sahlin
709 Regeringen vill ha räntetak för snabblån
709 Konkurrensen riskerar minska när staten säljer
711 Tidigare Allra-vd kvar i häkte
711 Nätverkslösningen ses över för att öka patientsäkerheten
712 Samtalen var förtvivlade
714 Björn Wiman: Nu skakar Akademien i sina grundvalar
715 Jonas Thente: Det är du som avgör vilka verk som ska ingå i 

litteraturkanon
717 Svenska romaner vågar inte diskutera idéer
719 Flickorna som slutar ta på sig skulden
720 Gratis läxhjälp minskar klyftorna
723 Georg Kell: Social hållbarhet lika viktigt som miljöfrågorna
726 Lunchmötet
728 En dag på Norrsken
730 Thomas Frostberg: Det bästa från två världar – socialt 
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entreprenörskap
732 Vad i helvete säger du? Så blir du bättre på att visa civilkurage

734 DN SÖNDAG 26 NOVEMBER 2017
Peter Wolodarski: Tro aldrig att fina titlaroch bildning stoppar 
övergrepp

736 Metoo är ett avgrundsskri ominkompetenta chefer
738 Åkessons hårda linje får alliansens planatt vackla
739 Partiledaren: Vi kan fälla alla regeringar
740 P-medel för män testas i Sverige
742 Karin Bojs: Det hjälper att prata med sina demoner
743 Mindre risk att fostret dör om gravidasover på sidan
744 Roger Mogert (S) kan få 4,8 miljoner ifallskärm
744 Lotta Lotass lämnade Akademien för två år sedan
745 Nätköpen från Kina kan kosta mer än du tror
746 MP: Få skulle drabbas av nya amorteringskravet
747 Linnéa vann mål om sexuella trakasserierpå julfesten
749 Johan Esk: Varumärket Zlatan lär intevilja missa ett VM
751 Björn Wiman: Det finns en särskild plats i helvetet för män 

som förgriper sig påskolelever
753 Morgontidningarna måste städa sin egen bakgård

754 DN MÅNDAG 27 NOVEMBER 2017
Den goda tekniken blev ond

756 Lika lön kräver fast ingångslön och en nyföräldraförsäkring
758 Regeringskansliet hade information om skrotningen
760 SD vill skärpa kontrollen av partiets företrädare
762 L och S-evenemang mötte motstånd
763 Därför är det svårt att höja pensionsåldern
764 Visst är det möjligt att få mer i pension
765 Psykiskt sjuka behöver hopp

766 De mest utsattas berättelser får inte blibortglömda
769 Svenskar borde bli mer intresserade av Finland
769 Det är tydligt att Kalle Anka är människa
772 Torftigare fritid för barn i svaga sociala grupper
774 Det här gör ungdomarna på fritiden
77v5 Sjukhuset kritiseras – gav vård i kulvertar

776 DN TISDAG 28 NOVEMBER 2017
Hatet är ingen avvikelse

777 Ett högerextremt imperium
779 Även hbtq-personer kräver sin revolution
780 Lärarstudenter saknar läs- och skrivfärdigheter
782 Oppositionen är splittrad
783 Förslaget ska ge fler chans att stanna
784 En grön seger – men med stark bismak
785 Riksdagsledamot anklagas för systematiska trakasserier
788 Upprop i byggbranschen: Trötta på att bli tystade
789 Expojkvännens långa samtal till polisen används i rätten
790 Ny teknik avslöjar historien under ytan
790 Så kan villkoren förbättras för transpersoner
791 Ohly kvar som ordförande trots kritiken efter anklagelserna 

mot honom
792 Ministern tvekar om amorteringskravet
793 Trenden i Sverige ger eko i omvärlden
794 Fredrik Persson tar över – tillfälligt
794 Ensamkommande flickor får sämre möjligheter
795 Fredrik Strage: I dag har vuxna dålig koll på ungas idoler
796 Per Wästberg: ”Vi i Akademien är inga moralpoliser
798 Tiden på Klubben präglades av ett föraktför svaghet
799 Ola Larsmo: När det gäller rasismen villSD både äta kakan och 

ha den kvar
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800 Nya anklagelser om sexuella ofredanden
801 Mogerts uppgång och fall iStockholmspolitiken
803 Förskolebarn erbjuds pengar förlättklädda bilder

804 DN ONSDAG 29 NOVEMBER 2017
Ansvariga i Akademien bör avgå – det ärfullt möjligt

806 MP-ledamoten lämnar partiet – men sitter kvar
808 Ministern kallar till möte om kränkningar
808 Vänsterpartiet begär debatt om Metoo
809 I vår bransch är det stor konkurrens ochdet kan vara svårt att 

 säga ifrån
810 Utsatta vittnar om grova övergrepp
811 3 853 lärare i protest mot trakasserier
812 Skolan är början för att färre ska behövasäga Metoo
813 En styrka att vi har diskussionen
814 Lärare berättar: En man nära 70 lutar sig mot mig och väser 

’Jag har alltid älskat -kvinnor på knä’ i mitt öra
816 Pojke på cykel dödad i misstänkt smitningsolycka
817 Stabsläge hos polisen efter explosion
818 Lång väntan på diagnos gör att hivfallenblir fler
819 Socialstyrelsen: Ge äldre bättre akutvård
819 Lista över skatteparadis väntas bli kort
820 Göran Persson: alkohol en aspekt som intebetonats nog
821 37 miljarder saknas för Northvoltsbatterifabrik
822 Miljöpartister på var sin sida om skärptaamorteringskravet
823 Staten säljer Apoteksgruppen
824 Vi måste sluta lära tjejer att vara rädda
825 Spelarnas attityder påverkar miljontalsmänniskor
827 Forskaren: Ingen som är ansvarig säger ifrån på allvar
828 Vården brister i rådgivning om levnadsvanor
829 Malin Ullgren: Kvinnor som saknar social bildning är 

chanslösa i männens salong
830 Högerextrema Nya Tider portas från Bokmässan
831 Björn Wiman: Vändningen ägde rum under galgen
832 Skuldfördelning. Prat om tystnadskultur urholkar 

ansvarsfrågan
834 Det nya politiska språket vill vara en medbrottsling – inte en 

företrädare
835 Swedavia varnar för säkerhetsbrister på Arlanda: ”Hotbilden i 

Sverige har ökat
836 Kraftig ökning av äldre väntar Stockholms län
838 Allt att vinna på att se över boendet i tid
839 Tyska kyrkan grävde upp lekpark –lämnade kvar 

byggarbetsplats
840 Landstinget inrättar visselblåsartjänst

840 DN TORSDAG 30 NOVEMBER 2017
Jag har aldrig varit rädd för kollegan

842 1 730 kvinnor i försvaret: Alla anmälningar måste tas på allvar
844 Över 200 miljoner betalas till svettkliniker i Danmark
846 Regeringen vill samla in handgranater
847 Toppar inom Miljöpartiet anklagas för rysskontakter
848 Papperslösa ska hittas med fler fingeravtryck
850 Försenade paket efter rekordfredag
852 Svensk ekonomi står stark
853 Så slår den höjda pensionsåldern
854 Tillväxten är i linje med förväntningar
854 Finansministern vill se utflyttningsskatt
855 Börja tidigt eller sent? Här väljer du när du vill jobba
857 Niklas Wahllöf: Det är kulten av framgång som ligger bakom 

vår tids övergrepp
858 Det vore bra om Akademien fick in nytt folk och nytt syre
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859 Etablissemanget vågar inte driva riktiga avgångskrav
861 Sextrakasserande tv-stjärnor får gå
862 De som framträtt på Klubben har miljonbelönats
862 95 procent av de pliktexemplar
863 Patient fick flyttas efter teknikhaveriet vårdas nu i avancerad 

hjärt-lungmaskin

864 DN FREDAG 1 DECEMBER 2017
Feministerna måste lyssna på vad sexarbetarna säger

865 Landet Lagom ska vara bäst
867 Lärlingssystemet i Sverige måste byggas utkraftigt
869 Tecknen visar på en djup kris
871 Partikamrater ger hård kritik efter anklagelserna
872 Man dömd för våldtäkt genom nätet
873 Snabbare minskning av utsläpp krävs
874 Vården missade Johans hivdiagnos under10 år
876 Hivman är ett ord jag hoppas att vi aldrig behöver se igen
877 Nu reser sig bocken igen
878 Ministern om svettmiljonerna: Alarmerande
878 Julbord med snaps får många att gå över gränsen
880 ”Bra att det kommer till ytan
881 1 863 i protest mot sexuella trakasserier
882 Viktor Barth-Kron: Fler sådana segrar – och Miljöpartiet är 

definitivt förlorade
883 Fler föräldrar lever i akut hemlöshet
884 Över 10 000 läkare i nytt Metoo-upprop
884 Det är nog bra att man lyfter på gamlastenar. I slutändan blir 

det nog något bra av det här.”
885 Rikspolischefen: Attackerna eskalerar
885 Portot höjs till nio kronor
886 Kritik efter nya bolånekrav

888 Händerna på ratten när du kör framöver
888 Johan Schück: Regeringen beslutar utan egen analys
889 Maria Crofts: Det här gäller när du tar nya lån på bostaden
890 Vår son blir utfryst och har det så tufft i skolan – borde vi 

byta?
892 Angelica: Efter skilsmässan blev mitt livhelt perfekt
894 Tre nya anmälningar mot Kulturprofilen
895 Vår oroliga tid. Inför nolltolerans och förbud mot organiserad 

antisemitism
896 Visst kan man gå. Paragrafrytteri ochgubbig arrogans i 

Akademien
897 ”Vi är mindre hierarkiska än många andraländer
898 Pia Gripenberg: Forskare har räknat utatt kontanter i praktiken 

försvinner om drygt fem år

900 DN LÖRDAG 2 DECEMBER 2017
Medveten stadsplanering kan bryta utanförskapet

902 Forskare: Rätt av förskolor att ”plastbanta”
905 Amina Manzoor: All plast är inte dålig, men rensa ut den som 

är det
906 Ekeroth frikänd – men lämnarjustitieutskottet
908 Domen ett problem för SD-ledningen
909 Prinsessan Estelle hjälpte kusin Gabriel att bli döpt
909 Utrikespolitisk talesperson byts ut
911 Nytt upprop av kvinnor från hela. samhället
912 Anna-Lena Laurén: Metoo är inget evangelium som alla ska 

bräka med i
913 Glödhet marknad för nya bilar även 2018
914 Få delar med sig av pension
915 Sverige behöver fler mjölkbönder
916 Gott om bostadsrätter till salu enligt Hemnet
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917 Offentliga upphandlingar ska granskas
917 Flytande gas ger renare yrkestrafik
919 48 volt ska ge snålare bilar
920 Lasse Swärd: Elbilens smekmånad äröver
921 Nya Karolinskas it-haveri ger miljonkontrakt åt konsultbolag
922 Greta Thurfjell: Jag har aldrig hört en kvinna uttrycka sig så 

krasst om sitt egetutseende
924 Ville att Kulturprofilen skulle få livstidslön
925 Hushållens medieutgifter växer snabbt
926 Svenska Akademi-syndromet och andrabesvärliga åkommor
928 Gustav Fridolin: Det här var inte tiden att ge upp
938 Det här gör vi under en minut på Internet

939 DN SÖNDAG 3 DECEMBER 2017
Afrika måste ta sitt ansvar

940 Seriepedofilen förtjänar hårdare straff än så här
941 Peter Wolodarski: Viktigt att publicera, men glöm aldrig att det 

handlar ommänniskor.
944 Så ska vi sätta stopp för jakten på vinster ivälfärden
947 Därför sköljer #metoo-vågen in över Sverige
959 Alliansen blickar bakåt med sikte på valet 2018
963 Högerns tre största stötestenar
964 Många tips om matfusk granskas inte
965 Våldsamt när nazister demonstrerade utan tillstånd – polis 

skadad
966 Misstaget som förstörde Albert EinsteinsLiv
967 Smarta uttag får pensionen att räcka längre
969 Maria Crofts: Planen för pensionsuttagen är en spekulation i 

den egna livslängden
970 Konsumentverket varnar för bedragare på nätet
971 3 080 miljarder kronor hade de svenska hushållen i bolån i 

oktober
971 Toppstyrningen ska brytas – nu ska personalen få mer 

egenmakt
973 Extratjänster inom vård och skola – från fiasko till succé
974 Östergötland gör sig oberoende av hyrläkarna
976 Färre söker utbildning till sjuksköterska och barnmorska
977 Björn Wiman: Hög tid för låtsasgudarna i Akademien att 

komma ner på jorden
979 Om vi klantar till det med artificiell intelligens kan vi ha sabbat 

hela mänsklighetensframtid om 40 år
985 Klassisk jul hemma hos Astrid Lindgren
987 Halleluja!
990 Reklamen skriver historia
991 Outsinlig kulturhistoria. Taube gräver djupt i Taube 
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Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplaneringens 
problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter och professorer, 
yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.   del 2=40zm.pdf. del 3=40zn.pdf

Innehåll:

 7 Kapitel 1: Människornas levnadsförhållanden och 
utvecklingens krafter. Systemet för mänskliga 
verksamheter.

 7 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse.

 8 Människornas levnadsförhållanden och  utvecklingens krafter

11 Utvecklingens krafter.

12 Systemet för mänskliga verksamheter

15 Den fundamentala påverkanskedjan

17 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 
områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

37 Sveriges regeringar under 100 år

39 Makthavare i världen efter andra världskriget.

41 Världskarta med världens befolkning

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

52 Kapitel 2: Något om världshistoria och Sveriges 
historia

53 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.

61 World Values Survey
62 Kulturkartan 2015

63 Världsarvslistan
63 Världsnaturfonden WWF 

64 Utrikespolitiska institutet

65 Gapminder
65 Exempel på statistik: Choose a graph

66 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVENSK 
UTRIKESPOLITIK

67 Afrika söder om Sahara
68 Asien och Oceanien
69 Europa och Centralasien
70 Mellanöstern och Nordafrika
71 Nordamerika Latinamerika och Karibien

72 Amnesty. Årsrapport - mänskligarättigheter 2016/2017
74 Amnestys årsrapport 2016: En politik som demoniserar 

skapar rädsla och splittring

80 Sveriges historia
85 Vänstervåg. Högervåg
89 Sveriges kungalängd
92 Regeringskansliet genom tiderna
106 Palm, August, "Mäster Palm"

536

http://wimnell.com/omr40zl.pdf


107 Kapitel 3: Något om områdena 1-5

110 SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.

111 101 Arkiv och 102 bibliotek. Om det vetande som finns.
111 Kungliga biblioteket - SverigesNationalbibliotek. 
117 Klassifikationssystemet för verksamheter och biblioteks-

systemen.
118 Om klassifikation
120 LIBRIS/SAB klassifikationssystem
121 Dewey decimalklassifikation

124 103. Encyklopedier och övergripande värderingar
123 Encyklopedi
125 FN:s högkommissarie för mänskligarättigheter
126 Europeiska konventionen om de mänskligarättigheterna
127 Medborgerliga fri- och rättigheter

129 104. Övergripandefilosofiska versamheter om samband
130 Systemet för mänskliga verksamheter
139 Kommentarer till Samhällsplaneringens problem. 
142 Kort om skillnader mellan klassifikationssystemet för mänsk-

liga verksamheter och bibliotekssystemen DC, DK och SAB.

148 105. Övergripande om forskning. Om det mer vetande man 
vill ha

148 Samhällsplaneringens problem. 
150 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2016
177 Vetenskapsrådet
181 forskning.se
183 Formas

184 Forte
185 Riksbankens Jubileumsfond
186 VINNOVA
186 KK-stiftelsen

187 106-107. Övergripande om ekonomiska och kulturella
verksamheter

187 Yrkesverksamheter enligt SSYK 2012. Näringsliv enligt SNI 
2007. Utbildning enligt SUN 2000, SCBs statistik om allt. 

189 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 Reviderad 2016

194 Gymnasiet

208 108. Samhällskunskap
208 Klassifikationssystemet för verksamheter. Med några 

förtydligande kommentarer
214 Mer om verksamheter 
216 Sociologi
222 Framtidsplaneringar
223 Schema över påverkans- och förändringsproblem
224 Förteckning över verksamheter 

225 109. Filsofins historia. Idé- och lärdomshistoria
226 Filosofi
234 Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.
235 De stora filosoferna
236 Ludwig Wittgenstein
238 Idé- och lärdomshistoria
241 I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.
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262 11-19. Individernas inre verkligheter

262 SW 11 Individens lager av kunskaper, erfarenheter 
263 Schema om inre och yttre verkligheter och verksamheter
264 Hjärnan
285 människosyn
287 tro och vetande
288 erfarenhet
289 minne
294 bildning
297 realism
300 idealism
302 förnuft
303 intuition
304 attityd
306 inlärning
307 intellektualism
310 antiintellektualism
313 vanföreställning
314 dagdröm
315 hallucination
317 fördom
318 opinion
320 norm
321 institution

323 SW 12 Individens visioner, framtidsvisioner o d.
324 förändring.
354 framstegstanken
327 tradition
328 framtidsforskning
330 Framtidskonventet
332 växthuseffekten

338 SW 13 Individens känslor, värderingar od. Estetik.
339 värdering
340 emotion
341 empati
343 sympati
344 kärlek
352 erotik
353 estetik
358 stress
360 depression

362 SW 14 Individens ideologi / uppfattning om samband o d.
363 nätverk
364 världsbild
366 världsåskådning
367 livsåskådning
368 ideologi
370 religion
372 buddhistisk filosofi
374 indisk filosofi
375 islam
382 konservatism
385 liberalism
389 socialism
392 kapitalism
395 globalisering
397 nationalism
399 populism
400 rasism
403 främlingsfientlighet
404 hedersvåld
406 islamisk kvinnosyn.
407 etnicitet
408 integration
409 levnadsnivå
410 livskvalitet
411 politik
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413 SW 15 Individens psykiska mekanismer Psykologi o d.
414 biologisk psykologi
417 personlighetsutveckling
418 personlighetspsykolog
420 perceptionsstörning
421 ADHD
422 psykisk störning
424 psykossjukdom
425 psykiatri
429 socialpsykologi

430 SW 16 Individens logik. Vetenskpsteori o d.
431 logik

437 SW 17 Individens moral och uppfattningar om moral.
438 etik
443 moral
444 kardinaldygder
445 dödssynd
446 rättvisa
447 brottslighet
448 polisen
454 Tidningsutgivarna
455 dagstidning

460 SW 18/19 Filosofer, äldre och senare, i öst och väst.

461 Informationsstress vår nya folksjukdom.
462 Opinionsundersökningar.SOM-institutet

464 2. Religiösa verksamheter.

465 31-34. Politiska vetenskaper

466 35. De demokratiskt valda församlingarnas verksamheter
467 SW . 351 Sveriges riksdag 

468 SW . 352 Kommun- och landstingsfullmäktige 

469 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

470 SW . 353 Sveriges regering 
471 Politikområden för politiken 28 juli 2017
473 Politiska och opolitiska planeringar

474 SW . 354 Mellanfolkliga centrala organ (FN, EU o d).

475 36-39. Politiska partier och organisationer. Politiskt
verksamma personer. SOU.

475 Politiska partier i Sverige
475 Statens Offentliga Utredningar, SOU
475 Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014: Fackföreningar 

och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om arbete och 
näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf

476 4. Sambandsforskningsverksamheter

477 5. Matematik och naturvetenskap.

539

http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf
http://wimnell.com/omr658f.pdf


478 Kapitel 4: Statliga myndigheter stiftelser och 
bolag. Professorer vid universitet och högskolor

479 Kompletteringar med yrken, näringsliv, utbildning m m
480 SW 1 Psykologiska och filosofiska verksamheter.
515 SW 2 Religiösa verksamheter o d.
521 SW 3 Politikvetenskaper och politiska verksamheter.
535 SW 4 Sambandsforskningsverksamheter.
536 SW 5 Naturforsknings - och matematikverksamheter.

549 SW 6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.
550 SW 60 Allmänt om teknologiska o ekonomiska verksamheter.
551 SW 61 Hälso- o sjukvårdsverks., räddning o d. Veterinärverks.
570 SW 62 Ingenjörsverksamheter (konstruktion o d)
586 SW 63 Biologisk produktion. Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske o
595 SW 64 Hushållsarbeten. Energi- och hygienförsörjning.

605 SW   65 Administration, distribution
606 SW . 651 Kontorsarbete o d. Datoranvändning.
607 SW . 6520-6524 Opolitisk offentlig civil förvaltning.
608 SW . 6525-6529 Militära verksamheter o d
614 SW . 653 Handelsverksamheter.
623 SW . 654 Telekommunikationsverksamheter
624 SW . 655 Förlagsverksamheter o d.
625 SW . 656 Transportverksamheter, resbyrå,lagring o d.
628 SW . 657 Penningverksamheter. Finans. Försäkring. Skatter.
633 SW . 658 Företagsekonomi, Arbetsförmedling. Arbetsmarknad.
642 SW . 659 Marknadsförings- ochreklamverksamheter od

643 SW   66/68 Tillverkning av varor.
646 SW   69 Tillverkning/ byggande avbyggnader o anläggningar

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

653 SW 71 Övergripande formgivning/ planering  fysiska miljöer.
SW 72 Formgivning av byggnader o anläggningar, arkitektur.

664 SW 73 Skulptur o d. Museiverksamheter, konstutställning
667 SW 74 Konsthantverk, formgivning av bruksföremål.
672 SW 75 Konstmåleri. 76 Grafisk konst, tecken 77 Fotografi.
675 SW 78 Musik ( konserter o d 792)

681 SW   79 Seder o bruk, nöjen, sociala miljöer o verks. Sport.
683 SW . 7911-7913 Seder och bruk.
686 SW . 7914-7919 Film, radio, TV, offentliga fester mm.
688 SW . 792 Teater. Opera. Konserter. Revyer. Konstdans.
691 SW . 793 Sällskapsnöjen. Sällskapsdans. Lek.
692 SW . 794 Spel. Skicklighets-och turspel. Lotteri. Lotto. Tips 
693 SW   795 Sociala miljöer och sociala verksamheter.
694 SW . 7951 Socialvård..
695 SW . 7952/7956 Sociala miljöer, sociala verksamheter.
701 SW . 7957 Undervisning o d.
724 SW . 7958 Sociala miljöer o sociala verksamheter i boendet
725 SW . 7959 Sociala miljöer i allmänna grupper o d.
726 SW   796/799 Sport, idrott o d.

730 SW 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur
731 SW 80 Språkliga verksamheter. 802/809 motsvarar 82/89.
735 SW 81 Litteraturvetenskap.Litteraturhistoria.
737 SW 82/89 Skönlitteratur på olika språk.

738 SW 9 Saklitterära verksamheter. Allmän geografi och 
historia. Biografi.

739 SW 90 Tidningar, tidkrifter, journalistik. Blandade ämnen.
741 SW 91 Allmän geografi, reseskildringar. 913/919 mots. 93/99.
743 SW 92 Biografiska verksamheter, släkthistoria o d.
744 SW 93/99 Historieskrivande verksamheter, allmän historia.
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Sven Wimnell 20 mars 2018 del 2 av 3:
FN, EU, artiklar om utrikes förhållanden samt Sveriges riksdag 
och Sveriges kommuner, landsting och länsstyrelser. 
http://wimnell.com/omr40zm.pdf

Innehåll:
Sida
  3 Kapitel 5: Kommentarer till del 1

10 Kapitel 6: Förenta nationerna, FN och Europeiska unionen, 
EU 

11 Förenta Nationerna, FN 12 februari 2018.  Engelsk text
13 Svenska FN-förbundet 17 februari 2018.  Svensk text.
15 INFO OM FN
18 17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
33 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
38 FN SOM ORGANISATION
39 GENERALFÖRSAMLINGEN
39 SÄKERHETSRÅDET
39 EKONOMISKA OCH SOCIALA RÅDET
39 FÖRVALTARSKAPSRÅDET
39 INTERNATIONELLA DOMSTOLEN
39 SEKRETARIATET
40 FN:S UNDERORGAN
43 FN:S FACKORGAN

48 EU Europeiska unionen. 17 februari 2018
49 EU-institutionerna
 50 EU-institutionernas ledare
 51 Europeiska kommissionen
 60 Europaparlamentet

 64 Kapitel 7: Utrikes förhållanden
 65 Syrien
 85 Turkiet
 89 Ryssland
158 Ukraina
161 Georgien
165 Saudiarabien
169 USA
228 Tyskland
240 Italien
263 Frankrike
274 England
287 Polen
293 Spanien
295 Slovakien
298 Sydafrika
300 Kina
306 Burma
309 Korea
324 Australien 
326 Världen

341 Kapitel 8: Sveriges Riksdag
352 Riksdagens utskott
390 Riksmötets öppnande 2017
401 Riksdagens snabbprotokoll 2017/18: 56 Onsdagen den 17 

januari. 2018. Partiledardebatt
456 Riksdagens rotokoll 2015/16:69 Onsdagen den 24 februari 

2018 Utrikespolitisk debatt.

540 Kapitel 9: Kommuner, Landsting och Länsstyrelser.
541 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

542 Sveriges regioner.
657 Kommunallag (2017:725)
691 SKL - Sveriges Kommuner och Landsting. 20 februari 2018
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Sven Wimnell 20 mars 2018 de 3 av 3: Samhällsplaneringens 
problem. Sveriges regering och artiklar om de politiska partierna 
och deras problem. 
http://wimnell.com/omr40zn.pdf

Innehåll: 
Sida
13 Innehåll i kapitlen 1-9.

 5 Innehåll i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m. 
http://wimnell.com/omr40zl.pdf

10 Innehåll i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 2 av 3:
FN, EU, artiklar om utrikes förhållanden samt Sveriges 
riksdag och Sveriges kommuner, landsting och 
länsstyrelser. 
http://wimnell.com/omr40zm.pdf

  11 Kapitel 10: Sveriges Regering
  12 Så styrs Sverige
  14 Sveriges regering
  17 Statsråden och departementen
  23 Regeringens politik
  81 Länsstyrelsernas webbplats
104 Förteckningar över ministrarnas verksamheter

306 Kapitel 11: Skatterna
307 Inkomstskatterna

310 Konsumentverkets beräkningar 2017
316 Årskostnader år 2017, förvärvs- arbetande icke-

pensionärer.
324 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
333 Förslag om förbättringar för de lägsta inkomsterna

335 Kapitel 12: Regeringen styr Sverige, men inte 
allt direkt. 

339 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
344 Systemet för mänskliga verksamheter.
357 Politikområden för politiken
359 Regeringens verksamheter 

379 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.

380 Hushållsministern. 

402 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 hur bör det bli? 

412 Sverige bör sträva till ett hållbart Sverige och en hållbar värd 
med hänsyn till mänskliga rättigheter, sekulär demokrati och 
jämlikhet. 

413 Kapitel 13: Något om de politiska partierna och 
deras problem.
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Sven Wimnell. 16 maj 2018:
Boende och bostadsbygge. Levnadsförhållanden, skatter. SCB-
statistik. Boverket.  SOM-institutet.Vårbudgeten. Första maj och 
veckor därefter. Löner. TVdebatt. Regeringens verksamheter.
http://wimnell.com/omr40zo.pdf

Innehåll
Kapitel 1: Introduktion. Om hur Sverige och 
världen fungerar - och inte fungerar.

"Samhällsplaneringens problem, Hur ska man kunna förbättra 
världen." är ett projekt som sedan 29 april 1998 redovisas på 
internet på hemsidan wimnell.com. De senaste sammanställ-
ningarna där, är :

Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplane-
ringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter 
och professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf. 

Sven Wimnell 20 mars 2018 del 2 av 3: FN, EU, artiklar om 
utrikes förhållanden samt Sveriges riksdag och Sveriges 
kommuner, landsting och länsstyrelser. 
http://wimnell.com/omr40zm.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2018 de 3 av 3: Samhällsplane-
ringens problem. Sveriges regering och artiklar om de 
politiska partierna och deras problem. 
http://wimnell.com/omr40zn.pdf

De tre hänger ihop  och är en beskrivning om hur Sverige och 
världen fungerar - och inte fungerar.

12 Kapitel 2: Boende och bostadsbygge.

13 Tidigare dokument om boende och byggande. 

19 Snabbare handläggning av investeringsstöd för bostäder
19 Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
21 Investeringsstöd för hyresbostäder utökas

22 Tuffare krav på låntagarna stoppar byggen
25 Brist på helhet bakom minskat byggande
26 Rekordmånga nya bostäder står utan köpare
27 Därför ska man inte kalla fattiga områden för getton
30 "Stort utbud av villor till salu – men priserna stabiliser
32 Stockholm spås bli europeisk tillväxtraket

33 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
34 Antal hushåll efter boendeform och bostadsarea, 
37 En rapport om trångboddheten i Sverige
38 Antal hushåll efter hushållstyp

42 De föreslagna nya lägenhetstyperna
44 Bostad 2 rum och kök och 3 rum och kök i mindre skala
45 Bostad 2 rum och kök i större skala
46 Bostad 3 rum och kök i större skala
47 Fyra rum och kök.
48 Två studentbostäder med gemensamma utrymmen
49 Bostad 2 rum och kök med större sovrum
50 Bostad 2 r o k, beskrivning
50 Bostad 3 r o k, beskrivning
51 Bostad 4 r o k, beskrivning
51 Två studentbostäder med gemensamma utrymmen 
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52 Bostad 2 r o k med större sovrum, beskrivning
52 Det är viktigt med rejäla balkonger

53 Antal lägenheter i flerbostadshus efter storlek. Riket
54 Trångboddhet
58 Bostadsmarknadsanalyserna för 2017

59 Vad man har och vad man gör i bostäderna.
59 641- 642 Det börjar med maten.
60 643. När det gäller bostaden har boverket krav 
60 644. Teknisk utrustning för vatten och avlopp, energi m m
60 645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag
61 646 Utveckling av de inre verkligheterna
63 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter,
63 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

64 Fem råd att följa för ett längre liv
65 Nyktra veckor före operationen kan halvera risker
68 Fakta i frågan: Hur stor är bostadsbristen?
74 Äter svenskarna allt mindre kött?
78 Skolan som enbart serverar vegetarisk mat
80 Barnadödlighet
82 Låg kunskap om kronisk trötthet
83 Hälsan blir bättre – men inte för alla
85 Det här dör vi av. Dödligt våld tar fler liv
86 Orättvist att hälsoklyftorna i samhället har ökat
87 Statligt stöd ojämställt mellan pojkar och flickor
89 Kan små barn ha ”psykopatiska drag”?
92 Stäng den svarta marknaden
94 Hyresgästföreningen kritisk till förslaget om slopad bytesrätt
95 Elbilen vinner på låga milkostnader
98 Små ekonomiska marginaler gör hushåll sårbara

99 Kapitel 3: Levnadsförhållanden, inkomstskatter, 
barnbidrag, bostadsbidrag o d.

100 Inkomstskatterna
102 Konsumentverkets beräkningar 2017
105 Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år. 2017
108 Utrymmesstandard

109 Månadskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
109 Årskostnader år 2017, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
110 Pensionärer 2017
110 Årskostnader år 2017, pensionärer
112 Exempel:Vad det kan kosta för en 20-åring

112 2017 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 
Inkomstskatt i % av inkomst

113 2006-2016 Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. 
Över- och underskott

118 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
Skillnad 2006-2014. 

119 Skillnad i överskott mellan ensamma och makar/sambor.
120 Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i 

inkomstskattesystemet.

120 Mer om skatter och bidrag.
123 Barnkostnader
123 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.

126 Förslag om förbättringar för de lägsta inkomsterna 
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128 Kapitel 4: Statistik från SCB om hushåll, 
inkomster och boende.

129 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
130 Antal hushåll efter hushållstyp
134 Sammanräknad förvärvsinkomst 2016
136 Taxeringen år 2017 i sammandrag Hela riket,
139 Personer 55 år och äldre efter ålder, kön och typ av  pension 

142 Nya svenska medborgare från drygt 160 länder
146 Förväntad medellivslängd per län efter kön, 2013–2017
148 Förändring av antal hushåll per kommun 2017
150 Hushållens boende
150 Högst utbildningsnivå i Stockholmsområdet
151 Invånare med minst treårig eftergymnasial utbildning
152 Utbildningsnivå efter kön
153 Boendeform efter ålder
154 Antal personer/hushåll efter antal rum och kök

155 Drygt 4,8 miljoner bostäder i Sverige
156 Andel hyresrätter och bostadsrätter
157 Antal lägenheter i flerbostadshus
160 Antal och andel hushåll efter boendeform, bostadsarea
163 Genomsnittlig bostadsarea per person efter hushållstyp
167 Låginkomsttagare bor ofta i hyresrätt
167 Ägt småhus vanligaste boendeformen för barn
168 Storstadsområden
169 Övriga kommuner
172 Stora skillnader i lön mellan de högst och lägst betalda yrkena.
176 SCB:s statistik om löner 

177 Kapitel 5: Från Boverkets hemsida om 
bostadsplanering.

178 Bostadsplanering
178 Bostadsmarknaden
179 Bostadsbyggandet kan nå en topp i år
181 Marknadsrapporter
181 Bostadsmarknadsenkäten 2017
182 Bostadsmarknaden i regioner och kommuner
183 Bostadsmarknaden för olika grupper

184 Kommunernas verktyg
185 Allmännyttan finns i de flesta kommuner
186 Förändringar i allmännyttans bestånd
188 Utdelningar från allmännyttiga bostadsföretag

192 Riktlinjer för bostadsförsörjningen
195 Digital handbok om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
196 Ägardirektiv, bostadsförmedling och hyresgarantier
198 Samverkan inom och mellan kommunerna
200 Mark – ett kommunalt verktyg för bostadsförsörjningen

203 Bostadsbeståndet i Sverige
204 Upplåtelseformer och boendeformer i Sverige
206 Regionala bostadsmarknadsanalyser 2017
207 Bostadsmarknadsanalysernas innehåll 2017
211 Seminarier med länsstyrelserna 2017
213 Länsstyrelsen ger råd, information och underlag

214 Boverket ger stöd i bostadsmarknadsfrågor
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216 Kapitel 6: SOM-institutet. 
Samhälle Opinion Medier

217 SOM-institutet. Samhälle Opinion Medier.

217 SOM-seminariet 2018
Trenduppdatering och översikt
Alltmer polariserat medieförtroende
Älska din nästa - Partiernas sympatikapital inför valet 2018
Svenskarnas förtroende för försvaret
Svensk Samhällsoro
Betyg på regeringen
Opinion om migration och religion
Biblioteksbesök och läsning i Sverige
Är svensk demokrati (o)jämlik? 
Svenskarnas viktigaste samhällsfrågor    
Hela förmiddagspasset
Hela eftermiddagspasset
Se hela seminariet i efterhand på SVT-play

218 Klimatet och terrorismen oroar svenskarna mest
220 De tio saker som oroar mest 

221 Kapitel 7:Vårbudgeten och den tillhörande 
riksdagsdebatten. Budgetmotioner

222 Vårbudgeten 2018 på fem minuter
225 Vårens budget innehåller reformer för 2,6 miljarder

228 Rksdagsdebatt med anledning av vårpropositionens 
avlämnande

277 Moderaternas vårbudgemotion 2018
279 Vi vill satsa på välfärden – och minska bidragen

282 Kristdemokraternas vårbudgemotion 2018

285 Liberalernas vårbudgemotion 2018

288 Centerpartiets vårbudgemotion 2018

289 Sverigedemokraternas vårbudgemotion 2018
293 "SD öppnar för att stödja M-förslag om skattesänkningar 

genom lägre bidrag

294 Oppositionens förslag 
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296 Kapitel 8: Förstamaj och något om ett par veckor 
därefter.

298 Stefan Löfvens tal på 1 maj 2018: Det starka samhället.
305 Tillbaka till 50-talet med Löfvens vision
307 S: 600 kronor mer till dem med låg pension

308 Magdalena Andersson riktade hård kritik mot SD
309 Politiken ska ge människor möjlighet delta i förändringen
312 Krav på ökad flygskatt inför MP-kongress
313 Jonas Sjöstedts tal på 1 maj 2018, Stockholm

318 Karl-Petter Thorwaldssons Förstamajtal 2018
330 Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik om

arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.

330 Arbetande inom industrin
331 Stark uppgång trots färre anställda
331 10 frågor till Mikael Damberg
331 66/68 Tillverkning av varor
335 69 Tillverkning / byggande av byggnader och anläggningar.
335 Skogens nya guldålder
339 Så vändes misstro till makt i medieskuggans Hofors
348 Goodenoughs uppfinning blev tillräckligt bra
352 Rusningen på batterier sätter press på Northvolt
354 ABB har investerat 10 miljoner euro

355 Miljökrav på bränsle ger ökade utsläpp
356 Skärpta åtgärder mot utsläpp från mat och flyg krävs 
358 Vatten hotar gator och källare

359 Nya mätvärden ska göra lastbilarna bränslesnålare
360 Dyra körkort och ointresse hos unga förvärrar förarbristen

361 "Peter Wolodarski: Släpp fram Europatåget nu, inte 2040
363 Tips inför tågresan utomlands
365 Tacka internet för enklare tågresor i Europa
366 Nytt program sänkte antalet långtidssjuka

367 M: S-styrda majoriteten skönmålar socialtjänsten
368 Nyanlända har fått arbete snabbare
369 Fler med utländskt påbrå studerar vidare på högskolor
371 Människohandel med arbetare ökar kraftigt
373 Kvinnor födda i utlandet skapar jobb åt invandrare
376 Hon vill hjälpa nya företagare med nätverk
378 Klyftorna är mindre i länder där många är med i facket

379 Vilket parti vågar styra upp den ohämmande kapitalismen
381 Amazon och konsten att spela monopol
383 Så lätt får ex-politiker tillgång till makthavarna
389 Sverige har en naiv syn på lobbying
390 Kritik mot kort: ”Subvention till lobbyister
392 Synen på lobbyister i andra länder
394 Regeringen passiv när andra länder sänker digitalmomsen

396 M lovar mer fokus på klimatet
397 Nu ska Stefan Löfvens Sverige bygga nya murar
398 Tuffare invandringspolitik kan ge samarbete med M
400 Försöket att locka SDväljare en riskfylld strategi
401 Hemlösa mötte Åkesson med hyllningar – och svekdebatt

402 Trumps optimala avtal är en hägring i öknen
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403 Du kan inte ana hur fel vi har om världen
405 Social trygghet på EU-nivå hotar den svenska modellen
408 Partierna pluggar en ny politisk geografiläxa
409 Vildar borde inte vara ett problem

410 Nya djurskyddslagen ett svek mot Astrid och djuren
412 Det finns en risk som du aldrig kan påverka
416 Samla data om vård för att göra den bättre och mer jämlik
419 Därför är Koranen ingen okänd värld förden som läst Bibeln
421 "Böneutrop välkomnas i Växjö
421 Metoorörelsen måste bli ett världsomspännande uppror
423 Vad vinner vi på att införa en lag mot hedersbrott?
426 Extremt hög beläggning på landets häkten

427 Nobelpriset inställt – krav på krisutredning
430 Kvinnornas vittnesmål står nu för alltid i historieböckerna
431 Det enda de kan göra nu är att de återstående kollektivt avgår
433 6 frågor om Akademien som behöver svar
434 Vad var det Akademiledamöterna skrattade åt
436 Lotass beslut står fast – lämnar Akademien
436 De har ingen rätt att bevilja mig

437 Hot eller våld drabbar var tredje myndighetsanställd
439 Vi måste bli smartare om vi ska kunna lösa svåra problem
441 Leonardo da Vinci

444 Därför måste demokratins vänner lära sig förstå dess fiender
446 Kommentarer.

450 Kapitel 9: Löner, pensioner och inkomstskatt.

451 LO. Lönerapport 2017
452 Sammanfattning

467 Sammanräknad förvärvsinkomst 2016 – decilindelning
469 Taxeringen år 2017 i sammandrag Hela riket,
472  Personer 55 år och äldre efter ålder, kön och typ av pension 

475 INOM VÅRDEN FINNS SVERIGES VANLIGASTE YRKEN
476 10 vanligaste yrkena för kvinnor
477 10 vanligaste yrkena för män

481 SKILLNADER I LÖN MELLAN DE HÖGST OCH LÄGST 
BETALDA YRKENA

486 Från SACO.se 4 maj 2018

484 Förvärvsarbetande och pensionärer med de lägsta inkomsterna 
redovisas illa i den offentliga statistiken.

487 Inkomstskatterna
490 Ensamstående missgynnas och makar/sambor gynnas i 

inkomstskattesystemet
491 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
492 Mer om skatter och bidrag
494 Om barnkostnader

495 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter
495 Ränteavdrag och kapitalinkomstskatter bör ligga kvar på 30%
497 Förslag om förbättringar för de lägsta inkomsterna
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499 Kapitel 10: PartiledarTVdebatt

500 Partiledare möts i duell om migrationsfrågan
500 Debatten gjorde inte oss väljare ett dugg klokare
501 Partiledardebatten – duell för duell

503 M öppnar för att samtala med SD i migrationsfrågan
505 De politiska blocken löstes upp under sändning
506 Maktpartierna kan inte trolla bort konflikten
507 L redo spräcka Alliansen om M gör upp med S
509 Kristersson och Löfven har skakat bordet

510 Första krisen kom vid sämsta tänkbara tid
512 Partistyrelsen fick tio minuter att säga sin mening
513 Löfven slår ifrån sig den interna kritiken

514 KD öppnar för att ha med SD i utredning om migration
515 Sverigedemokraterna präglas av en angivarmentalitet

516 Inför skolpeng efter resultat och förstatliga dåliga friskolor
518 Försök inte hålla migrationen utanför valrörelsen en gång till

519 Moderaterna: Ställ krav på dem som får socialbidrag
520 De vackra orden döljer inte Alliansens splittring 

522 Kapitel 11: Efter TVdebatten

523 TV-debatten ledde inte till övenskommelser eller samsyn
523 Stefan Löfven om socialdemokraternas politik.

525 Hur Sverige och världen fungerar - och inte fungerar.
527 Innehåll i 40zl
532 Innehåll i 40zm
533 Innehåll i 40zm
534 Några citat från 40zl, 40zm och 40zn
534 Mänskligheten har förändrats sedan tidernas begynnelse
535 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
538 Utvecklingens krafter.
539 Systemet för mänskliga verksamheter
542 Den fundamentala påverkanskedjan
544 11-19. Individernas inre verkligheter
547 Förslag om förbättringar för de lägsta inkomsterna

549 Utrikes förhållanden
549 Inrikes förhållanden
550 Politikområden för politiken 8 mars 2018
552 Regeringens verksamheter
573 Sammanfattningsvis
574 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?

575 Så planeras Sverige
576 Sverige bör sträva till ett hållbart Sverige och en hållbar värld 

med hänsyn till mänskliga rättigheter, sekulär demokrati och 
jämlikhet.

577 Mandatperiodens bästa parti för miljön är Vänsterpartiet
580 Så omformades sexualiteten till ett medel för kontroll över 

människan
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Sven Wimnell 21 december 2018:
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen: Innehåll i en stor sammanfattning 16 
maj 2018 och artiklar från och med 1 november 2018 om 
klimatet och regeringsbildningen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzv.pdf

Innehåll

Sida Kapitel 1. Introduktion

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

  Sven Wimnell 30 januari 2010: Planering, klimat och väl-
  färdsfördelning. Med anledning av FNs klimatmöte i 
  Köpenhamn 2010. 
  http://wimnell.com/omr36-39za.pdf

   Tiden efter 16 maj 2018. På grund av tidsbrist har det som 
   hänt i Sverige och världen mellan 16 maj och 1 november 
   ännu inte behandlats på hemsidan. Förhoppningsvis kan något 
   om det komma senare. Men nu har världens och Sveriges pro-
   blem vuxit så mycket att det är nödvändigt redovisa det som 
   händer. I dokumentet nu visas artiklar från och med 1 novem-
   ber om klimatet och regeringsbildningen. I senare dokument 
   ska visas artiklar om svenska och utrikes förhållanden.

Kapitel 2. Innehåll i en stor sammanfattning 16 
maj 2018 med fyra dokument: 

Sven Wimnell. 16 maj 2018: Boende och bostadsbygge. 
Levnadsförhållanden, skatter. SCB-statistik. Boverket.  
SOM-institutet.Vårbudgeten. Första maj och veckor 
därefter. Löner. TVdebatt. Regeringens verksamheter.
http://wimnell.com/omr40zo.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplane-
ringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter 
och professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.

Sven Wimnell 20 mars 2018 del 2 av 3: FN, EU, artiklar om 
utrikes förhållanden samt Sveriges riksdag och Sveriges 
kommuner, landsting och länsstyrelser. 
http://wimnell.com/omr40zm.pdf

Sven Wimnell 20 mars 2018 de 3 av 3: Samhällsplane-
ringens problem. Sveriges regering och artiklar om de 
politiska partierna och deras problem. 
http://wimnell.com/omr40zn.pdf

Kapitel 3: Tidningsartiklar från och med 1 novem-
ber 2018 om klimatet.
Kapitel 4: Tidningsartiklar från och med 1 novem-
ber 2018 om regeringsbildningen.
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Sven Wimnell 2 januari  2019:
Artiklar om utrikes förhållanden från 1 november till 21 
december 2018. Komplement till redovisningen 21 
december om samhällsplaneringens problem, klimatet 
och regeringsbildningen.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzx.pdf

Innehåll:

  3 Introduktion om människornas levnadsförhållan-
den och utvecklingens krafter. Systemet för 
mänskliga verksamheter.

 3 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse.

 4 Människornas levnadsförhållanden och  utvecklingens krafter

 7 Utvecklingens krafter.

 8 Systemet för mänskliga verksamheter

11 Den fundamentala påverkanskedjan

13 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till 44 
områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.
Redovisningen är på 20 sidor men tas med här därför att de ger 
en bild av hur systemet för mänskliga verksamheter  motsvaras 
av områdena i det svenska bibliotekssystemet SAB.

33 Sveriges regeringar under 100 år

34 Makthavare i världen efter andra världskriget.

37 Från http://wimnell.com/omr40zl.pdf : 
Innehåll i kapitel om
Något om världshistoria och Sveriges historia

37 Innehåll i: Sven Wimnell 20 mars 2018 del 2 av 3:
FN, EU, artiklar om utrikes förhållanden samt Sveriges 
riksdag och Sveriges kommuner, landsting och läns-
styrelser.  http://wimnell.com/omr40zm.pdf

39 Artiklar om utrikes förhållanden från 1 november 
till 21 december 2018 utom artiklar om klimat och 
Brexit.

833 Artiklar om Brexit

915 Tiden efter 21 december 2018
-919 Tiden efter 21 december kommer att behandlas i 

http://wimnell.com/omr36-39zzzzy.pdf 
Men redan nu visas två artiklar 2 januari 2019, om hur Sverige 
varit i händelsernas centrum i FN:s säkerhetsråd och om  att 
svenska partiledare måste ta ett större anssvar för klimatet än 
de tidigare visat.
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Sven Wimnell 22 januari 2019: Artiklar om klimat, 
regeringsbildning och svenska inrikes förhållanden 22 
december 2018 - 22 januari 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzy.pdf

Innehåll:
Sida
  3 Artiklar om klimat  22 december 2018 - 22 

januari 2019

60 Artiklar 22 dec 2018 -22 jan 2019 med anknytning 
till regeringsbildningen i Sverige.

436 Artiklar 22 dec 2018 -22 jan 2019 om inrikes 
förhållanden i Sverige utom klimat och artiklar 
med anknytning till regeringsbildningen.

Sven Wimnell 23 januari 2019: Artiklar om utrikes och 
internationella förhållanden 22 dec 2018 - 22 jan 2019
http://wimnell.com/omr36-39zzzzz.pdf

Innehåll:
Sida
  3 Artiklar om utrikes och internationella 

förhållanden 22 dec 2018 - 22 jan 2019 utom om 
klimat och Brexit.

490 Artiklar om Brexit 22 december 2018 - 22 januari 
2019

544 Folk och försvar 
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Sven Wimnell 20 februari 2019:
Samällsplaneringens problem. Något av det viktigaste och artiklar 
23 januari - 15 februari  om inre svenska förhållanden.   
 http://wimnell.com/omr36-39zzzzza.pdf

Innehåll:

  5 Kapitel 1: Introduktion om något av det viktigaste.
  6 Sven Wimnells hemsida:  Samhällsplaneringens problem.

Hur ska man kunna förbättra världen ?
  7 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 

utvecklingen i  världen.

  9 De inre verkligheterna behöver förbättras. 
  9 Religion och levnadskunskap.
11 Utriksdeklarationen 2019
17 Utrikes och internationella förhållanden
18 Så fungerar Parisavtalets regelbok om klimat
20 Vi kan inte klara oss utan insekterna
21 Förbättringar av klimatet bör planeras.
22 Demokrati i Europa tyngdpunkt för regeringens bistånd
24 Regeringsförklaringen 21 januari 2019
34 Politikområden för politiken   21 januari 2019

36 Konsumentverkets beräkningar 2019
37 Kostnader. Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år. 2019
38 Årskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
38 Årskostnader år 2019, pensionärer.
39 Kostnader för barn 2019
40 Vad ingår i skattetabellerna?

40 Ensamstående förvärvarbetande är missgynnade i förhållande 
till makar/sambor

41 Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Kvinnor och 
män 20-64 år.

41 Inkomstskattesystemet är inte uppbyggt efter skatteförmåga 
och inget talar för att svenska folket vill ha det.

43 Inkomstskatterna
45 Mer om skatter och bidrag.
50 Några förslag som inte är bra när det gäller förändringar av 

skatter

53 Allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa
55 ”Hedern” får inte härska i ett modernt samhälle
56 Är Sverige redo att låta maskiner fatta besluten?
58 Mild panik vore på sin plats när vaktbolagen tar över

59 Välorganiserade populister hotar hela EU-samarbetet”

62 Överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Miljöpartiet de gröna

76 Regeringens politik bygger på sakpolitisk överenskommelse
78 Partiledardebatt 30 januari 2019

90 Kapitel 2. Kompletteringar till introduktionen i 
kapitel 1

91 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse.

92 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
95 Utvecklingens krafter
96 Systemet för mänskliga verksamheter.
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99 Den fundamentala påverkanskedjan 
101 Systemet med mänskliga verksamheter, bantat till  44 områden.
121 Sveriges regeringar under 100 år

123 Sveriges Riksdag
123 Partierna i riksdagen och antalet ledamöter 
124 Riksdagens utskott 14 feb 2019

135 Politikområden för politiken  
137 Statsrådsberedningen
139 Stefan Löfven
141 Hans Dahlgren
142 Utrikesdepartementet 
145 Margot Wallström
147 Justitiedepartementet
150 Morgan Johansson
151 Försvarsdepartementet
153 Peter Hultqvist
155 Miljö- och energidepartementet
158 Isabella Lövin
160 Tomas Eneroth
161 Anders Ygeman
162 Jennie Nilsson
163 Peter Eriksson
164 Socialdepartementet
167 Lena Hallengren
168 Annika Strandhäll
169 Åsa Lindhagen
170 Utbildningsdepartementet
174 Anna Ekström
175 Matilda Ernkrans

176 Kulturdepartementet
180 Amanda Lind
181 Arbetsmarknadsdepartementet
183 Ylva Johansson
184 Näringsdepartementet
189 Ibrahim Baylan
190 Ann Linde
191 Morgan Johansson
192 Mikael Damberg
193 Finansdepartementet
197 Magdalena Andersson
198 Per Bolund
199 Ardalan Shekarab
200 Länsstyrelserna

206 Länsstyrelser, landsting och kommuner.
207 Sveriges kommuner och landsting, SKL
213 Fackföreningar och arbetsgivareföreningar

219 Befolkning och bostäder
219 Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i 

bostäderna
225 SCB Statistiska Centralbyrån.  Boende och hyror

231 Konsumentverkets beräkningar 2019
233 Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år. 2019
235 Bostadskostnader
236 Kostnader för barn 2019
237 Månadskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
237 Årskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
238 Pensionärer 2019
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238 Årskostnader år 2019, pensionärer.

239 Ekonomi för unga
241 Vad ingår i skattetabellerna?
241 Ensamstående förvärvarbetande är missgynnade i förhållande 

till makar/sambor.

241 2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
   Bostadshyran antages vara 5700 kr per mån = 68400 kr per år 

för ensam och 7000 kr per mån för makar/sambor= 84000kr/år.
   Överskott avser överskott i hushållsbudgeten sedan 174 000 kr 

betalats för det minsta rimliga i ensamhushåll och 269 000 för 
makar/sambor. I de angivna lägsta kostnaderna ingår ej 
semesterkostnader och andra resor än lokalresor. (Skattetabell 
33, kolumn1.)

242 Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Kvinnor och 
män 20-64 år.

243 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
251 Inkomstskatterna
253 Mer om skatter och bidrag.

258 Några förslag som inte är bra när det gäller förändringar av skatter

269 Bostadsbidrag till unga (under 29 år)
270 Socialförsäkringsbalk. AVD. G BOSTADSSTÖD
275 Förslag om förbättringar för de lägsta inkomsterna

276 Några artiklar från Sven Wimnell 21 december 2018:
277 S varnar för budgetkaos på myndigheter

280 2019 styrs Sverige med en M+KD-budget, oavsett vem som 
ska regera

281 10 miljarder i sänkt skatt inte nog för C och L
283 Om marknadshyror
284 Hyresgästföreningen ska inte vara kategoriska nejsägare

287 Utrikes förhållanden.
287 Inrikes förhållanden
288 Innehållet i  http://wimnell.com/omr40zn.pdf om Sveriges 

regering och artiklar om de politiska partierna och deras 
problem.

289 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? 

290 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

292 Kluvna liberaler oense om det viktiga vägvalet

298 Partiledardebatt 30 januari 2019

349 Kapitel 3: Tidningsartiklar 23 januari-15 februari 
-938 2019 om inrikes svenska förhållanden.

Artiklar om utrikes förhållanden och klimat ska finnas i
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzb.pdf
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Sven Wimnell 21 februari 2019:
Artiklar 23 januari - 15 februari 2019 om utrikes och 
internationella förhållanden. Med introduktion och artiklar om 
klimat och Brexit samt Utrikesdeklaration 2019 och protokoll om 
utrikesdebatt i riksdagen. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzb.pdf

Innehåll:

  4 Introduktion om världshistoria och FN och EU

  4 Något om världshistoria

  5  ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.

13 World Values Survey
14 Kulturkartan 2015

15 Världsarvslistan
15 Världsnaturfonden WWF 

16 Utrikespolitiska institutet

17 Gapminder
17 Exempel på statistik: Choose a graph

18 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVENSK 
UTRIKESPOLITIK

19 Afrika söder om Sahara
20 Asien och Oceanien

21 Europa och Centralasien
22 Mellanöstern och Nordafrika
23 Nordamerika Latinamerika och Karibien

24 Amnesty. Årsrapport - mänskligarättigheter 2016/2017
26 Amnestys årsrapport 2016: En politik som demoniserar 

skapar rädsla och splittring
32 Amnesty. Läget i världen 2018

36 Förenta nationerna, FN och Europeiska unionen, 
EU 

37 Förenta Nationerna, FN 12 februari 2018.  Engelsk text
39 Svenska FN-förbundet 17 februari 2018.  Svensk text.
41 INFO OM FN
46 17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
59 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
64 FN SOM ORGANISATION
65 GENERALFÖRSAMLINGEN
65 SÄKERHETSRÅDET
65 EKONOMISKA OCH SOCIALA RÅDET
65 FÖRVALTARSKAPSRÅDET
65 INTERNATIONELLA DOMSTOLEN
65 SEKRETARIATET
66 FN:S UNDERORGAN
69 FN:S FACKORGAN

74 EU Europeiska unionen. 17 februari 2018
75 EU-institutionerna
76 EU-institutionernas ledare
77 Europeiska kommissionen
86 Europaparlamentet
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 90 Sida, Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete

 96 Artiklar om klimat 23 januari - 15 februari 2019.

137 Artiklar om Brexit 23 januari - 15 februari 2019.

165 Artiklar  23 januari - 15 februari 2019 om utrikes 
och internationella förhållanden , utom om klimat 
och Brexit.

608 Utrikesdeklaration 2019 och utrikesdebatt i 
-707 riksdagen 13 februari 2019 

Sven Wimnell  15 mars 2019:
Om Europa, klimatet, FNs mål, mänskliga verksamheter, 
inrikespolitik, bostadspolitik och artiklar  16 februari - 
12 mars om  Svenska inrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzc.pdf

Innehåll:
Sida
 5 Dags för en förnyelse av Europa

 8 Så hade historiens skickligaste statsmän hanterat 
klimatkrisen

12 Hållbar utveckling bör bli ett övergripande mål för 
all politik

15 17 globala mål för hållbar utveckling

15 Ingen fattigdom
Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

16 Ingen hunger
Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och 
främja ett hållbart jordbruk.
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18 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och 
verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

19 God utbildning för alla
Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning 
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

21 Jämställdhet
Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors 
egenmakt.

22 Rent vatten och sanitet
Mål 6  är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och 
sanitetsförvaltning för alla.

24 Hållbar energi för alla
Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, 
hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

25 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla.

27 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja 
innovation.

28 Minskad ojämlikhet
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

30 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, 
säkra, motståndskraf-tiga och hållbara.

32 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.

34 Bekämpa klimatförändringen
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

35 Hav och marina resurser
Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

36 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande 
av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald.

38 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 är att främja fredliga och inklude-rande samhällen för 
hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt 
bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande 
institutioner på alla nivåer.

39 Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling.
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42 Mänskligheten har förändrats mycket sedan 
tidernas begynnelse. 

43 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
46 Utvecklingens krafter.
47 Systemet för mänskliga verksamheter.
50 Den fundamentala påverkanskedjan 
52 Sven Wimnells hemsida: 

Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

54 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

56 Politikområden för politiken  
58 Skattekris slår hårt mot välfärd i glesbygden
60 Befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner
60 Kämpaglöd ska rädda Sorsele – trots att de unga flyr
65 SKL: Digitalisering ett sätt att klara av äldreboomen
67 Sorseles hopp står till återvändare och invandrare
69 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? 

70 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
71 Var finns rum för våra barn? – en rapport om trångboddheten i 

Sverige
72 Antal hushåll efter hushållstyp
76 Våren 2018 har de i kapitel 7 i 11 maj 2015 föreslagna 

lägenhetstyperna förbättrats ifråga om balkongerna, alla rum 
har som regel direkt utgång till rymliga balkonger,  något som i 

hög grad ökar bruksvärdet, isynnerhet för dem som byter från 
småhuslägenheter till mindre lägenheter i flerbostadshus.

76 De föreslagna nya lägenhetstyperna
79 Bostad 2 rum och kök och 3 rum och kök i mindre skala
76 Bostad 2 rum och kök i större skala
80 Bostad 3 rum och kök i större skala
81 Tillägg 2 rum till lägenhet 2 rum och kök så att det blir 4 rum 

och kök.
82 Två studentbostäder med gemensamma utrymmen

Studentbostäderna är i par och till dem hör gemensamt entré, 
badrum och kök.

83 Bostad 2 rum och kök med större sovrum
86 Det är viktigt med rejäla balkonger.
87 Antal lägenheter i flerbostadshus efter storlek. Riket.
88 Trångboddhet
89 Trångboddheten i storstadsregionerna

92 Artiklar 16 februari - 12 mars 2019 om  svenska 
-749 inrikes förhållanden 
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Sven Wimnell 16 mars 2019:
Om Europa, klimat, FNs mål och artiklar 16 februari - 
12 mars om Klimat, Brexit och Utrikes och 
internationella förhållanden
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzd.pdf

Innehåll:
Sida
 4 Dags för en förnyelse av Europa

 7 Så hade historiens skickligaste statsmän hanterat 
klimatkrisen

11 Hållbar utveckling bör bli ett övergripande mål för 
all politik

14 17 globala mål för hållbar utveckling

23 Ingen fattigdom
Mål 1 är att avskaffa all form av fattigdom överallt.

24 Ingen hunger
Mål 2 är att avskaffa hunger, uppnå tryggad 
livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och 
främja ett hållbart jordb

26 Hälsa och välbefinnande
Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och 
verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

27 God utbildning för alla
Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning 
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

29 Jämställdhet
Mål 5 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors 
egenmakt.

30 Rent vatten och sanitet
Mål 6  är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och 
sanitetsförvaltning för alla.

32 Hållbar energi för alla
Mål 7 är att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, 
hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

33 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla.

35 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka 
för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja 
innovation.

38 Minskad ojämlikhet
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
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38 Hållbara städer och samhällen
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara.

40 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12 är att främja hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.

42 Bekämpa klimatförändringen
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser.

43 Hav och marina resurser
Mål 14 är att bevara och nyttja haven och de marina resurserna 
på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

44 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande 
av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald.

46 Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16 är att främja fredliga och inklude-rande samhällen för 
hållbar utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa samt 
bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och inkluderande 
institutioner på alla nivåer.

47 Genomförande och globalt partnerskap
Mål 17 är att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling.

50 Kinas snabba utveckling ger möjligheter för 
Sverige

52 Vi klimatforskare stödjer Greta och skolung-
domarna

56 Greta-inspirerade protester väntas i över 1 500 städer

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

61 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

63 Politikområden för politiken

65 Artiklar om Klimat 16 februari - 15 mars 2019

136 Artiklar 16 februari - 15 mars 2019 om Brexit

193 Artiklar 16 februari - 12  mars 2019 om utrikes 
-651 och internationella förhållanden, utom Klimat och 

Brexit.
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Sven Wimnell  22 april 2019:
Bostadsbidrag för barnfamiljer  och nya för barnlösa. 
Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om 
verksamheter som styr världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

Sida
2 Innehåll

6 Botadsbidrag för barnfamiljer och barnlösa i 
förvärvslivsåldrar

7 Årskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
7 Konsumentverket: Exempel: Vad det kan kosta för en 20-åring 

med egen inkomst att bo hos föräldrar eller ha eget boende

8 2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Skatter 
och marginalskatter

8 2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Överskott 
och underskott

9 Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Kvinnor och 
män 20-64 år. Kr/år

10 Från skatteverket.se Inkomståret 2019
11 Vad ingår i skattetabellerna?

12 Bostadsbidragen för barnfamiljer
12 Kostnader för barn 2019
13 Socialförsäkringsbalk (2010:110) t.o.m. SFS 2018:1952

Avd. G BostadsstödAVD.13

14 Bostadsbidragen
15 2019. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn. Tabell
15 Ett resonemang om inkomster vid avtrappningsbörjan.
16 Levnadskostnader
17 SCB-statistik 2013 om antalet hushåll

17 Barnkostnader. Ensam med 1 barn.
19 Kostnad för ett barn. Genomsnitt för åldrar 0-18 år. Ensam 

förälder.
19 För makar/sambor med 1 barn 

20 Stockholm barntillsynskostnader
22 barnomsorgsguiden.se
23 Försäkringskassan 2019. Aktuella belopp.

24 Ensam med 2 och 3 barn
25 Makar/sambor med 2 och 3 barn
26 Barnkostnader. Sammanfattning.
27 Förslag för 2019
27 Socialförsäkringsbalken om kapital

28 Bostadsbidrag för barnlösa. ickepensionärer.
29    forsakringskassan.se Bostadsbidrag till unga (under 29 år)
30    Socialförsäkringsbalk (2010:110). Kapitler om barnlösa

31 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 
pensionsåldrar.

31 Ungdomsbostadsbidragen. Barnlösa 18 - 29 års ålder.
32 Socialförsäkringsbalken om kapital
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34 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.
35 Personer 55 år och äldre efter ålder, kön och typ av pension
38 Fastställd förvärvsinkomst 2017.Andelen personer efter 

inkomst och kön

41 Regeringen:Tydligare mål och uppföljning för Pensionsmyn-
digheten

42 Promemoria Socialdepartementet. Socialförsäkringsenheten
Förbättrat grundskydd för pensionärer

42 Innehåll
43 Inledning
48 Förslag för ett förbättrat grundskydd
59 Promemoria Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten

Förbättrat grundskydd för pensionärer Promemoria 1 februari 
2019 Tabell 4.2 Typfall med effekter av förslagen

59 Verkan av kapital
61 I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
61 Om en lång historia om pensionärer 

63 Regeringskansliet. Blocköverskridande överenskommelse för 
långsiktigt höjda och trygga pensioner

67 Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och 
trygga pensioner

75 Stora möjligheter att få fler över 65 år att jobba vidare

78 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
81 66 kap. Garantipension för den som är född 1937 eller tidigare
84 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna 

har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnads-
kostnader. Kapitler i socialförsäkringsbalken

84 Från pensionsmyndigheten.se 21 mars 2019
84 Fakta om bostadstillägg
98 pensionsmyndigheten.se 1 april 2019. Som mest kan 

garantipensionen bli 8 254 kronor för ensamstående och 7 363 
kronor i månaden för gifta

99 Garantipensioner. Ensam 2019
99 Bostadstillägg Ensam 2019
99 Marginaleffekter av skatt och bostadstillägg 2019
100 2019. Ensam pensionär över 65 år Två tabeller

101 Månadskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
101 Pensionärer 2019 Månadskostnader
102 Årskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
102 Årskostnader år 2019, pensionärer.
103 Årskostnaderna för pensionärer 2020
103 Ensam väntad ändring 2020

106 Tabell 33  Skatteavdrag för månadslön 2019 Tabell 33
112 Från pensionsmyndigheten.se 21 mars 2019

Sidor i pensionsmyndigheten.se

120 Kopior av tidigare utredningar om systemet för pensio-
närernas pensioner och bostadstillägg.

121 Systemet för pensionärernas bostadstillägg. 
122 Förbättringar för pensionärer med låga inkomster införs.
123 Bostadstillägg för pensionärer
123 I samband med småhus finns två sätt att bo. (8 april 2004).
124 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004).

I 1990 års skattereform ändrades kapitalinkomstbeskattningen.
130 Andra påpekanden o förslag. (8 april 2004.)
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131 Summa marginaleffekt 2004.  (Från sid 3405)
132 Ingen i regeringen eller riksdagen har visat tillräckligt intresse för 

de lägsta inkomsterna.
133 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.

136 Så beräknar vi dina inkomster
Från pensionsmyndigheten 6 feb 2013

138 Så beräknar vi din bostadskostnad (6 feb 2013)
140 Så mycket kan du få i bostadstillägg
141 Så beräknar vi ditt bostadstillägg
143 Avtrappningsregler

144 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  effek-
ten av regeln att 15% av kapital ska ses som inkomst. Regeln 
bör snarast tas bort. 

145 Kopior av tidigare utredningar 
om mänskliga verksamheter som styr världen.

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

148 Inkomstskatterna
150 Mer om skatter och bidrag.
153 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter. 
156 Nyss har nämnts om kapital

157 Statsråd och myndigheter
157 Politikområden för politiken   21 januari 2019
159 Myndigheter
178 Länsstyrelserna

184 Befolkning och bostäder
184 Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i 

bostäderna.  
185 641- 642 Det börjar med maten.
185 643. När det gäller bostaden har boverket  krav 
186 644. Teknisk utrustning för vatten och avlopp , energi m m.
186 645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag.
186 646 Utveckling av de inre verkligheterna
189 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.
189 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
189 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d

190 SCB Statistiska Centralbyrån. Om allt och hyror

196 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
197 Var finns rum för våra barn? – om trångboddheten i Sverige
197 Antal hushåll efter hushållstyp

202 De föreslagna nya lägenhetstyperna
204 Bostad 2 rum och kök och 3 rum och kök i mindre skala
205 Bostad 2 rum och kök i större skala
206 Bostad 3 rum och kök i större skala
207 Fyra rum och kök.
208 Två studentbostäder med gemensamma utrymmen
209 Bostad 2 rum och kök med större sovrum
210 Bostad 2,3 och 4 r o k, beskrivning

564

http://wimnell.com/omr36-39zq.pdf


211 Två studentbostäder med gemensamma utrymmen 
212 Bostad 2 r o k med större sovrum, beskrivning
212 Det är viktigt med rejäla balkonger
213 Antal lägenheter i flerbostadshus efter storlek. Riket
214 Trångboddhet

219 Systemet för mänskliga verksamheter.
219 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 

begynnelse. 
220 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
223 Utvecklingens krafter.
224 Systemet för mänskliga verksamheter.
227 Den fundamentala påverkanskedjan 
228 Schema över påverkans och förändringsproblem
229 Politiska och opolitiska planeringar
230 Samband mellan huvudområdena
231 Samhällsplaneringens problem. Kunskaper och  värderingar.
232 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 

styr utvecklingen i  världen.

234 Några tidningsartiklar de senaste dagarna med 
något om mänskliga verksamheter som förändrar 
världen

235 Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

236 Utveckling av de inre verkligheterna
237 Tidningsartiklarna företcknas under rubrikerna Inrikes och 

Utrikes förhållanden
238 Förteckning över utredningar med fler artiklar.                                                                                                                                                                                                                         

239 Inrikes förhållanden
240 Ungdomssynder
270 Utbildning
294 Sjukvård
336 Arbetsmiljö
348 Klimat och transporter
408 Banker och pengar
426 Politiska partier
459 Bostäder, byggande, städer.  Fysiska och sociala miljöer

518 Utrikes förhållanden
519 Världen
527 Europa och EU
546 Tyskland
556 Frankrike
589 England / Storbritannien 
612 Italien, Spanien, Ungern, Polen  m m
630 Nordiska länder
649 USA
669 Ryssland och Ukraina
694 Ost- och Centralasien
710 Mellanöstern
744 Afrika
754 Syd- och Mellanamerika, Kanada
763 Australien och Oceanien
772 Övrigt i världen

782 Vårbudgeten 2019
783 Vårbudgeten har lämnats till riksdagen
785 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
793 Vårbudgeten 2019 på fem minuter
797 Länkarna i det föregående
816 Riksdagen 10 april 2019 Debatt med anledning av 
-869 vårpropositionens avlämnande
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Sven Wimnell  1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för 
planering av framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

 17 Kapitel 1: Universum och Jordklotet. Människor-
nas verksamheter och vår världs historia.

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

 28    Förhistorisk tid. Naturforskning. Universums och 
   jordklotets historia

 29    Världskarta med världens befolkning i början av 1990-
   talet

 30 Sven Wimnell 1995 Världshistorien på nio sidor.        
 30 Forntiden. Till omkring 400.
 31 Medeltiden. 400-1500.
 31 Nya tiden . Från 1500.
 31 Religionsstridernas tid 1500-1648 och tiden 1648-1815 med 

bl a  oinskränkt furstemakt.
 32 Genombrottstid för demokrati och industri, 1815-1914.
 32 Första världskriget 1914-1918 och mellankrigstiden 1918-1939
 33 Andra världskriget 1939-1945.
 33 Efterkrigstiden. Från 1945.
 34 Nutid och framtid.
 34 Afrikas och Asiens äldsta historia.
 35 Europeernas kolonier och utomeuropeisk historia.       
 36 Världsbefolkningen.
 37 Läget i världen. April 2005

 37 Befolkningen   i miljoner  i Världen  och i Sverige inom 
parentes.

 38 Sveriges historia.
 38 Källor till de historiska avsnitten.

 39 Systemet för mänskliga verksamheter.
 39 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 

begynnelse. 
 40 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
 43 Utvecklingens krafter.
 44 Systemet för mänskliga verksamheter.
 47 Den fundamentala påverkanskedjan 
 49 Schema över påverkans och förändringsproblem
 50 Politiska och opolitiska planeringar
 51 Samband mellan huvudområdena
 52 Samhällsplaneringens problem. Kunskaper och  värderingar.
 53 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som     

styr utvecklingen i  världen.
 53 Kunskaps- och värderingsverksamheter
 53 Teknologiska/ ekonomiska verksamheter
 54 Kulturella verksamheter

 55 Historien om människan.           
 57  En resa genom tid och rum
 60 Våra förfäder aporna
 63  Apor på två ben
 65 De första människorna
 68 Vår tids människor
 75 Dagens värld
 77 Framtidsperspektiv
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 79 Filosofins historia.   Bertrand Russel om västerlandets 
visdom.  

Klicka på Sven Wimnell 17 sept 1997 + 1 februari 2015:
Filosofins historia.  Bertrand Russel om västerlandets 
visdom. http://wimnell.com/omr109b.pdf   och läs 
utdrag ur Russels bok.  Sidor i omr109b:

Prolog   2  
 Före Sokrates   3  

Aten 13  
 Hellenismen 22  
 Den äldsta kristendomen 30  

Skolastiken 37  
Den moderna filosofins uppkomst 51 

 Den brittiska empirismen 74  
 Upplysningen och romantiken 80  
 Utilismen och efteråt 92  
 Samtiden           108 

Epilog           123-126 

I utredningen nu finns kopior av:
 80 Prolog
 81 Epilog

 85 Idéhistoria. I skuggan av framtiden. Modernitetens 
idéhistoria

Sven Wimnell 000524: Ett referat av Sven-Eric Liedmans bok
I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.

 85 Innehåll
Inledning 15

FÖRSTA DELEN: I VAR MANS HUVUD
Första kapitlet: Klockan 59
Andra kapitlet: Rummet 73
Tredje kapitlet: Tiden 91
Fjärde kapitlet: Människan 131

ANDRA DELEN: INSTITUTIONERNA
Femte kapitlet: Lära för livet 199
Sjätte kapitlet: Det sanna och det goda 263
Sjunde kapitlet: Artefakterna 345
Åttonde kapitlet: Den gudomliga politiken 403

TREDJE DELEN: I SKUGGAN AV FRAMTIDEN
Nionde kapitlet: Modernitetens trolldomsglans 453
Tionde kapitlet: Europeerna och de andra 477
Elfte kapitlet: I skuggan av framtiden 5 17
Anmärkningar till texten 542
Register 580-598.
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 86 Utdrag ur boken:
Från förordet.

 88 Inledningen
 89 Kapitel 5. Lära för livet. Här behandlas skolans och 

utbildningens institutioner.
 96 Kapitel 7. Artefakterna. I detta kapitel behandlas teknologins 

och estetikens institutioner.
Summering

102 Författarens avslutning

106 Kunskapens makt (och maktens kunskap)
AV SVEN-ERIC LIEDMAN
En mångfald relationer
Olika intressen styr
Många sanningar om människan
Motsättningarna är störst nu

111 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.

111 INLEDNINGEN

Därefter innehållsförteckningen som ger en bild av världens 
urveckling:

112 MÄNNISKAN OCH MILJÖERNA.
Erövringen av jorden
De första hundratusen generationerna

Stads- och statsbyggandet.
Högkulturerna

113 MÄNNISKAN OCH VÄRLDSRELIGIONERNA.
Samfund och samhälle under två tusen år 
Ca 500 f Kr —ca 1500 e Kr
Buddhismen i Asien
Kristenheten
Islam .

116 MÄNNISKAN OCH HAVET
Kolonialismens värld 1500—1800  

117 Spindeln i nätet 
Den atlantiska världen 1500—1800

118 Västerlandet och världen 
1815—1914

119 KONFRONTATIONERNAS SEKEL
Världskrig och världsrevolution  
1914—1945

119 Förenade och oförenade nationer 
Tiden efter 1945
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120 Utrag ur ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.

120 Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer.

121 Högkulturernas uppkomst. Från sid 44 och 47. 
Handlar om samspel= sociala miljöer.

122 Mesopotamisk ekonomi och babyloniskt samhälle. Sid 
54-55. Handlar om samspel= sociala miljöer och 
religioner=inre verkligheter.

123 Grekernas konst och vetenskap. Sid 95. 
 Handlar om skönhet, religioner, kunskaper= inre verkligheter,  
 och möten mellan kulturer= sociala miljöer. 

124 Folkreligioner. Sid 116.
Handlar om religioner= inre verkligeter, och samspel mellan 
religiösa= sociala miljöer.

125    Den siste romerske kejsaren.  Sid 174-175.
   Handlar om kulturspridning o d= inre verkligheter och sociala 
   miljöer.

126 Bysans undergång. Sid 181.
Handlar om vackra saker och religion= inre verkligheter, och 
spridning av religion= sociala miljöer. 

127 Korstågen. Sid 209.
Handlar om religioner= inre verkligheter, och kunskaps- och 
kulturspridning= sociala miljöer.

128 Universiteten. Sid 212.
Handlar om religioner och kunskaper= inre verkligheter, och 
kunskapsspridning= sociala miljöer.

129 Gotiken. Sid 213-214.
Handlar om konst, estetik och religioner= inre verkligheter, och 
kulturspridning= sociala miljöer.

130 Den senmedeltida krisen. Sid 218-219
Handlar om spridning av kriser och kunskaper om kriser= inre 
verkligheter och sociala miljöer.

131   Kyrkans kris. Sid 222.
Handlar om religioner= inre verkligheter, och samspel mellan 
religiösa= sociala miljöer.

132 Islam. Sid 230-231.
  Handlar om religioner= inre verkligheter, och 
  religionsspridning= sociala miljöer.

133   Indianfolken och kyrkan. Slaveriet. Sid 310-311.
  Handlar om religioner= inre verkligheter, och samspel= sociala 
  miljöer.

134   Det brittiska härskarsystemet. sid 343-344.
  Handlar om samspel= sociala miljöer, och religion= inre 
  verkligheter.

135   Den ryska samhällsutvecklingen. Sid 362-363.
  Handlar om samspel/maktspel= sociala miljöer.
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136    Reformationerna. Sid 368-369
   Handlar om religioner= inre verkligheter, och 
   religionsspridning= sociala miljöer.

137     Den naturvetenskapliga revolutionen. Sid 376-377.
Handlar om kunskaper och religioner= inre verkligheter, och 
kunskapsspridning= sociala miljöer.

138 Samhällstänkandet. Sid 377-378.
  Handlar om tänkande= inre verkligheter. och maktspel= sociala 
   miljöer.

139     Det franska enväldets framväxt. Sid 382-383.
   Handlar om maktspel= sociala miljöer, och konst och religion= 
   nre verkligheter.

140   Ludvig XIV och Versailles. Sid 383-385
Handlar om maktspel och kulturspridning= sociala miljöer, och 
förlustelser= inre verkligheter.

141 Religioner, världsliga makthavare, klasser och slavar.
En sammanfattning av exemplen i det föregående.

150 Kapitel 2: Komplement till 
världshistorien fram till början av 
20-hundratalet. 

152 Tiden efter mitten av 1700-talet.

154    Områdena kring östra Medelhavet. 
          Från äldsta tid till 1930-talet.

157    Konsthistoria.    
159   Byggnadskonsten

160    Industrin och utvecklingsprocesserna.
162      Uppfinningar och upptäckter

164      Teknikhistoria.

166      Medicinhistoria.

167 Det periodiska systemet för grundämnen.

170 1900-talet.

175 En lista med några författare och titlar

185    Världen byggdes om på 1900-talet.
185      Makt och sociala relationer i världen 1914.
186      Tänkesätten och de sociala relationerna.
187      Utdrag ur “Det svenska folklynnet” (1911).
189      Första världskriget.
189      Slutet på första världskriget.
190      Mellankrigstiden.
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192      Andra världskriget.
193      Atombomberna 1945.
194       Världen under efterkrigstiden efter andra världskriget.
198       Asien.
198      Främre Orienten/mellanöstern.
198       Israel och Palestina.
198      Syrien och Libanon.
199       Jordan, Saudiarabien och småstaterna.
199       Irak och Iran. Kurder.
199       Främre Orienten/mellanöstern 1991.
200       Asien bortom Iran.
200       De engelska kolonierna.
200       De holländska kolonierna.
200       De franska kolonierna.
201       Kina.
201       Japan.
201       Korea, Filippinerna, Afghanistan mm.
202       Afrika.
203       Amerika.
204      Amerikas förenta stater/USA.
205   Oceanien, polarområdena och rymden.
205    Europa 1991.
205    Världens djur-och växtvärld.
205    Källor till historien på 1900-talet.

206    Makthavare i världen efter andra världskriget.

208 Världen efter 1990-1991.
209 Jugoslavien.
224 Irak.

231 Det finns fysiska och sociala miljöer.
Många myndigheter har inflytande över de fysiska och sociala 
miljöerna. Här några:
Boverket.    http://www.boverket.se
Naturvårsverket:    http://www.naturvardsverket.se
Socialstyrelsen:              http://socialstyrelsen.se
Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se
Sveriges kommuner 
och  Landsting:    http://skl.se

232 Exempel: Miljöpartiets partiprogram 2016
Staden
Förorter och miljonprogram

238 Något om sociala miljöer

239 Våldet i världen och mänskliga rättigheter.

240 Något om mobbning, diskriminering o d.

241 Myndigheter och organisationer om mobbning och 
diskriminering

242 Kort om Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen?

243 Världen. Klimat och sociala relationer. Koldioxidutsläpp.
Fysiska och sociala miljöer
Mänsklighetens utveckling
Sociala relationer
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245 Sveriges elva folkhälsomål
Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomisk och social trygghet
Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad hälsa i arbetslivet
Sunda och säkra miljöer och produkter.
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
Gott skydd mot smittspridning.
Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa.
Ökad fysisk aktivitet
Goda matvanor och säkra livsmedel.
Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från 
narkotika och dopning samt minskade skadeverkningar av 
överdrivet spelande

248 Inre verkligheter och sociala miljöer

252 De inre verkligheterna och de sociala.miljöerna under 
tidernas lopp

253 Något om värdsbilder, livsåskådningar, ideologier, 
människosyn, värderingar, attityder, fördomar, moral, 
jämställdhet och diskriminering.

261 Något om läget inför 2012

263 Läs på! Världen har förändrats

265 Världen utanför Sverige

266 Mot en fredligare värld 

268 Kapitel 3: FN, Förenta nationerna

271   50 år med FN.

276   Förenta Nationernas Millenniedeklaration.
276      FÖRORD
277      VÄRDERINGAR OCH PRINCIPER
278      II. FRED, SÄKERHET OCH NEDRUSTNING
279      III. UTVECKLING OCH FATTIGDOMSBEKÄMPNING
281      IV. SKYDD AV VÅR GEMENSAMMA MILJÖ
281      V. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER, DEMOKRATI
            OCH GOD SAMHÄLLSSTYRNING
282      VI. SKYDD AV DE SÅRBARA.
282      VII. ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA AFRIKAS
            SÄRSKILDA BEHOV.
282      VIII. ETT STARKARE FÖRENTA NATIONERNA.
284   Läget i världen 2002.
286 Läget i början av 2008

287   FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

291 Från regeringen.se 28 april 2019- Demokrati och mänskliga 
rättigheter.

292 Från Utrikesdepartementets hemsida på Internet. 2011
292 De mänskliga rättigheterna
294 Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har 

undertecknat
296 Vilka rättigheter finns det?
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297 Rätten att inte bli diskriminerad
298 Rätten till liv - dödsstraffet
299 Förbud mot tortyr
301 Förbud mot slaveri och slavhandel
302 Regler om rättssäkerheten
303 Privat- och familjelivet
303 Tanke- och religionsfrihet
304 Yttrandefrihet
306 Förenings- och församlingsfrihet
307 Rätten till arbete
307 Rätten till tillfredsställande levnadsstandard
308 Rätten till hälsa
308 Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
309 Rätten till utbildning
311 Kvinnors rättigheter
313 Allt du behöver veta om FN:s kvinnokommission
314 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck i 

samkönade relationer
317 Barnets rättigheter
319 Barns deltagande fick konkret innebörd på evenemang som 

hölls parallellt med FN debatten om barnets rättigheter
320 Rättigheter för personer med funktionsnedsättning
322 Urfolkens rättigheter
323 Rättigheter för HBT-personer
326 Flyktingars rättigheter
327 Migranters rättigheter
328 Folkmord
330 Väpnade konflikter
332 Våld och förtryck i hederns namn

333 Från UD 29 april 2019 Viktiga regler. Barnkonventionen

337 Mänskliga rättigheter. Innehållet har flyttat. Finns nu på 
regeringen.se

338 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling
338 Ingress

Människorna
Planeten

  Välståndet
  Freden

Partnerskapet
339 Deklaration

Inledning
Vår vision
Våra gemensamma principer och åtaganden
Vår värld i dag
Den nya agendan
Medel för genomförande
Uppföljning och översyn
Ett upprop för handling för att förändra vår värld

350 Mål och delmål för hållbar utveckling

351 Mål för hållbar utveckling
352   Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt
352   Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning 

  och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
353   Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 

  alla i alla åldrar
354   Mål 4 Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av 

  god kvalitet och främja livslångt lärande för alla
355   Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egen-

  makt
356   Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av 

  vatten och sanitet för alla
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357   Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, 
  tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

358   Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 
  tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 
  arbetsvillkor för alla

359   Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inklu-
  derande och hållbar industrialisering samt främja innovation

360   Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder
361   Mål 11. Göra städer och bosättning-ar inkluderande, säkra, 

  motståndskraftiga och hållbara
362   Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktions-

  mönster
363   Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa  klimatför-

  ändringarna och dess konsekvenser*
363   Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på 

  ett hållbart sätt för en hållbar utveckling
364   Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 

  landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa öken-
  spridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
  förlusten av biologisk mångfald

365   Mål 16 Främja fredliga och inklude-rande samhällen för hållbar 
  utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt    
  bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med 
  ansvarsutkrävande på alla nivåer.

366   Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det glo-
  bala partnerskapet för hållbar utveckling

368   Medel för genomförande och det globala partnerskapet

372   Uppföljning och översyn

377 Förenta Nationerna, FN 12 februari 2018.  Engelsk text

379 Svenska FN-förbundet 17 februari 2018.  Svensk text.

381 INFO OM FN
386 17 GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
399 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna
404 FN SOM ORGANISATION
405 GENERALFÖRSAMLINGEN
405 SÄKERHETSRÅDET
405 EKONOMISKA OCH SOCIALA RÅDET
405 FÖRVALTARSKAPSRÅDET
405 INTERNATIONELLA DOMSTOLEN
405 SEKRETARIATET
406 FN:S UNDERORGAN
409 FN:S FACKORGAN
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414   Kapitel 4: Europeiska unionen, EU

415 EU Europeiska unionen. 17 februari 2018

415 Basfakta om EU

416 EU-institutionerna

Europeiska centralbanken

Europeiska revisionsrätten

Europeiska utrikestjänsten

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska regionkommittén

Europeiska investeringsbanken

Europeiska datatillsynsmannen

Europaparlamentet

Europeiska rådet

Europeiska unionens råd

EU:s ordförandeskap

Europeiska kommissionen

EU-domstolen

417 EU-institutionernas ledare

418 Europeiska kommissionen

427 Europaparlamentet 
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432 Kapitel 5: Andra aktörer i världspoli-
tiken 

433 World Values Survey

434 Kulturkartan 2015

435 Världsarvslistan

435 Världsnaturfonden WWF 

436 Utrikespolitiska institutet

437 Gapminder
437 Exempel på statistik: Choose a graph

438 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I SVENSK 
UTRIKESPOLITIK

439 Folkmängd 2017
439 Afrika söder om Sahara
440 Asien och Oceanien
441 Europa och Centralasien
442 Mellanöstern och Nordafrika
443 Nordamerika Latinamerika och Karibien

444 Regeringens utredningar om mänskliga rättigheter.2019
444 Afrika
444 Amerika
445 Asien och Oceanien
445 Europa och Centralasien
446 Mellanöstern och Nordadrika

447 Amnesty. Årsrapport - mänskliga rättigheter 
2016/2017

449 Amnestys årsrapport 2016: En politik som 
demoniserar skapar rädsla och splittring

455 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÄRLDEN - LÄGET 
2018

456 Rights Today ger en ögonblicksbild av hur det såg ut när 
det gäller mänskliga rättigheter runt om i världen under 
2018. 

458 Amnesty: FN:S DEKLARATION OM DE MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETERNA

459 sida.se 23 februari 2019 
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464 Kapitel 6: Sveriges historia och svensk
politik

466 Sveriges historia i 8 delar från Norstedts förlag.
466 Sveriges historia: 13000 f.Kr- 600 e.Kr.
466 Sveriges historia:  600 -1350.
467 Sveriges historia: 1350-1600.
467 Sveriges historia: 1600-1721.
468 Sveriges historia: 1721-1830.
468 Sveriges historia: 1830-1920.
469 Sveriges historia: 1920-1965.
469 Sveriges historia: 1965-2012.

470 Sveriges kungalängd

473 Regeringskansliet genom tiderna
473   Tiden fram till Gustav Vasa
474    Den äldre Vasatiden 1521–1611
475    Stormaktstiden 1611–1718
477    Frihetstiden 1718–1772
479    Gustavianska tiden 1772–1809
479    Karl Johanstiden och den tidiga liberalismen 1809–1840
481    Tiden efter 1840
485    Sverige och EU
485    Regeringskansliets lokaler

487 Sveriges regeringar under 100 år

489 Sverige under 1900-talet

492 Inkomstskatterna

500 Sveriges Riksdag www.riksdagen.se  Februari 2019

500 Partierna i riksdagen och antalet ledamöter 

501 Riksdagens utskott 14 feb 2019

510 Så styrs Sverige. Från regeringen.se 28 januari 2019

511 Regeringens politik

512 Politikområden för politiken

514 Myndigheter

533 Länsstyrelserna

539 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

540 Sveriges kommuner och landsting, SKLskl.se januari 2019

546 Sven Wimnell 27 februari 2010 + 3 april 2014:
Fackföreningar och arbetsgivareföreningar 2014. Statistik 
om arbete och näringar. Arbetsförmedlingens hemsida.
http://wimnell.com/omr658f.pdf

577

http://www.riksdagen.se
http://regeringen.se
http://wimnell.com/omr36-39zzzq.pdf
http://skl.se
http://wimnell.com/omr658f.pdf


546 Företagarna

547 LO, Landsorganisationen i Sverige

548 SN, Svenskt näringsliv

552 Kommunallag (2017:725)

586 Systemet med mänskliga verksamheter,
nedbantat till  44 områden.

606 Område 1-5 samt 1-9 med myndigheter och professorer, 
yrken och utbildningar m m. 

613 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 2 av 3:
FN, EU, artiklar om utrikes förhållanden samt Sveriges 
riksdag och Sveriges kommuner, landsting och 
länsstyrelser. 
http://wimnell.com/omr40zm.pdf

614 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 de 3 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Sveriges regering och 
artiklar om de politiska partierna och deras problem. 
http://wimnell.com/omr40zn.pdf

615 Innehållet i Sven Wimnell. 16 maj 2018:
Boende och bostadsbygge. Levnadsförhållanden, skatter. 
SCB-statistik. Boverket.  SOM-institutet.Vårbudgeten. 
Första maj och veckor därefter. Löner. TVdebatt. 
Regeringens verksamheter.
http://wimnell.com/omr40zo.pdf

622 Innehållsförteckningar till utredningar  från och med 21 
december 2018 till 22 april 2019.

642 Särskilda utredningar på Sven Wimnells hemsida från och 
med 30 januari 2010

653 Förstamajtal 2019 
- 667 
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Sven Wimnell 27 maj 2019:
Tidningsartiklar 22 april - 27 maj 2019 om utrikes 
förhållanden och  de första rapporterna om valet till EU-
parlamentet den 26 maj 2019. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzf.pdf

Innehåll:
   3 De första rapporterna om valet till EU-

parlamentet den 26 maj 2019.

  38 Tidningsartiklar 22 april - 27 maj 2019 om utrikes 
förhållanden

  39 Världen och FN
  43 Europa och EU
296 Tyskland
316 Frankrike
337 England / Storbritannien 
379 Italien, Spanien, Ungern, Polen  m m
443 Nordiska länder
453 USA
517 Ryssland och Ukraina
561 Ost- och Centralasien
626 Mellanöstern
683 Afrika
716 Syd- och Mellanamerika, Kanada
734 Australien och Oceanien. Polerna. Rymden
737 Övrigt i världen
-744

Sven Wimnell 5 juni 2019:
Tidningsartklar 22 april - 27 maj 2019 om inrikes 
förhållanden. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzg.pdf

Innehåll

   3 Innehåll i: Sven Wimnell  1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering 
av framtiden för världen och Sverige.

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

 16 Det är ett elände i världen och det har det alltid varit.

 18 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

 19   Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

 22 Utvecklingens krafter.

 23 Systemet för mänskliga verksamheter.

 28 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehålller 
hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden.

 28 Innehållet i  Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

. 
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 33 Framtiden beror av hur människorna handlar på underlag av 
deras inre verkligheter och beror av deras hushållsverksam-
heter som är grundläggande för levnadsvillkoren 

 34 Tidningsartiklar 22 april-27 maj 2019 om inrikes och 
allmänna förhållanden

 36 Inre verkligheter. Tankar om världen och utvecklingen

166 Hushållsverksamheter
172 Mat och dryck, medicin och droger. Matservering
213 Boende och hemlöshet. Hotell
243 Fritidsverksamheter, informationer, umgänge, relationer. barn
327 Lön, skatter, utgifter i hushåll. Överskott, underskott
355 Migration, integration, rasism, globalisering

383 Polis och brottslighet
423 Utbildning, forskning och informationer. Bibliotek. Kultur
604 Sjukvård och omsorg, socialtjänst
733 Arbetsmiljö. arbetsmarknad, arbetsförmedling
772 Klimat. Energi och transporter
938 Näringar
953 Banker, pengar och vinster, mutor.
1002 Riksdag och politiker.
1039 Kommuner och landting
1050 Regeringen och länsstyrelser/regioner
-1077

Sven Wimnell 11 juli 2019:
DN-artiklar 28 maj - 11 juli 2019 om utrikes
förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzh.pdf

Innehåll:
Sida

DN-artiklar 28 maj - 11 juli 2019 om utrikes
förhållanden.

 3 Introduktion

 5 Artiklar i kronologisk ordning 
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Sven Wimnell 9 augusti 2019:
Information om klimatkrisen på hemsidor hos museer m 
m, kulturpolitik. Agenda 2030. Regeringen, Sida, 
Utrikesdeklarationen. Artiklar om utrikes förhållanden 
11 juli-1 augusti 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzi.pdf

Innehåll
Sida
5 Kapitel 1: Introduktion

6 Närmast föregående redovisning är Sven Wimnell 11 juli 
2019: DN-artiklar 28 maj - 11 juli 2019 om utrikes 
örhållanden.

7 Innehållsförteckning till Sven Wimnell  1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering 
av framtiden för världen och Sverige.

22 Något i juli 2019

22 Trump får ett 75 år gammalt system byggt på gemensamma 
regler att knaka

24 Ledare: Trumps mörka skugga vilar över världshandeln
25 Hård retorik. Donald Trump trasar sönder det amerikanska 

samhället
27 ”Flyktingar används som slagträ i samhällsdebatten”

29 Moderniteten har ett ursprung men den saknar nationell 
tillhörighet

31 Cynism förblindar. Utopierna har fortfarande en roll i 
världspolitiken

33 Svårt förstå varför väljare sätter populism före välfärd”
35 Ledare: Dubais glitter får inte dölja det stenhårda förtrycket
37 Nu avgörs den kungliga vårdnadstvisten i domstol
39 Så formades den svarta kvinnligheten annorlunda än den vita
42 Upploppen vid Stonewall Inn: startskottet  Pridefestivalen
44 Dags för en könsneutral familjerättslig lagstiftning”
46 Så ville Denis Diderot förmedla verktyg till kunskapen
49 Ledare: Vi har alla ett ansvar för den globala plastsoppan

51 Kapitel 2 : Information om klimatkrisen på 
hemsidor hos museer, myndigheter, kommuner m 
m. Kulturpolitik.

53 Till Statsministern 9 juli 2013
53 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
54 . 

55 Prop. 2017/18:179 om Landsbygd :Innehållsförteckning
57 Statlig strategi   Innehållsförteckning
58 Människornas verksamheter och grunderna för planering av 

framtiden

60 Till hjälp för museerna bör regeringen göra ett enkelt bildspel 
av framtidsproblemen, som museerna kan sätta upp i sina 
lokaler.
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60 Brevet till Kulturministern:

61 Till chefen för Sörmlands Museum.
62 Museet Sörmlands museum Webbplatens innehåll A-Ö
64 Om planering för framtiden

65 Brev från Kulturdepartementet

66 Anna Mighetto: Genom kunskap om vårt förflutna kan vi 
påverka hur vi vill ha vår framtid

68 Medlemsförteckning. Svenska museer
81 Globalt.
81 N karta över världen. Med museer
82  museer
83 Partners museer

92 Nya Sörmlands museum
93 Sörmlands museums vision
95 Historien i Sörmland
95 Eskilstuna stadsmuseum

97 Från propositionen  Kulturarvspolitik.
4 Kulturarvsområdets framväxt

97 4.1 Det offentliga historiebruket i äldre tid
98 4.2 Ett framväxande intresse för folkets arv
102 4.3 Minnesinstitutionerna professionaliseras
107 4.4 Skapandet av en modern kulturarvs-politik
111 4.5 Kulturarvsområdets utveckling till i dag

121 5 Ny inriktning för kulturarvspolitiken

121 5.1 Samhällsomvandlingar och nya utmaningar
125 5.2 Kulturarvet är föränderligt och öppet
128 5.3 Kulturarvets mångfaldiga värden
129 5.3.1 Minne, kunskap och bildning
131 5.3.2 Skapandet av identiteter och gemenskaper
133 5.3.3 Byggandet av ett hållbart samhälle
134 5.4 Prioriteringar för en förnyad kulturarvspolitik

137 6 Kulturarvsområdets gemensamma frågor
139 6.2 Det samiska folket och de nationella minoriteterna
140 6.3 Nytt bidrag till ideellt kulturarvsarbete
141 6.4 Ett centrum för utveckling av kulturarvsarbetet
142 6.5 Kulturarvet och skolan
144 6.6 Internationella frågor
145 6.6.1 Inriktning för arbetet med Unescos konvention om det 

immateriella kulturarvet
148 6.6.2 Inriktning för arbetet med Unescos världsarvskonvention

150 7 Självständiga och angelägna museer
150 7.1 Museipolitik för fria kunskapsinstitutioner
151 7.2 En museilag införs

151 Riksantikvarieämbetet
182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 

2030

185 Det regeringen bör påminna museerna om
190 Regeringens påminnelse bör skickas ut.
190 Över 100 kommuner tappar invånare – kvar blir ödehusen
198 Myndigheter
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217 Kapitel 3 Agenda 2030

218 Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens 
möjlighet

230 VARFÖR AGENDA 2030?
232 VEM?  GENOMFÖRANDE AV GLOBALT PARTNERSKAP
235 HUR? Att använda kraften i ordinarie processer
238 NÄR?Arbetet med att nå agendan sker nu, med målet satt till år 

2030. Men arbetet måste även fortgå efter 2030.
240 Agenda 2030 Innehållsföeteckning

243 Kapitel 4 : Regeringen. Sida. Utrikesdeklarationen
och några sena artiklar om klimatkrisen

244 Politikområden för politiken
249 Statsrådsberedningen
252 Utrikesdepartementet.
257 Justitiedepartementet
263 Försvarsdepartementet
266 Miljödepartementet.
270 Infrastrukturdepartementet
273 Socialdepartementet
277 Kulturdepartementet
281 Utbildningsdepartementet
284 Arbetsmarknadsdepartementet
288 Näringsdepartementet
291 Finansdepartementet
295 Länsstyrelserna
301 Sida
309 Utrikesdeklarationen 2019

316 Handlingsplan Agenda 2030

317 Klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm
320 Klimatförändringen hotar hela världens matförsörjning
323 Uppvärmningen av klimatet kan snabbas på av skogsbränderna
324 Sluta låtsas som att klimatkrisen är en fråga om höger och 

vänster

318 Kapitel 5: DN-artiklar 11 juli -  1 augusti 2019 om 
utrikes förhållanden.

På sidorna 249-300 i kapitel 4 finns regeringens hemsidor och där kan 
man klicka fram allt regeringen gör, bl a  55 000 skrivelser och 
utredningar. Men inte vad de inte gör , det får man söka i 
tidningsartiklar som finns i utredningar, som finns i förteckningar på 
wimnell.com.

I utredningen nu kan man få allt om Agenda 2030 i kapitel 3 och allt 
om kulturpolitik i kapitel 2. I kapitel 1 kan man ta dsg till FN, EU och 
andra aktörer mm. Och där finns några artiklar om läget nu världen. I 
slutet på kapitel 4 finns också några sådana artiklar som visar 
svårigheter med klimatkrisen.

Utrikesdeklarationen på sidan 309-315 visar regeringens syn på de 
utrikes förhållandena.
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Sven Wimnell 1 september 2019:
DN-artiklar 2 - 31 augusti 2019 om utrikes förhållanden 
och litet om inrikes förhållanden i augusti .
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzj.pdf

Innehåll:
Sida
   4 Kapitel 1: Litet om inrikes förhållanden i Augusti 

2019

   5 Närmast föregående redovisning

   5 Den 29 augusti får man veta att brittiske premiärministern 
förmått drottningen att tillfälligt stänga parlamentet till den 14 
oktober.

   6 Artiklarna om utrikes förhållanden visar på många problem i 
värden. Och de inverkar på de inrikes förhållandena.

   6 Artiklar om inrikes föehållanden efter 27 maj har ännu inte 
redovisats men kommer förhoppningsvis såsmåningom när det 
finns tid för det. Nu visas några artiklar från slutet av augusti 
som ger något av situation nu

Efter artiklarna kommer två avsnitt.

  54 Museer. myndigheter, skolor m m ska ha tydlig information 
om framtidsproblemen.

  61 Värnskatten

  76 Därefter kommer redovisningar som visar levnadskostnader 
och skattter samt  

104 redovisningar om projektet om samhällsplaneringens problem  

136 och innehållsförteckningar till de senaste redovisningarna i 
projektet om samhällsplaneringens problem:
http://wimnell.com/omr36-39zzzzza.pdf. till zzzzzi.pdf

155 Kapitel 2: Kommentarer till kapitel 1 och 3

156 Huvudsyftet med redovisningen nu är att visa tidningsartiklar 
om utrikes förhållanden för tiden 2-31 augusti 2019

157 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

159 I kapitel 1 har alla dessa verksamheter inte nämnts eller 
kommenterats.

159 De socialdemokratiska regeringarna har inte och har inte haft 
något statsråd för det viktigaste området för välfärden : 
hushållsverksamheterna. 

159 Bostadspolitiken

160 Undervisning o d. Forskning, Film, radio, TV och Tidningar 
o d.

584

http://wimnell.com/omr36-39zzzzzj.pdf
http://www.apple.com/se


161 De utrikes förhållandena  är som sagt mycket viktiga idag.

Världen och FN
  Europa och EU

Tyskland
Frankrike
England / Storbritannien 
Italien, Spanien, Ungern, Polen  m m
Nordiska länder
USA
Ryssland och Ukraina
Ost- och Centralasien
Mellanöstern
Afrika
Syd- och Mellanamerika, Kanada
Australien och Oceanien. Polerna. Rymden
Övrigt i världen

161 Regeringen. Sida. Utrikesdeklarationen

162 Redovisningen nu är i kronologisk ordning

164 Kapitel 3: DN-artiklar 2 - 31 augusti 2019 om 
utrikes förhållanden 

Sven Wimnell  20   september 2019:
Nya riksdagen och nya regeringen 2019/2020. Kommen-
tarer. Artiklar 1-11 september 2019 om inrikes och 
utrikes  förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzk.pdf

Innehåll:
Sida
  6 Kapitel 1: Nya riksdagen och nya regeringen 

2019/2020

  8 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 10 
september 2019

10 Regeringsförklaring avgiven av
statsminister Stefan Löfven

21 Förslag i budgetpropositionenen för 2020. 13 september

23 Ingångsavdrag för att fler ska komma i arbete

23 Regeringen föreslår 100 miljoner till biogasstöd 2019

24 500 miljoner kronor mer till solcellsstödet i höständrings-
budgeten

24 Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart 
skogsbruk

25 Utredning om ökat samarbete för minskad övergödning i 
Östersjön
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26 Klimatdeklaration vid uppförande av byggnader

27 Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

28 Satsningar på bonusbilar och skydd av värdefull natur

28 70 miljoner för att gynna pollinerande insekter

29 Bättre och säkrare vandringsleder ska öppna upp naturen för 
fler

29 Regeringen föreslår ökad takt i klimatarbetet

30 Stora satsningar på värdefull natur iregeringens 
budgetproposition

31 Mer pengar till klimatbonusbilar och för utbyggnad av 
snabbladdning längs större vägar

32 Extra satsningar på nattåg i Sverige och till Europa

33 Stärkt möjlighet till betald specialistutbildning för 
sjuksköterskor

34 Skolpaket för att alla elever ska lära sig mer

35 Sänkt skatt, höjt grundskydd och nya insatser för Sveriges 
äldre

36 300 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin och första 
linjens vård

37 Satsning på lärarassistenter fördubblas

38 Karriärtjänster ska ge bättre villkor för specialistsjuksköterskor

38 Ytterligare åtgärder i höstbudgeten för ordning och reda, 
konkurrensneutralitet och för att bekämpa välfärdsfusk

40 Statsbidrag till landstingen för moms på bemanningstjänster

38 Nya servicekontor öppnar

41 Fortsatt förstärkt driftstöd till små butiker i sårbara och utsatta 
glesbygder

42 Budgetsatsning för att stärka livsmedelskedjans konkurrenskraft

43 Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020

44 Grön skatteväxling - skattereduktion för boende i vissa 
geografiska områden

44 Förstärkning av penningtvättstillsynen och andra åtgärder mot 
penningtvätt

45 Satsningar på ett stärkt rättsväsende och ökad trygghet

46 Historisk satsning mot rasism och för hbtqpersoners lika 
rättigheter

47 Storsatsning för ökad jämställdhet och minskat våld och 
förtryck

48 Fortsatta satsningar för att förebygga brottslighet i arbetslivet

49 Budgetsatsning på journalistik i hela landet

50 Långsiktig finansiering av det militära försvaret

51 Aktuella skatteförslag i budgeten för 2020
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53 Kapitel 2: Samhällsplaneringens problem. 
Hur ska man kunna förbättra världen ?

55 Samhällsplaneringens problem.
Hur ska man kunna förbättra världen ?

57 Museer. myndigheter, skolor m m ska ha
tydlig information om framtidsproblemen

59 Klimatförändringen och miljöerna
60 Hav och marina resurser
61 Ekosystem och biologisk mångfald

62 Innehållet i: Sven Wimnell 9 augusti 2019:
Information om klimatkrisen på hemsidor hos museer m
m, kulturpolitik. Agenda 2030. Regeringen, Sida,
Utrikesdeklarationen. Artiklar om utrikes förhållanden

65 Politikområden för politiken 10 september2019

67 Alla statsråd bör samarbeta i planeringar för världens och 
Sveriges framtid.

68 Innehåll i : Sven Wimnell 1 maj 2019: Människornas verk-
samheter och grunderna för planering av framtiden för världen 
och Sverige. http://wimnell.com/omr40zp.pdf

68 Kapitel 1: Universum och Jordklotet. Människornas verk-
samheter och vår världs historia.

72 Kapitel 2: Komplement till världshistorien fram till början av
20-hundratalet.

74 Kapitel 3: FN, Förenta nationerna
77 Kapitel 4: Europeiska unionen, EU
77 Kapitel 5: Andra aktörer i världspolitiken
78 Kapitel 6: Sveriges historia och svensk politik

80 Systemet för mänskliga verksamheter.
83 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 

utvecklingen i världen
85 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehålller 

hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden.

85 Innehåll i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

85 Kapitel 1: Människornas levnadsförhållanden och
utvecklingens krafter. Systemet för mänskliga verksamheter

86 Kapitel 2: Något om världshistoria och Sveriges historia
86 Kapitel 3: Något om områdena 1-5
89 Kapitel 4: Statliga myndigheter stiftelser och bolag. 

Professorer vid universitet och högskolor

91 Utbildning i grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet 
samt forskning behöver förbättras.

92 Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i 
bostäderna. Politikområdet för hushållens verksamheter

93 641- 642 Det börjar med maten.
93 643. När det gäller bostaden har boverket krav 
94 644. Till bostaden hör teknisk utrustning för vatten och

avlopp , energi m m.
94 645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag.
94 646 Verksamheter i hemmet, umgänge, utveckling av de inre 

verkligheterna m m
96 Religion och levnadskunskap.
97 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.
97 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
97 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

98 Mat och dryck, medicin och droger, matservering.
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106 Hushållsekonomi. Lön, skatter, utgifter i hushåll. Överskott, 
underskott

106 Konsumentverkets beräkningar 2019
108 Månadskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
108 Årskostnader år 2019, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
109 Pensionärer 2019
109 Årskostnader år 2019, pensionärer
110 Ekonomi för unga

111 Inkomstskatterna
113 Mer om skatter och bidrag.
118 Nyss har nämnts om kapital
119 Vad ingår i skattetabellerna?
119 Ensamstående förvärvarbetande är missgynnade i förhållande 

till makar/sambor.
120 Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. 
121 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
129 Om värnskatten Värnskatten 2019
131 Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. 

132 Innehåll i: Sven Wimnell 22 april 2019: Bostadsbidrag för 
barnfamiljer och nya för barnlösa. Bostadstillägg för 
pensionärer. Utredningar om verksamheter som styr världen. 
Vårbudgeten 2019.

136 Barnfamiljer med bostadsbidrag
136 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till pensions-

åldrar
137 Socialförsäkringsbalken om förmögenhet
138 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer. Verkan av 

kapital
138 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna 

har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnads-
kostnader

139 Årskostnaderna för pensionärer 2020
139 Ensam väntad ändring 2020

140 Bostadstillägg för pensionärer. 16 mars 2006
140 I samband med småhus finns två sätt att bo. (8 april 2004).
141 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004).
142 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
142 De föreslagna nya lägenhetstyperna

143 Så får svenska lärare hjälp att bekämpa antisemitism.
157 Kriminalpolitisk kapprustning bortser från forskningsresultat

159 Kapitel 3: Sammanfattning om förslagen
160 Museer. myndigheter, skolor m m ska ha tydlig information om 

framtidsproblemen
165 Alla statsråd bör samarbeta i planeringar för världens och 

Sveriges framtid
165 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehålller 

hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden
166 Utbildning i grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet 

samt forskning behöver förbättras
167 Utveckling av de inre verkligheterna
169 Religion och levnadskunskap.
169 Inkomstskatterna
170 Mer om skatter och bidrag
171 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
172 Nyss har nämnts om kapital
172 Vad ingår i skattetabellerna?
172 Ensamstående förvärvarbetande är missgynnade i förhållande 

till makar/sambor
173 Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler
174 Om värnskatten
175 Barnfamiljer med bostadsbidrag
176 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar
177 Socialförsäkringsbalken om förmögenhet
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177 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.Verkan av 
kapital

178 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna 
har några offentliga redovisningar om pensionärernas 
levnadskostnader,

178 Årskostnaderna för pensionärer 2020
179 Ensam väntad ändring 2020
179 Bostadstillägg för pensionärer. 16 mars 2006
180 I samband med småhus finns två sätt att bo. (8 april 2004).
181 Viktiga händelser i bostadstilläggens historia. (8 april 2004)
182 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
182 197 Var finns rum för våra barn? – om trångboddheten i 

Sverige
182 Antal hushåll efter hushållstyp

183 Kapitel 4: Budgetpropositionen för 2020: 
Reformer för ett starkare samhälle

184 (Ny version) Budgetpropositionen för 2020: Reformer för ett 
starkare samhälle Publicerad 18 september 2019

187 Budgetpropositionen för 2020 Prop. 2019/20:1
189 Budgeten för 2020 på fem minuter
193 Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:6 Debatt med anledning av 

budgetpropositionens avlämnande

243 Kapitel 5: DN-artiklar i kronologisk odning 1-11 
september 2019 om inrikes förhållanden

847 Kapitel 6 DN-artiklar i kronologisk ordning 1-11 
-1310 september 2019 om utrikes förhållanden

Sven Wimnell 5 oktober 2019:
Om Skolverkets förslag till nya kurs-och ämnesplaner 
för grundskolor och gymnasier. Och om aktuell politik och 
om forskning och undervisning.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzl.pdf

Innehåll:
Sida
  5 DN: Faktakunskaper betonas i förslaget till nya 

kursplaner

  8 Skolverket: Så arbetar vi med att revidera kurs- 
och ämnesplanerna

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

16 Det är ett elände i världen och det har det alltid varit. 

18 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse.

19 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
22 Utvecklingens krafter.
23 Systemet för mänskliga verksamheter.

26 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

28 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehålller 
hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden.
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28 Innehåll; i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och  professorer, yrken och utbildningar m m.

.   del 2=40zm.pdf. del 
3=40zn.pdf

34 Innehåll i : Sven Wimnell  1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av 
framtiden för världen och Sverige.

48 SUN, Svensk utbildningsnomenklatur
56 Om utbildning i skolan.  (Sid 75 i zzz)
57 Religion och levnadskunskap.
58 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan. 
61 Hushållsverksamheter.
75 Hushållsekonomi. Lön, skatter, utgifter i hushåll. Överskott, 

underskott

105 Skolverkets förslag. Och kommentarer
105 Hem- och konsumentkunskap . Gällande

Från Skolverket, 26 november 2019
106 Hem- och konsumentkunskap.Skolverkets förslag 25 sept 2019
111 Religionskunskap. Skolverkets förslag 25 september 2019
116 Samhällskunskap. Skolverkets förslag 25 september 2019
126 Ämnena geografi och historia kan ses som en del av ämnet 

samhällskunskap och bör byggas upp enligt det som nämnts 
om ämnet samhällskunskap.

127 Geografi. Skolverkets förslag 25 september 2019
132 Historia. Skolverkets förslag 25 september 2019
138 Idrott och hälsa.. Skolverkets förslag 25 september 2019
143 Bild. Skolverkets förslag 25 september 2019
147 Slöjd. Skolverkets förslag 25 september 2019

151 De nämnda ämnena och de övriga skolämnena får skolverket 
försöka anpassa till det som behandlas i projektet om sam-
hällsplaneringens problem - hur man ska kunna förbättra 
världen. Övriga ämnen: se sidorna 325- 398.

152 Utredningar av betydelse för skolämnena
153 Innehållsförteckningar till utredningar från och med 21 

december 2018 till 20 september 2019.
197 Länkar till utredningar från och med 30 januari 2010

207 DN: Regeringen agerar för att stoppa orättvisa betyg
209 DN: Ledare: Skolan ska lära oss fakta – inte att prata strunt

211 Aktuell politik
212 Nya riksdagen och nya regeringen 2019/2020 (10 sept. 2019)

212 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 10 
september 2019

213 Regeringsförklaring avgiven av statsminister Stefan Löfven

224 Budgetpropositionen för 2020: Reformer för ett starkare 
samhälle

227 Budgetpropositionen för 2020 Prop. 2019/20:1
225 Budgeten för 2020 på fem minuter

232 Kommentarer till budgeten:
233 Museer. myndigheter, skolor m m ska ha tydlig information om 

framtidsproblemen
238 Alla statsråd bör samarbeta i planeringar för världens och 

Sveriges framtid
239 Utbildning i grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet 

samt forskning behöver förbättras.
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240 Utveckling av de inre verkligheterna
242 Religion och levnadskunskap
242 Inkomstskatterna
247 Barnfamiljer med bostadsbidrag
248 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar
250 Bostadtillägg för pensionärer
255 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
255 Bostadspolitik

256 Peter Wolodarski: Trump och Åkesson tål inte Greta Thunberg. 
Begripligt

258 Martin Gelin: Trump har tappat befälet över nyhetsutveck-
lingen

261 DN: S-kommuner slår larm om problem med integrationen

265 Om några institutioner för forskning och 
utbildning

266 DN: Inför ett enprocentsmål för statens forskningsanslag

268 Kungl. vetenskapsakademien
270 Om Vetenskapsrådet
271    Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap
273    Ämnesrådet för medicin och hälsa
275    Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap
277    Rådet för forskningens infrastrukturer
280    Kommittén för klinisk behandlingsforskning
283    Kommittén för kliniska studier
286    Kommittén för konstnärlig forskning
288    Kommittén för utvecklingsforskning
290    Utbildningsvetenskapliga kommittén
292 Universitetskanslersämbetet
301 Skolverket

302 Något om den historiska bakgrunden till det 
föregående. Från NE.se

303 Arkeologins internationella historia
304 Utvecklingshistoria, 
305 Bildkonsten i historiskt perspektiv
307 reformationen
308 protestantism
309 Svenska kyrkan
311 folkskola
312 skolförordning
312 grundskola
316 gymnasieskola
317 läroplan
319 läroämne
319 arbetslivsorientering
320 universitet
321 högskola
322 vetenskap
323 forskning
324 världsbild

325 Skolverkets förslag 25 september 2019. Grundsko-
lans ämnen matematik, fysik, kemi, biologi, teknik 
och språk

399 En skolhistoria av Sven Wimnell. Om skolorna i 
Strängnäs . En uppdatering 2001 av en historia 
1992. Kompletterad med nyheter 2010-2011.

 (http://wimnell.com/omr7957b.pdf) 

446 Forskning.se  Hemsidor för 56 st forsknings-
institutioner 
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524 Från Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1. 
Delar om område 7957 Undervisning o d och 
område 90 Tidningar, tidskrifter och jurnalistik. 
http://wimnell.com/omr40zl.pdf

550 Regeringen 1  oktober 2019 och oppositions-
partiernas budgetmotioner 

551 Ny regering. Politikområden för politiken 1 oktober 2019.. 
553 Moderaternas budget 2020
561 KD:s budgetmotion 2020
567 Vänsterpartiet. Budgetmotion för 2020
579 Sverigedemokraternas höstbudget för 2020
584 Ras för Liberalerna – men grönblå fortfarande störst. I 

kommunalval i Sthlm

587 Något om situationen 4 oktober 2019
587 Ledare: Ingen har krävt att slippa bli bildad
589  Tidningen är i dag full av åsikter från journalister som övergett 

sin roll
591 Utan antikens historia i läroplanen riskeras Sveriges 

konkurrenskraft
593 Fler lektionstimmar måste läggas på historieundervisning
594 Skolverket backar om antikens historia
595 Maria Schottenius: Bra att Skolverket backar om antiken – 

men ge eleverna ännu fler historietimmar

597  Några ord på slutet 

Sven Wimnell 20 oktober 2019: Tidningsartiklar om 
utrikes förhållanden 12 september till 7 oktober 2019 .
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzm.pdf

Innehåll:

Sida
3 - Tidningsartiklar i DN  om utrikes förhållanden 
1375 12 september - 7 oktober 2019 
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Sven Wimnell 16 november 2019: Levnadsförhållanden och 
mänskliga verksamheter som styr världen. Hushåll. Politik. 
Regeringar. Statsbudgeten. Skatter. Bidrag. Riksdagsdebatter. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzn.pdf

Innehåll:
  5 Sven Wimnells hemsida: Samhällsplaneringens 

problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?

  5 Det är ett elände i världen och det har det alltid varit. 

  9 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse.

10 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
13 Utvecklingens krafter.
14 Systemet för mänskliga verksamheter.

17 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

19 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehålller 
hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden.

20 Innehåll; i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och  professorer, yrken och utbildningar m m.

.   del 2=40zm.pdf. del 
3=40zn.pdf

25 Innehåll i : Sven Wimnell  1 maj 2019:

Människornas verksamheter och grunderna för planering av 
framtiden för världen och Sverige.

37 Innehåll i: Sven Wimnell 5 oktober 2019: Om Skolverkets 
förslag till nya kurs-och ämnesplaner för grundskolor och 
gymnasier. Och om aktuell politik och om forskning och 
undervisning. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzl.pdf

41 Innehållei: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

43 Hushållsverksamheter.
43 Vad man har och vad man gör i bostäderna.
44 641- 642 Det börjar med maten.
44 643 När det gäller bostaden har boverket  krav
45 644 Till bostaden hör tekniskt för vatten, avlopp, energi m m.
45 645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag. 
45 646 Personlig hygien, umgänge, fritidsverksamheter, 

       utveckling av de inre verkligheterna
48 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.
48 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
48 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .
49 Mat och dryck, medicin och droger, matservering.

57 Hushållsekonomi. Lön, skatter, utgifter i hushåll. 
Överskott, underskott

57 Konsumentverkets beräkningar 2019. Kostnader månad, år
62 Inkomstskatterna
70 Överskott och underskott
71 Sammanräknad förvärvsinkomst, deciler
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80 Värnskatten
83 Innehåll i: Sven Wimnell  22 april 2019: Bostadsbidrag för 

barnfamiljer  och nya för barnlösa. Bostadstillägg för 
pensionärer. Utredningar om verksamheter som styr världen. 
Vårbudgeten 2019. http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

87 Aktuell politik
88 Nya riksdagen och nya regeringen 2019/2020 (10 sept. 2019)

88 H.M. Konungens tal vid riksmötets öppnande, tisdagen den 10 
september 2019

89 Regeringsförklaring avgiven av statsminister Stefan Löfven

100 Budgetpropositionen för 2020: Reformer för ett starkare 
samhälle

103 Budgetpropositionen för 2020 Prop. 2019/20:1
105 Budgeten för 2020 på fem minuter

109 Regeringen 1  oktober 2019 och oppositions-
partiernas budgetmotioner 

110 Ny regering. Politikområden för politiken 1 oktober 2019.. 
112 Moderaternas budget 2020
133 KD:s budgetmotion 2020
139 Vänsterpartiet. Budgetmotion för 2020
151 Sverigedemokraternas höstbudget för 2020
158 Ras för Liberalerna – men grönblå fortfarande störst. I 

kommunalval i Sthlm

161 Kommentarer till budgeten . Sammanfattningar

162 Museer. myndigheter, skolor m m ska ha tydlig information om 
framtidsproblemen

167 Alla statsråd bör samarbeta i planeringar för världens och 
Sveriges framtid

167 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehålller 
hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden.

168 Utbildning i grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet 
samt forskning behöver förbättras.

168 Utveckling av de inre verkligheterna
171 Om utbildning i skolan
172 Religion och levnadskunskap

174 Inkomstskatterna. (Sammanfattningar)
174    Mer om skatter och bidrag.
176    Nyss har nämnts om kapital
177    Vad ingår i skattetabellerna?
177    Ensamstående förvärvarbetande är missgynnade i förhållande 

   till makar/sambor.
177    Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler.
178    Om värnskatten

180 Barnfamiljer med bostadsbidrag
180 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar
182 Bostadtillägg för pensionärer
186 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
186 Bostadspolitik

187 Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:20. Partiledar-
debatt Onsdagen den 16 oktober 2019 Kl 09.00 - 16.09. 
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242 Några kommentarer efter partiledardebatten
Ewa Stenberg: Debatten speglade det nya läget i svensk politik 

243 Fyra av fem kommuner tvingas skära ner 
245 Det vore förödande om två brandstationer får läggas ned

247 Några DN-artiklar om utrikes förhållanden
16-24 oktober 2019.

268 Riksdagens snabbprotokoll 219/20:31
Onsdagen den 13 november 2019. Kl 09.00-16.43        
EU-politisk partiledardebatt.

323 Några artiklar efter EU-debatten i riksdagen den 
13 november 2019

332 Artiklar om inrikes förhållanden finns tidigare bara för 
tiden före den 12 september 2019. Artiklar om utrikes för-
hållanden finns för tiden före den 1 november 2019. 

Det finns inte utrymme nu för att infoga artiklar för inrikes 
förhållanden för tiden efter den 11 september 2019.
Några sena  artiklar om inrikes förhållanden iförs dock 
efter "Några ord på slutet" 

333 Några ord på slutet 
(En kort sammanfattning m m )

333 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen?

334 Hushållsverksamheter och hushållsekonomi
226 Aktuell politik
338 Befolkningsstorlek per kommun, 2015

Efter bostadsproblemen följer protokoll från riksdagens 
partiledardebatt 16 oktober,
några artiklar om utrikes förhållanden och 
protokoll för  partiledardebatten om EU den 13 november 2019 

339 Regeringen och de politiska partierna har försummat 
mycket.

340 Skolan ska lära elever hantera problem och bygga tillit till 
vuxna

341 Skolorna bör utbilda om förmågan att leva på ett hyggligt sätt 
ihop med andra.

341 Hushållsverksamheter
343 Utveckling av de inre verkligheterna
345 Religionsämnet bör ombildas till Religion och levnadskunskap.

347 Det bör göras en förteckning över professorer/professurer

349    Några sena artiklar som belyser delar av dagsläget 
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Sven Wimnell 1 november 2019:
DN - artiklar 8-31 oktober 2019 om utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzo.pdf

Innehåll:
Sida

3 - DN-artiklar om utrikes förhållanden
619 8 - 31 oktober 2019. 

Sven Wimnell. 15 december 2019:
Klimat, rasism och klasshat, utrikes politik, inrikespoli-
tik. Aktörer: EU, riksdagen, regeringen, myndigheter, 
kommuner, företag m m och Verksamheter som styr 
utvecklingen. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzp.pdf

Innehåll:
Sida
3 Kapitel 1: Om världen och optimister och 

pessimister om världen,  Agenda 2030 och klimatet

61 Kapitel 2: Om Sverigedemokraterna och deras 
rasism och om klasser och klasshat.

94 Kapitel 3: Något litet om utrikes förhållanden

164 Kapitel 4: Om inrikes förhållanden och 
inrikespolitik.

225   Kapitel 5: Aktörer i svenska politiken

395   Kapitel 6: Människornas levnadsförhållanden och 
-442   utvecklingens krafter.
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Sven Wimnell 6 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 
2019-16 januari 2020. Kapitel1 Klimat och något om världen och 
FNs 17 mål. och Kapitel 2 Mänskliga verksamheter.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq1+2.pdf

Sven Wimnell 6 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 
2019-16 januari 2020. 
Kapitel 3: Mänskliga rättigheter. Rasism och demokrati. Kapitel 
4: Skola. forskning kultur.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq3+4.pdf

Sven Wimnell 6 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 
2019-16 januari 2020. 
Kapitel 5: Sjukvård och hälsovård. Kapitel 6: Försvar. Kapitel 7: 
brott och polis.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq5-7.pdf

Sven Wimnell 6 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 
2019-16 januari 2020.
Kapitel 8: Utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq8.pdf

Sven Wimnell 6 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 
2019-16 januari 2020.
Kapitel 9: Om inrikes förhållanden och inrikespolitik. Kapitel 
10:partiledardebatt.
Kapitlen 11-13. Kapitel 11: miljöer m m. Kapitel 12 Transporter o 
d. Kapitel 13 näringsliv, arbetsmarknad, löner o d.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq9-13.pdf

Sven Wimnell 6 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 5 december 
2019-16 januari 2020.
Kapitel 14: Aktörer i svenska politiken. Kapitel 15. DN-artiklar 
efter 16 januari 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

Sven Wimnell 23 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. 
Kapitel 16: En kort inledning om skatter m m och utredningar om 
svenska kommuner, 
Kapitel 17: DN-artiklar 17 januari - 21 februari 2020 om inrikes 
förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq16-17.pdf

Sven Wimnell 23 februari 2020:
Samhällsplaneringens problem. 
Kapitel 18: DN-artiklar 17 januari - 
21 febuari 2020 om utrikes förhållanden.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq18.pdf 
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Sven Wimnell 7 mars 2020:
Samhällsplaneringens problem. Klimatpolitiken. Coronaviruset. 
Mänskliga verksamheter. Planeringar för Sverige och världen.
Utrikes och inrikes artiklar 22 februari -  4 mars 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzr.pdf

Innehåll
Sida
 4 Klimatpolitiken
 5 EU kraftsamlar för en digital tidsålder

 6 Agenda 2030 och klimatet: Museer. myndigheter, skolor m m 
ska ha tydlig information om framtidsproblemen

 9 Hav och marina resurser
10 Ekosystem och biologisk mångfald

11 Så påverkas forskarna av klimatkrisen
13 Hur mår ni egentligen? Åtta svenska forskare svarar

17 Här är Sveriges kanske största klimathyckleri
18 Bilbolagen har tjänat stora pengar på stora bränsleslukande 

suvar

19 EU:s nya klimatlag får redan kritik – ”kapitulation”, enligt 
Greta Thunberg

21 EU:s nya klimatlag ser ut att bli som kejsarens nya kläder

23 Segel i rymden kan bli plan B mot globala uppvärmningen

26 Om president Trump i USA kan röstas bort i höst borde man 
kunna räkna med att USA går med på FNs förslag för klimatet.

26 Biden är bästa chansen mot vänsterpopulism och Trump

27 Partipatriarken Biden reste sig i elfte timmen
29 Bitterljuv seger för Sanders anhängare

31 Coronaviruset kan få globaliseringen att backa
33 Ledare: Världsekonomin måste få politisk hjälp
35 Så reagerar andra länder i Europa på coronautbrottet

38 Mänskliga verksamheter
38 Sven Wimnells hemsida:  Samhällsplaneringens problem.

Hur ska man kunna förbättra världen ?

39 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse

39 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter
42 Utvecklingens krafter
44 Systemet för mänskliga verksamheter

47 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

49 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehålller 
hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden

50 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

55 De svenska biblioteken enligt SAB
55 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  44 

områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken.

75 Samhällsplaneringen och de politiska partierna.
76 Civilförsvaret behöver mer än fyra miljarder
79 Utrikesdeklarationen 12 februari 2020
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84 Politikområden för politiken  1 oktober 2019

87 Politiken i Sverige för Sverige och världen styrs av personerna 
på ovanstående lista

88 Regeringen bör ha planeringar för Sverige och 
världen Planeringarna  görs lämpligen  med hjälp 
av systemet för mänskliga verksamheter

89 Kort beskrivning av svensk planering av världen. 
Avkortat exempel

91 Det mest angelägna för svenskarna att få veta
92 Kommentarer. Här är världsplanering på 25 rader 

93 Kort beskrivning av svensk planering av Sverige. 
Avkortat exempel 

95 Kort beskrivning av systemet för mänskliga verksamheter

96   Befolkningsstorlek per kommun, 2015

98 Innehållet i : Sven Wimnell 1 maj 2019:
Människornas verksamheter och grunderna för planering av 
framtiden för världen och Sverige.

113 DN-artiklar 22 februari - 4 mars 2020 om utrikes 
förhållanden

628 DN-artiklar 22 februari - 4 mars 2020 om inrikes 
förhållanden.

-1182 

Sven Wimnell 25 mars 2020:
Samhällslaneringens problem. Världen från Big Bang till mars 
2020. Planering av framtiden för världen och Sverige. 
Tidningsartiklar 15-20 mars, mycket om coronaviruset och dess 
följder.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzs.pdf

Innehåll
 4 Kapitel 1:  Världen från Big Bang till början på 

mars 2020
 5 Världens befolkning i början på 1990-talet
 6 Världshistorien på nio sidor. Sven Wimnell 1995      
15 Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.   
21 I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.
41 Kunskapens makt (och maktens kunskap)
46 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.
55 Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer.
56 Världen byggdes om på 1900-talet.
77 Sverige under 1900-talet.
81 1900-talet.

86 Om FN och Svenska FN-förbundet som undersöker hur 
världen är och försöker göra den bättre

87 FN, Förenta Nationerna (engelska The United Nations), 
internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution 
för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets 
slut.  Från 

93 Medlemsstater
100 Förenta Nationerna, FN.
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104 Svenska FN-förbundet 16 mars 2020.
107 Vad gör FN?
107 FN:s arbete för fred, säkerhet och nedrust-ning
114 FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati
121 FN:s arbete för utveckling och fattigdomsbekämpning

132 Om Svenska FN-förbundet

138 FN som organisation
152 FN:s underorgan
163 Sverige och FN

166 Agenda 2030 och klimatet:Museer. myndigheter, skolor m m 
ska ha tydlig information om framtidsproblemen

167 Förenta nationernas mål i Agenda 2030
168 Klimatförändringen och miljöerna
169 Hav och marina resurser
170 Ekosystem och biologisk mångfald

171 Sven Wimnell utredningar 6 februari - 7 mars 2020.

175 Kapitel 2: Människornas verksamheter

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

176 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

177 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
180 Utvecklingens krafter.
181 Systemet för mänskliga verksamheter.

184 Den fundamentala påverkanskedjan
185 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 

utvecklingen i  världen.
187 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehåller 

hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden.

188 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.

193 De svenska biblioteken enligt SAB

213 Kapitel 3: Planering av framtiden för världen och 
Sverige

214 Innehållet i : Sven Wimnell  1 maj 2019: Människornas 
verksamheter och grunderna för planering av framtiden för 
världen och Sverige. http://wimnell.com/omr40zp.pdf

240 Samhällsplaneringen och de politiska partierna.
241 Politikområden för politiken  1 oktober 2019
243 Politiken i Sverige för Sverige och världen styrs av personerna 

på ovanstående lista.

245 Kort beskrivning av svensk planering av världen.
248 Kort beskrivning av svensk planering av Sverige.
250 Kort beskrivning av systemet för mänskliga verksamheter.
251 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
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253 Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och 
design.

258 Ledare: Sverige mobiliserar – måste alla göra sitt
259 Corona avslöjar beroendet
260 Inget modernt samhälle kan tolerera massdöd
263 Regeringens krispaket löser inte småföretagens problem

266 Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
272 Sveriges regering bör ha en planering för världens framtid och 

en planering för Sveriges framtid.

272 Systemet för mänskliga verksamheter. Med ministrar
277 Planeringen för Sverige gäller Sverige som helhet, 290 

kommuner och 21 län och regioner för sjukvård m m.
278 Planeringen för världen gäller cirka 200 länder, många med 

delstater, t ex USA och Tyskland.  

328 Särskilda utredningar på Sven Wimnells hemsida från och med 
20 oktober 2003

345 Kapitel 4: Tidningsartiklar 15- 20 mars, mycket 
-574 om coronaviruset och dess följder.

570 Statsminister Stefan Löfvens tal till nationen
22 mars 2020

Sven Wimnell 30 mars 2020: 
Utrikes och inrikes tidningsartiklar 21-28 mars 2020. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzt.pdf

Innehåll
Sida

 3 DN-artiklar 21-28 mars 2020 om utrikes
förhållanden

465 DN-artiklar 21-28 mars 2020 om inrikes 
förhållanden

1450 Några speciella artiklar
1451 Så tömdes hyllorna i Sveriges medicinlager
1456 Peter Wolodarski: Vi räddar människoliv genom att agera 

snabbt
1458 Coronarestriktionerna riskerar öka kriminalitet och social oro
1461 Utrikesminister Ann Linde: Därför går Sverige sin egen väg

1469 Innehållsförteckning med rubriker på 
artiklarna  
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Sven Wimnell 5 april 2020:
Förslag till framtidsplanering för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzu.pdf

Innehåll 
 5 Kapitel 1: Inledning med utredningsförteckning 

och aktuella tidningsartiklar

 6 Det här ska handla om framtidsplanering för världen och 
Sverige

 7 Särskilda utredningar på Sven Wimnells hemsida från och med 
20 oktober 2003

24 Aktuellt läge i världen och Sverige 1-5 april 2020

DN 1 april 2020
26 Pandemin stoppar inte krigen och konflikterna
28 Erik Ohlsson: Covid-19 kan vara skytteldiplomatins svanesång
30 Fredrik Reinfeldt: ”Pandemin kan leda till folklig ilska

32 DN 2 april 2020
Ledare: Virusförnekaren försöker radera historien

34 FN kryper för Kinas maktspråk
35 Latinamerika är illa rustat för pandemin
36 Risk att auktoritära stater nu tar över svenska företag
38 Så ska historiskt krispaket rädda svensk ekonomi
42 Känslan av att lämnas utanför på landsbygden
47 Rekordtunt ozonskikt väntas till helgen

48 DN 3 april 2020
De hemlösa kan omöjligt stanna hemma

50 Inte ens i soptunnorna finns längre något att äta
51 Så behandlas bostadslösa i olika länder
52 Ledare: De riskerar livet – de måste få skälig ersättning
53 Svenonius kan inte skylla materielbristen på andra
54 Corona struntar i nationalismen och ställer land mot stad
56 I detta krigsliknande läge hjälper inte stimulanspolitik
58 Folkhälsomyndigheten: ”Vi gör en annan bedömning än WHO
60 Intensivvård på Karolinska väljer högre skyddsnivå
62 Amina Manzoor: Kan den som inte har symtom smitta andra?
64 Coronasmittade finns på var tredje äldreboende
66 Nya miljarder ska stötta kommunerna
68 Utsläppen från stora företag minskar mer än på länge
69 Finland väl förberett – så ser de nordiska krispaketen ut
72  Stefan Löfven: Det är tid för självdisciplin

73 DN 4 april 2020
Makthavare tonade ned riskerna – nu har de själva blivit 
smittade

76 Ledare: M har rätt – Kinas uppköp måste begränsas
77 Oljekraschen speglar priset för coronakrisen
78 Konkurser kan till i höst öka arbetslösheten med 350 000
81 Riksbanken: ”Vi kommer att göra vad som krävs
83 Så hanterar näringslivets toppar den plötsliga krisen
88 Strategin att minimera smittspridningen är rätt
91 Ewa Stenberg: Därför väljer Löfven att prata om de stora 

dödstalen nu

93 DN 5 april 2020
Vi försöker gemensamt finna en väg – där en väg aldrig funnits
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  98 Kapitel 2: Om systemet för mänskliga 
verksamheter

  99 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter

102 Utvecklingens krafter

103 Systemet för mänskliga verksamheter

106 Det är huvudsakligen människornas verk-samheter som styr 
utvecklingen i  världen.

108 Det är 129 verksamhetsområden som vardera innehålller 
hundratals eller tusentals mindre verksamhetsområden

109 Innehållet i
Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplaneringens 
problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter och 
professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.  

114 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  44 
områden. Kan vara lämplig uppställning på biblioteken

134 Kapitel 3: Planeringar för framtiden av världen
och Sverige bör göras av Sveriges regering

135 Politikområden för politiken. Sverigees regering

137 Privat och gemensamt

137 Om planering av framtiden

137 Planering för världen borde kunna hanteras av statsrådet Peter 
Eriksson, minister för bistånd och internationellt samarbete.

138 Planeringen för Sveriges framtid föreslås här ledd av energi- 
och  digitaliseringsminister Anders Ygeman.

139 Verksamhetsområden 1-5

140 Område 6  Teknologiska/ekonomiska/ meteriella verksamheter

147 Område 7 Formgivning av fysiska och sociala verksamheter

161 Område 8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skölitteratur

163 Område 9 Tidningsverksamheter o d. Allmäm geografi, biografi 
och allmän historia
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168 Kapitel 4: Världen från Big Bang till början på 
mars 2020

169 Världens befolkning i början på 1990-talet

170 Världshistorien på nio sidor. Sven Wimnell 1995      

179 Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.   

185 I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.
205 Kunskapens makt (och maktens kunskap)

210 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.
219 Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer.

220 Världen byggdes om på 1900-talet.
241 Sverige under 1900-talet.
245 1900-talet.

250 Om FN och Svenska FN-förbundet som undersöker hur 
världen är och försöker göra den bättre

251 FN, Förenta Nationerna (engelska The United Nations), 
internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution 
för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets 
slut.  Från 

257 Medlemsstater

264 Förenta Nationerna, FN.

268 Svenska FN-förbundet 16 mars 2020.

271 Vad gör FN?
271 FN:s arbete för fred, säkerhet och nedrust-ning
278 FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati
285 FN:s arbete för utveckling och fattigdomsbekämpning

296 Om Svenska FN-förbundet

302 FN som organisation
316 FN:s underorgan
327 Sverige och FN

330 Agenda 2030 och klimatet:Museer. myndigheter, skolor m m 
ska ha tydlig information om framtidsproblemen

331 Förenta nationernas mål i Agenda 2030
332 Klimatförändringen och miljöerna
333 Hav och marina resurser
334 Ekosystem och biologisk mångfald

335 Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

341 Innehållet i
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

342 Sveriges kommuner och regioner Från SKR.se 28 dec 2019:

346- Webbkarta för SKR
-434 
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Sven Wimnell  7 april 2020:
Aktörer, forskare och myndigheter för framtidsplanering  
av världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzv.pdf

Innehåll:
Sida
 3 Innehållet i:

Sven Wimnell 5 april 2020:
Förslag till framtidsplanering för världen och 
Sverige.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzu.pdf

 6 Innehållet i :
Sven Wimnell  1 maj 2019: 
Människornas verksamheter och grunderna för 
planering av framtiden för världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

21 Aktörer i svenska politiken

Kapitel 14 i
Sven Wimnell 6 februari 2020: 
Samhällsplaneringens problem. Inrikes och utrikes 
5 december 2019-16 januari 2020. Kapitel 14: 
Aktörer i svenska politiken. Kapitel 15. artiklar 
efter 16 januari 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzq14-15.pdf

247 Statliga myndigheter  stiftelser och bolag. 
-514 Professorer vid universitet och högskolor

Kapitel 4 i
Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 
1-9 med myndigheter och professorer, yrken och 
utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.   
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Sven Wimnell 10 april 2020
Utrikes DN-artiklar 29 mars - 4 april och inrikes DN-
artiklar 29 mars - 9 april 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzx.pdf

Innehåll:
Sida
 3 Utrikes DN-artiklar 29 mars - 4 april  2020

342 Inrikes  DN-artiklar 29 mars - 9 april 2020
-1715 

Sven Wimnell 17 april 2020:
Planering av världen och Sverige. Vårbudgeten 2020 och  
anknytande artiklar, Samhällen, hushåll och utbildning i skolorna. 
Utrikes tidningsartiklar 5-16 april 2020 och 
inrikes 10-16 april.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzy.pdf

Innehåll
Sida
 4 Kapitel 1: Framtidsplanering för världen och 

Sverige.

 5 Regeringen styr Sverige - och så gott det går även världen
 6 Politikområden för politiken  1 oktober 2019
 8 Privat och gemensamt
 8 Om planering av framtiden

10 Verksamhetsområden 1-5
11 6 Teknologiska/ekonomiska verksamheter
18 7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer
32 8 Språkvetenskap- Litteraturvetenskap. Skönlitteratur 
34 9 Tidningar. Allmän geografi och lokalhistoria. Biografi.

Allmän historia
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39 Kapitel 2: Vårbudgeten  våren 2020 och artiklar 
med anknytning till den och dagsläget.

40 Vårt reformarbete fortsätter vid sidan av krisåtgärderna
42 Vårbudgeten 2020 på fem minuter
50 Regeringens proposition 2019/20:100 2020 års ekonomiska 

vårproposition – Förslag till riktlinjer, Innehållsförteckning

63 Föreslagna riksbankslagen försvårar snabb krishantering
53 Ewa Stenberg: Tre tvistefrågor inför den fortsatta kris

bekämpningen
54 Nu förbereder sig regeringen för en djup ekonomisk kris
56 Carl Johan von Seth: Sverige har råd att oroa sig för annat än 

underskotten
58 Enkät: Partierna om Sveriges svåra ekonomiska läge
60 FHM är ”försiktigt positiv
61 Lövin vill se en grön omställning när samhället byggs upp igen
63 Föreslagna riksbankslagen försvårar snabb krishantering
65 Värsta krisen sedan depressionen – 30-talets misstag får inte 

upprepas
67 Satsning på äldreomsorg kunde ha stoppat smitta

70 Trumps besked får kritik från flera håll
71 Här får han stöd för kritiken mot Kina
72 Ledare: För Trump är alla skyldiga utom han själv

74 Så kommer kapitlet om viruskrisen att skrivas

  77 Kapitel 3: Samhällen, hushåll och skolans 
utbildning

      78 Samhällen
 79 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
  82 Utvecklingens krafter
  83 Systemet för mänskliga verksamheter.
  86 Hushåll
  87 Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i 

bostäderna
  91 Religion och levnadskunskap.
  93 Konsumentverkets beräkningar 2020
  97 Årskostnader år 2020, förvärvs- arbetande icke-pensionärer.
  98 Årskostnader år 2020, pensionärer
  99 Kostnader för barn 2020
100 Inkomstskatterna
102 Mer om skatter och bidrag.
105 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
107 Nyss har nämnts om kapital
108 Vad ingår i skattetabellerna?
110 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
124 Barnfamiljer med bostadsbidrag. Förslag för 2019
125 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar. Förslag för 2019
126 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer
127 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna 

har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnads-
kostnader,

128 Skolorna. Förslag till förbättringar
131 Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet
149 Kursplaner
189 Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan
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190 Kapitel 4: DN-artiklar 5-16 april 2020 om utrikes 
förhållanden och 10-16 april om inrikes förhållan-
den

191 Utrikes DN-artiklar 5 - 16 april 2020
192 Det är huvudsakligen människornas verk-samheter som styr 

utvecklingen i  världen.
194     Dn artiklar 5 april 2020
154   6 april
286   7 april
318   8 april
347   9 april
376 10 april
436 11 april
515 12 april
588 13 april
640 14 april
692 15 april
738 16 april
759 Inrikes DN- artiklar 10-16 april 2020 sid 759
760 Det är huvudsakligen människornas verk-samheter som styr 

utvecklingen i  världen
762 10 april
877 11 april
991 12 april
1106 13 april
1200 14 april
1307 15 april
1430 16 april
-1512

1513 Inte så säkert att vaccinet är lösningen på coronakrisen 

Sven Wimnell 25 april 2020: Planering av världen och 
Sverige.  Det behövs en bra förteckning över professorer. 
Utrikes och inrikes tidningsartiklar 17-24 april 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzz.pdf 

Innehåll
Sida  
4 Kapitel 1: Framtidsplanering av världen och 

Sverige.

 5 Utredningarna i projeket om Samhällsplaneringems problem - 
hur ska man kunna förbättra världen.

 6 Privat och gemensamt
 6 Om planering av framtiden
 8 Coronaviruset påverkar på många sätt
 9 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 

utvecklingen i  världen
11 Regeringen styr Sverige - och så gott det går även världen.
12 Politikområden för politiken  1 oktober 2019

14 I det följande några DN-artiklar den 19 - 24 april 
15 19 april 2020:
46 20 april 2020:
81 21 april 2020
120 22 april 2020
130 23 april 2020
145 24 april 2020

157 Påminnelser om förslag i Sven Wimnell 17 april 2020:
I avsnittet om Samhällen, hushåll och utbildning i skolorna. 
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161 Kapitel 2: Det behövs bra förteckningar över 
professorer/professurer

Politiska aktörer av alla slag, den stora allmänheten och 
gymnasister både de som utbildar sig till yrken och de som vill 
in på universitet och högskolor har behov av att få veta vad 
professorer gör ifråga om utbildning och forskning.

Men det är nu svårt, nära omöjligt att få en översikt över vad 
professorerna gör. Det bör på internet göras en bra och lätt 
tillgänglig förteckning över dem med uppgifter om deras 
vetande och forskning.

162 För planeringen av världen och Sverige behövs kunskaper. 
162 Innehåll i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 

Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.

167 Avsnitt 105: Övergripande om forskning.  Om det mer vetande 
man vill ha

167 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011
172 Naturvetenskap
178 Teknik
182 Medicin och hälsovetenskap
185 Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin
190 Samhällsvetenskap
192 Humaniora och konst
194 Forskningsråd o d
 

204 Universitetskanslerämbetet
204 Var finns universiteten och högskolorna?
207 Adresslista
212 Statistikdatabas: Högskolan i siffror
212 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
213 Utbildning på forskarnivå
214 Statistik
216 Fakta om högskolan
216 Forskning
218 UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETETS ÅRSRAPPORT 

2019 

220 Regeringskansliet
221 Från Matilda Ernkrans hemsida 24 april 2020

Artikel från Statsrådsberedningen:Ny kunskap viktig för att 
lösa samhällsutmaningar

222 Uppdrag till forskningsfinansiärerna 
Remissvar:

• Energimyndigheten (pdf 1 MB)
• Formas (pdf 3 MB)
• Forte (pdf 841 kB)
• Rymdstyrelsen (pdf 5 MB)
• Vetenskapsrådet (pdf 574 kB)
• Vinnova (pdf 1 MB)
• Forskningsfinansiärernas gemensamma rapport (pdf 433 kB)

227 Forskning och innovation för framtiden Gemensam analys som 
underlag till regeringens forskningspolitik från 
Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, 
Vetenskapsrådet och Vinnova
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  229 Kapitel 3: DN-artiklar 17 - 24 april 2020 
om utrikes och inrikes förhållanden

  230 Utrikes DN-artiklar 17 - 24 april 2020
  231 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 

utvecklingen i  världen.
  233 17 april 2020
  268 18 april 2020
  337 19 april 2020
  391 20 april 2020
  441 21 april 2020
  488 22 april 2020
  551 23 april 2020
  581 24 april 2020

  620 Inrikes DN-artiklar 17 - 24 april 2020
  621 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 

utvecklingen i  världen.
  623 17 april 2020
  707 18 april 2020
  881 19 april 2020
1003 20 april 2020
1014 21 april 2020
1028 22 april 2020
1109 23 april 2020
1162 24 april 2020

-1232 

Sven Wimnell 6 maj 2020: Planering av världen och Sverige.  
Debatt om vårbudgeten. Budgetmotioner. Påminnelser. Utrikes 
och inrikes tidningsartiklar  25 april - 4 maj 2020 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzza.pdf

Innehåll
Sida  
 4 Kapitel 1: Framtidsplanering av världen och 

Sverige.

 5 Utredningarna i projeket om Samhällsplaneringems problem - 
hur ska man kunna förbättra världen.

 6 Privat och gemensamt
 6 Om planering av framtiden
 8 Coronaviruset påverkar på många sätt
 9 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 

utvecklingen i  världen
40 Regeringen styr Sverige - och så gott det går även världen.
41 Politikområden för politiken  1 oktober 2019

43 Sverker Sörlin: Det är nu vi väljer hur Sverige ska se ut efter 
pandemin

47 Kapitel 2: Riksdagsdebatt om vårbudgeten, 
partiernas budgetmotioner och påminnelser
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47 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande
77 Budgetmotion Vänsterpartiet.
120 Budgetmotion moderaterna
124 Budgetotion. Kristdemokraterna 
127 Budgetmotion Sverigedemokraterna

128 Påminnelser om förslag om skolor, bostadsbidrag och 
förteckng över professorer.

Kapitel 3: De viktigaste tidningsartiklarna 25 april 
- 4 maj

139 Artikel från LO

142 25 april 2020
165 26 april 2020
184 27 april 2020
191 28 april 2020
211 29 april 2020
227 39 april 2020
240    1 maj 2020
255    2 maj 2020
268    3 maj 2020
298    4 maj 2020 

327 Kapitel 4  Utrikes DN- artiklar och 
mera inrikesartiklar 25 april - 4 maj 2020

328 Utrikes DN- artiklar 25 april - 4 maj 2020

329 25 april 2020
355 26 april 2020
426 27 april 2020
483 28 april 2020
518 29 april 2020
555 30 april 2020
578    1 maj 2020
645    2 maj 2020
682    3 maj 2020
743    4 maj 2020

782 Mer inrikes DN-artiklar 25 april - 4 maj 2020
783 25 april 2020
869 26 april 2020
945 27 april 2020
993 28 april 2020
1046 29 april 2020
1122 30 april2020
1221   1 maj 2020
1319   2 maj 2020
1375   3 maj 2020
1426   4 maj 2020
-1459 
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Sven Wimnell 15 maj 2020: 
Påminnelser och utrikes och inrikes tidningsartilar 5-12 
maj 2020

36-39zzzzzzb.pdf

Innehåll
Sida
4 Kapitel 1: Påminnelser om förslag

6 Hushållsverksamheter.
6 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
9 Vad man har och vad man gör i bostäderna.

12 Klart är att grundskolans ämnen Samhällskunskap, 
Religionskun-skap och Hemkunskap behöver förbättras med 
hänsyn till vad man behöver.  Likaså Samhällskunskap och 
religionskunskap på gymnasiet. Där skulle det också vara bra 
med ett ämne Hemkunskap, men om det inte finns plats för det 
borde Samhällskunska-pen kunna ökas på med viktiga 
hemkunskapsproblem. 

16 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 
pensionsåldrar. Förslag för 2019

17 Barnfamiljer med bostadsbidrag. Förslag för 2019

17 Bostadtillägg för pensionärer.

40 Det behövs bra förteckningar över professorer/professurer

46 Grundskolans och gymnasiets skolämne Religionskunskap bör 
ändras till Religion och levnadskunkap. 

55 Förslag om att museer. myndigheter, skolor m m ska ha tydlig 
information om klimatkrisen.

60 Sveriges regering bör ha en planering för världens framtid och 
en planering för Sveriges framtid.

93 Om kommuner och bostäder

96 Några artiklar 13-15 maj 2020

117 Kapitel 2: Några av de viktigaste inrikes 
artiklarna 5 -12 maj 2020

118   5 maj 2020
140   6 maj 2020
159   7 maj 2020
177   8 maj 2020
189   9 maj 2020
215 10 maj 2020
226 11 maj 2020
243 12 maj 2020
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  259 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 5-12 
maj 2020

  260 Utrikes DN-artiklar  5-12 maj 2020
  261   5 maj 2020
  305   6 maj 2020
  345   7 maj 2020
  400   8 maj 2020
  449   9 maj 2020
  552 10 maj 2020
  623 11 maj 2020
  670 12 maj 2020

  707 Inrikes DN-artiklar 5 -12 maj 2020
  708   5 maj 2020
  776   6 maj 2020
  812   7 maj 2020
  887   8 maj 2020
  968   9 maj 2020
1038 10 maj 2020
1087 11 maj 2020
1123 12 maj 2020 

Sven Wimnell 30 maj 2020:
Regeringens klimatpolitik. Utrikes och inrikes 
tidningsartiklar 13-22/23 maj 2020. Några inrikes 
artiklar 24-29 maj 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzc.pdf

Innehåll
Sida
  4 Kapitel 1: Regeringens klimatpolitik

  5 I början av 2020 var klimatet Sveriges största problem. I mars 
blev corona-krisen ett stort problem som konkurrerade med 
klimatet.

  6 Utsläppen minskar stort – men klimatet påverkas knappt
  7 Förenta nationernas mål i Agenda 2030 visar hur mycket som 

behöver göras.
  9 Klimatförändringen och miljöerna
10 Hav och marina resurser
11 Ekosystem och biologisk mångfald

12 Regeringens arbete med nya coronaviruset
12 Regeringens strategi för vaccin mot covid-19
14 Miljö och klimat Regeringen
16 Pressmeddelanden om regeringens miljö och klimat
17 Nordiska miljöministrar lägger fram kemikaliedeklaration
18 En samlad politik för klimatet
20 Konventionen om biologisk mångfald (CBD)
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21 Det globala tillståndet för biologisk mångfald
23 Regeringens linje för konventionen om biologisk mångfald
24 Parisavtalet

25 Många statsråd och myndigheter med anknytning till klimat 
anger inte på sina hemsidor att klimat är aktuellt. 

26 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

28 Kunskaper om energi, klimat och växt- och djurliv
28 Avändning av energi, klimat och växt- och djurliv
29 Politikområden som inte nämns i det föregående om energi  

Sociala verksamheter och sociala miljöer.

31 Statsrådsberedningen har nya rapporter 
om Sveriges genomförande av Europa 2020-strategin och EU:s 
stabilitets- och tillväxt-pakt som kan ses som del av en 
planering av Sveriges framtid

31 Statsrådsberedningen
32 Nya rapporter: Sveriges genomförande av Europa 2020-

strategin och EU:s stabilitets- och tillväxtpakt
33 Sveriges nationella reformprogram 2020
34 Innehållsförteckning
35 4.4 Forsknings- och utvecklingsmål
35 4.5 Klimat- och energimål
38 Bilaga med externa underlag till Sveriges nationella 

reformprogram 2020.

40 Sveriges nationella reformprogram 2020 
Europa 2020 – EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för 
alla . Inledning

44 2. Makroekonomisk situation och scenario 
46 3. Insatser och åtgärder för att möta ekonomiska utmaningar 

identifierade inom den europeiska planeringsterminen 2019 
59 4.1 Sysselsättningsmålet  Sveriges nationella mål 
62 4.2 Utbildningsmålet  Sveriges nationella mål 
66 4.3 Målet för ökad social delaktighet  Sveriges nationella mål
68 4.4 Forsknings- och utvecklingsmål  Sveriges nationella mål 
69 4.5 Klimat- och energimål  Sveriges nationella mål 

71 5. Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014-2020 
74 6. Institutionella frågor och deltagande av berörda parter
76 6. Institutionella frågor och deltagande av berörda parter
111 Bilaga med FN:s globala mål för hållbar utveckling som 

refereras till i kapitel 4 

115 Klimatpolitiska rådets rapport 2020
116 Innehållsförteckning
116 Sammanfattning
121 Ladda ner rapporten
121 Regeringens klimatpolitik

122 Kapitel 2: Några inrikes artiklar 24-29 maj 2020

336 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 
13- 22/23 maj 2020

337 Utrikes DN-artiklar 13-22 maj 2020

746  Inrikes DN-artiklar 13-23  maj 2020.
- 1789
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Sven Wimnell 5 juni 2020:
Mediciner, tillbehör, test, vård och välfärd.
Utrikes och inrikes tidningsartiklar 23/24 maj - 
3 juni 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzd.pdf

Innehåll:
Sida  
 3 Kapitel 1: Mediciner, tillbehör, test, vård och 

välfärd.

  4 Innehållet i Sven Wimnell 7 mars 2020:
Samhällsplaneringens problem. Klimatpolitiken. 
Coronaviruset. Mänskliga verksamheter. Planeringar för 
Sverige och världen. Utrikes och inrikes artiklar 22 februari -  
4 mars 2020  http://wimnell.com/omr36-39zzzzzr.pdf

  5 På första sidan stå det: Läkemedelstillverkning.

  6 Så halkade Sverige efter i den globala jakten på läkemedel
14 Läkemedelsverket: ”Läget är ännu inte glasklart

15 Ledare: Krisen avslöjade hålen i Sveriges medicinskåp
16 I höst kan vi få se vilka som har lyckats

17 Trots EU-avtal – ännu inga leveranser till Sverige
20 Så har andra länder hanterat läkemedelsläget

21 Bristerna i äldreomsorgen kan sänka välfärdspolitiken

24 S vill att staten ska ha beredskapslager
25 Tegnell: Det finns saker vi hade kunnat göra bättre

28 Kapitel 2: utrikes och inrikes tidningsartiklar 
23/24 maj -  3 juni 2020.

29 Utrikes DN-artiklar. 23 maj - 3 juni 2020 

657 Inrikes DN-artiklar  24 maj - 3 juni 2020
-1709 

615

http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzd.pdf
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzr.pdf


Sven Wimnell 17 juni 2020:
Bra klimatpolitik och för övrigt politik till bättre 
versioner än före viruset. Partiledardebatt. Utrikes och 
inrikes tidningsartiklar 4 - 13 juni 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzze.pdf

Innehåll:

  4 Kapitel 1: Bra klimatpolitik och för övrigt politik 
till bättre versioner än före viruset. Några artiklar 
9-17 juni 2020

  5 Så ska svensk klimatpolitik ta ett steg framåt efter krisen

  7 Klimatpolitiska rådet vill ha grön profil på statliga stöd

11 Stigande arbetslöshet – men data visar på svag ljusning i 
ekonomin

12 Djupfryst läge inför försvarsbeslutet

14 Signaler tyder på att svenskar undviker att söka vård

15 Finansministern ser ljusning i ekonomin

16 Dyster jobbprognos – Sverige i Europabotten

17 Låt staten ta över all omsorg av äldre från kommunerna

19 Många får sjukhusvård och viruset sprids fortfarande

20 Smittskyddslagen rår inte på den svenska krismodellen

21 Det krävdes en pandemi för att sätta äldreomsorgen på 
dagordningen

22 Sverige får inte hamna sist i kön till coronavaccinet

24 Den verkliga upplysningen gör livet lättare att leva för oss alla

28 Så kan rörelse påverka hur du mår psykiskt

31 Det kostar inga röster att ta bort kötiden till grundskolan

32 Resultaten och slutsatserna måste fram före valet

33 Tillsammans klarar Sverige och Tyskland utmaningarna

35 Nedstängning hade inte så stor effekt

36 Socialstyrelsen: ”Man ska få den vård som man behöver

38 Strid om höghastighetsbanan kan hota hela januariavtalet

40 2 000 personer kallas till antikroppstest

41 EU:s återhämtning gynnar Sverige, Finland och Danmark
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44 Så prövades Sveriges krisberedskap av viruset

53 Ewa Stenberg: Efter krisen väntar smärtsam omprövning

55 Magdalena Andersson: Så ska regeringen satsa Sverige ur 
krisen

58 Hans Strandberg: Det blir en het höst för parterna på 
arbetsmarknaden

59 Vårdpersonal kräver ökade resurser

60 Susanna Gideonsson föreslås bli LO:s nästa ordförande:  Vi 
måste göra en omstart, samla krafterna

67 Thorwaldsson flyttar ut med gott hopp om arbetsrätten

71 Vi vill satsa på Arlanda i omstarten av Stockholm

74 Om politikerna vågar kan de hjälpa oss att äta rätt

76 Det krävs ett vaccin för att vi ska komma ur krisen

79 Återstart av hela Europa krävs för återstart av Sverige

81 Ewa Stenberg: Här är tre avtryck av viruset som kommer att 
bestå

83 Kapitel 2: Partiledardebatt i riksdagen
84 Risdagen partiledardebatt 19 juni 2020
139 De första 42 anförandena med fet text på kommentarer om 

välfärd. (23 sidor)

162 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 4-13 
juni 2020

163 Utrikes DN-artiklar 4 - 13 juni 2020
711 Inrikes DN- artiklar 4 - 13 juni 2020
-1596 
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Sven Wimnell 26 juni 2020:
Klimatet.Klimatkollegiet.Coronakommissionen. 
Levnadskostnader och skattefördelningar. Viktiga 
artiklar 14-25 juni 2020.
Utrikes och inrikes artiklar 14-21 juni 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzf.pdf
Innehåll: 
   4 Kapitel 1: Klimatet. Klimatkollegiet. 

Coronakommissionen

    5 Klimatförändringen och miljöerna
    8 Greta Thunberg talar om  ett misslyckande bortom all 

fantasi i årets första Sommar
    9 Det här sa Greta Thunberg
  10 Miljonpublik för Greta Thunbergs Sommar

  11 Värmen visar – vi går mot en allt mörkrödare värld
  12 Rekordtemperaturen i Sibirien kan leda till att mark kollapsar

  14 Så ska svensk klimatpolitik ta ett steg framåt efter krisen
  17 Klimatpolitiska rådet vill ha grön profil på statliga stöd

  20 Vi räddar inte klimatet genom att dricka havremjölk
  22 Sverige bör i möjligaste mån hjälpa utrikes stater och 

organisationer i deras klimatpolitik.
  22 Ledare: Elektrifiera industrin – klimatet kan inte vänta
  23 Januaripartierna överens om höghastighetstågens nästa steg

  25 Coronakommission ska bli klar före nästa val

 27 Kapitel 2 :Levnadskostnaderna och 
skattefördelningen.

  28 Sänkt skatt på inkomst förbereds
  29 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
  32 Utvecklingens krafter
  33 Systemet för mänskliga verksamheter.
  36 Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i 

bostäderna
  40 Religion och levnadskunskap.

  42 Konsumentverkets beräkningar 2020
  46 Årskostnader år 2020, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
  47 Årskostnader år 2020, pensionärer
  48 Kostnader för barn 2020

  49 Inkomstskatterna
  51 Mer om skatter och bidrag.
  54 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
  56 Nyss har nämnts om kapital

  57 Vad ingår i skattetabellerna?
  59 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
  73 Barnfamiljer med bostadsbidrag. Förslag för 2019
  74 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar. Förslag för 2019
  75 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer
  76 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna 

har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnads-
kostnader,

  77 Finanspolitiska rådets skattförslag.Finanspolitiska rådet 
behandlar inte levnadskostnadernas betydelse för 
skattefördelningen och rådets föeslag blir därför värdelösa.
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  79 Kapitel 3: Viktiga inrikes artiklar 14 -25 juni 2020

  80 Vi vill satsa på Arlanda i omstarten av Stockholm
  82 Socialstyrelsen får i uppdrag att stärka familjehemsvården
  83 Om politikerna vågar kan de hjälpa oss att äta rätt
  86 Det krävs ett vaccin för att vi ska komma ur krisen
  89 Återstart av hela Europa krävs för återstart av Sverige

  91 Mer vårdpersonal krävs för att ta hand om multisjuka äldre
  92 Fel att bara testa personer som har covid-symtom
  94 Trots den växande kritiken – S behåller väljargreppet
  96 Ewa Stenberg: Här är tre avtryck av viruset som kommer att 

bestå

  98 Var sjunde testad i Stockholm har utvecklat antikroppar
100 Maria Crofts: Det är hög tid att a-kassan moderniseras
101 25 000 ville testa sig för antikroppa
102 Ledare: Elektrifiering av hela landet kräver fungerande nät
103 Obduktioner ska hjälpa svenska forskare att lösa covidgåtan

106 Billigt läkemedel kan minska risken att dö i covid-19
108 Utrikesresor
111 Anhöriga ensamma kvar med oron när ambulansen har åkt
116 Därför är vår coronastrategi ett uttryck för den svenska 

hyperrationaliteten

122 Stockholmsutställningen representerade  det nya som var 
funkisen. 

123 Den som vill veta vad Boverket gör idag kan titta på Boverkets 
hemsida.

123 Regeringen splittrar stad och land med bredbandspolitiken

126 Vi bär varandra. Andas, gråter och skrattar tillsammans
130 Samhällsbärarna berättar
131 Vissa kan visa tecken på hjärnskada vid svår covid-19
132 Finansministern: Botten kan vara nådd
133 De stulna regalierna tillbaka i Strängnäs

134 Stor risk för skogsbränder i stora delar av Sverige
135 DN-läsarnas frågor om viruset – 13 läkare svarar
141 Sjukvården viktigast för väljarna
141 Skolan där en lärare dog. Jag säger inte längre att jag jobbar 

där, folk blir rädda.

148 Regeringen: Kommuner får inte neka sommarboende hemtjänst
150 Vaccinförsök går in i ny fas: ”Nu det spännande börjar
153 Innovationer ska ta Sverige ur krisen
155 Så kan krisen i Sveriges lärarutbildning lösas
157 SKR pressar vården att öka antalet covid-obduktioner

158 Överläkare: Vi har tvingats prioritera bort patienter
161 Svenska priser bland de högsta
162 Så mycket kostar det att fylla semestertanken
163 Den bästa inlärningen sker ändå i klassrum
166 Våren gav en kompetensutveckling i digitalisering vi aldrig 

tidigare sett

158 Tre gymnasieelever om hur distansstudierna fungerat
171 Dinosaurierna har tagit sig in på Tom Tits
172 Varför hindras medier att granska coronapandemin?
175 Fallande förtroende för både Tegnell och Löfven
176 Ewa Stenberg: Så varför försökte inte Jimmie Åkesson stoppa 

”ättestupan
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178 EU:s expert: Extremt viktigt med smittspårning nu
181 Arbetslösheten bland unga ökar snabbt
182 Polischefen om Rimfrost: Inte nöjd med resultatet
184 Dubbelt så många intensivvårdsplatser ska hållas öppna i 

sommar

185 Hur nära dödshjälp har coronavården av äldre varit?
188 Tegnell: Små lokalutbrott i virusets andra våg
189 Pandemin ger skjuts åt ny teknik på äldreboenden
191 Moderatledaren om fallet med Lilla hjärtat: Det behövs en helt 

ny lagstiftning i Sverige

190 Så kan Sverige få en stark och uthållig äldreomsorg
195 Nära två av tre vill se ett tak för flyktingmottagandet
199 Carl Johan von Seth: Nytt hopp i svensk ekonomi – men långt 

till återhämtning
200 Oklar framtid för permitterade: ”15 procent kan bli av med 

jobben”

202 Claes Borgström 

Kapitel 4: utrikes och inrikes DN-artiklar 14-21 juni 
2020

Sida

203 Utrikes DN-artiklar 14-21 juni 2020

596  Inrikes DN-artiklar 14-21 juni 2020
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Sven Wimnell 12 juli 2020:
Utvecklingen i Sverige och världen.
Samhällsplaneringens problem. Ledare m m
i juli. Utrikes och inrikes artiklar 22-30 juni 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzg.pdf

Innehåll:
Sida
  5 Kapitel 1: Samhällsplaneringens problem

Coronaviruset bildade en ny epok. Sammanställningen  
daterat 25 mars 2020, var till en början tänkt som en 
förutsättning för den fortsatta verksamheten som skulle 
handla om klimatet och välfärden. Det blev istället början 
på epoken med coronaviruset som skulle komma att 
dominera Sverige och världen fr o m mars 2020 och 
därefter långt in i framtiden.

Från 25 mars till 30 juni 2020 har dokumenten mest 
handlat om coronsjukan och dess följder. Nu ska på försök 
innehållet i sammanställningarna minskas, i synnerhet när 
det gäller inrikes artiklar. Man får se hur det går.

Sammanställningen nu innebär en repetition av samhälls-
planeringens problem som en ny start för den gamla 
epoken med klimat och välfärd 

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

25 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

26 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

29 Utvecklingens krafter.

30 Systemet för mänskliga verksamheter.

33 Den fundamentala påverkanskedjan 

35 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  44 
områden. Kan vara lämp-lig uppställning på biblioteken.

55 Sveriges regeringar under 100 år

57 Makthavare i världen efter andra världskriget.

59 Världskarta

60 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.  
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65 Innehållet i:Sven Wimnell  1 maj 2019: Människornas 
verksamheter och grunderna för planering av framtiden för 
världen och Sverige.

80 Innehållet i :Sven Wimnell 25 mars 2020:
Samhällslaneringens problem. Världen från Big Bang till mars 
2020. Planering av framtiden för världen och Sverige. 
Tidningsartiklar 15-20 mars, mycket om coronaviruset och 
dess följder.

84 Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i 
bostäderna.

90 Konsumentverkets beräkningar 2020

91 Kostnader. Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år. 2020

93 Bostadskostnader

93 Konsumentverket 2020: Exempel: Vad det kan kosta för en 20-
åring med egen inkomst att bo hos föräldrar eller ha eget 
boende .

94 Månadskostnader år 2020, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

94 Årskostnader år 2020, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

95 Pensionärer 2020.

95 Årskostnader år 2020, pensionärer.

96 Kostnader för barn 2020

97 Inkomstskatterna

99 Mer om skatter och bidrag

102 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter. 

104 Nyss har nämnts om kapital:

105 Vad ingår i skattetabellerna?

105 Ensamstående förvärvarbetande är missgynnade i förhållande 
till makar/sambor.

106 Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Kvinnor och 
män 20-64 år. Kr/år

107 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

115 Om värnskatten

117 Sammanräknad förvärvsinkomst efter deciler. Kvinnor och 
män 20-64 år. Kr/år

118 Innehåll i: Sven Wimnell  22 april 2019: Bostadsbidrag för 
barnfamiljer  och nya för barnlösa. Bostadstillägg för 
pensionärer. Utredningar om verksamheter som styr världen. 
Vårbudgeten 2019.http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

121 Barnfamiljer med bostadsbidrag. Förslag för 2019

122 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 
pensionsåldrar. Förslag för 2019
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123 Socialförsäkringsbalken

123 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.

Verkan av kapital

124 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna 
har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnads-
kostnader,

125 Finanspolitiska rådets skatteförslag

127 Regeringen, politiska partier och politiska organisationer o 
d klarar för det mesta att hitta politiska problem och förslag, men 
en del saker känner de inte till eller bryr sig om.

Inom projeket om samhällsplaneringens problem har hittats saker 
som andra försummat. Påminnelser om sådant har gjorts i 
dokumentet 15 maj 2020 som regeringen fått men inte tycks ha 
uppfattat. 

Ministrarna bör sätta sig in i problemen och åtgärda. Ladda hem 
dokumentet och begrunda påminnelserna i kapitel 1.

Innehållet i : Sven Wimnell 15 maj 2020: 
Påminnelser och utrikes och inrikes tidningsartilar 5-12 maj 2020

36-39zzzzzzb.pdf

129 Kapitel 2: DNs huvudledare och DNs 
debattartiklar

178 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 22-30 
juni 2020

179 Utrikes DN-artiklar 22 -30 juni 2020 sid 179-606

607 Inrikes DN-artiklar 22-30 juni 2020 sid  607-1296    
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Sven Wimnell 22 juli 2020: 
Brysselavtalet, Sverige från franska revolutionen 1789. 
Skattereformer, levnadskostnader, bostadsbidrag som 
kompensation för för höga inkomstskatter. Utrikes och 
inrikes DN-artiklar 1-17 juli 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzh.pdf

Innehåll:

  5 Kapitel 1: Brysselavtalet och Sverige från franska 
revolutionen 1789 fram  till slutet av 1970-talet, 
skattereformer, levnadskostnader, underskott och 
överskott i hushållsbudgetarna, bostadsbidrag som 
kompensation för för höga inkomstskatter. 
Och det partierna glömt.

  6 Brysselavtalet är början på en ny historia

  8 Ledare: EU:s principer fick vika för coronamiljarderna

10 Sverige från franska revolutionen 1789 fram till slutet av 1970-
talet

13 Sveriges regeringar under 100 år

15 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för allrtför höga 
inkomstskatter till följd av låga grundavdrag. 

16 1970 års skattereform

17 1990 års skatterefom

17 Levnadskostnader

21 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.

23 Nyss har nämnts om kapital

23 Levnadskostnader 2020

30 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

40 Innehåll i: Sven Wimnell  22 april 2019:
Bostadsbidrag för barnfamiljer  och nya för barnlösa. 
Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om verksamheter 
som styr världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

44 Barnfamiljer med bostadsbidrag. Förslag för 2019

44 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 
pensionsåldrar. Förslag för 2019

46 Socialförsäkringsbalken

46 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.
Verkan av kapital
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47 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna 
har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnads-
kostnader, i förhållande till  inkomster, skatter och bidrag som 
gör att det går att bedöma skäligheten i de regler som gäller.

47 Skatteverket.se

48 Finanspolitiska rådets skatteförslag

50 Regeringen, politiska partier och politiska organisationer o d 
klarar för det mesta att hitta politiska problem och förslag, men 
en del saker känner de inte till eller bryr sig om.

Inom projeket om samhällsplaneringens problem har hittats 
saker som andra försummat. Påminneler om sådant har gjorts i 
dokumentet 15 maj 2020 som regeringen fått men inte tycks ha 
uppfattat. 

Ministrarna bör sätta sig in i problemen och åtgärda. Ladda 
hem dokumentet och begrunda påminnelserna i kapitel 1.

  51 Kapitel 2: DNs huvudledare och DNs debattartiklar 
1-17 juli 2020

116 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 1-17 juli 
2020

117 Utrikes DN-artiklar 1-17 juli 2020

964 Inrikes  DN-artiklar 1-17 juli 2020. Börjar på sidan 964

-1940 
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Till Statsministern,
Socialministern,
Socialförsäkringsministern,
Vice statsministern 
Bostadsministern
och Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson i 
Vänsterpartiet.
Breven har beteckningen
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzi.pdf

Hälsningar 1 augusti 2020

Sven Wimnell

Innehåll

  5 Sverige från franska revolutionen 1789 fram till slutet av 1970-
talet

  8 Sveriges regeringar under 100 år
10 Efter sekler av acceleration - nu måste människan sakta ner

13 Välfärd i hushållsverksamheterna

13 Barnfamiljer med bostadsbidrag.
14 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar
15 Socialförsäkringsbalken
15 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.

Verkan av kapital
16 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna 

har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnads-
kostnader

16 Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i 
bostäderna. 

22 Konsumentverkets beräkningar 2020

30 Befolkningsstorlek per kommun, 2015

30 SCB-statistikhttp://www.scb.se/hitta-statistik/

31 Lägenhetstyper http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

31 Det är kommunerna som ger ut ekonomiskt bistånd och 
försörjningsstöd

32 Sveriges kommuner och regioner 
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40 Fastighetsägare kan höja hyror mer än nödvändigt genom 
onödiga ombyggnader.

46 Expert kritiserar modellen som ger högre hyror

49 Vad säger folhälsomyndigheten, FHM. om 
levnadsförhållandena? 

50 Några sidor från Folkhälsomyndigheten

70 Vad gör Socialstyrelsen ?
71
75 Några sidor från socialstyrelsen

101 Per Bolund Bostadsminister
105 . (29 juli 2020)

113 Avslutning
114 Avslutning om hushållsverksamheterna
114 Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i 

bostäderna.
115 Politikområden för politiken

117 Här en repetition av sidorna tidigare i början.
117 641- 642 Det börjar med maten. 
117 643. När det gäller bostaden har boverket  krav om hur de bör 

vara.
118 644. Till bostaden hör teknisk utrustning för vatten och avlopp , 

energi m m.
118 645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag. 
118 646 Utveckling av de inre verkligheterna
121 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.
121 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter o d.
121 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

122 Socialdepartementet 30 juli 2020
Departementet bör lägga upp en organisation som handlar 
om välfärd i hushållsverksamheter.

124 Den föreslagna organisationen om välfärd i 
hushållsverksamheter

127 Det som nu nämnts om områdena 640-649 är i stort sett det 
som bör ingå i socialdepartementets  organisation om 
välfärd i hushållens verksamheter.

128 Webbkarta för Sveriges kommuner och regioner. 
-217

218 Extra tillägg från 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzh.pdf

219 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga 
inkomstskatter till följd av låga grundavdrag. 

220 1970 års skattereform
221 1990 års skatterefom
221 Levnadskostnader
225 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter.
227 Nyss har nämnts om kapital
227 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna
- 237 
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Sven Wimnell  7 augusti 2020:
DN huvudledare och DNs debattartlklar samt utrikes 
och inrikes artiklar 18 juli -  6 augusti 2020. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzj.pdf

Innehåll:
Sida
  3 Kapitel 1: Information.

Om brev till statsministern och några till o välfärd i huhållen, 
förbättringar för låginomster oc förbätringar för regeringeni 
nästa val.

10 Kapitel 2: DNs huvudledare och DNs 
debattartiklar 18 juli - 6 augusti 2020

242 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN - artiklar 18 juli 
- 6/7 augusti 2020

1026 Inrikes artiklar börjar på sidan 1026
-1915 

Sven Wimnell 20 augusti 2020:
Något om Sverige och svenskarna. Socialministern, 
Socialförsäkringsministern och Bostadsministern. Läns-
styrelser, SCB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 
Boverket, Sveriges kommuner och regioner och 
Jämlikhetskommissionen 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzk.pdf

Innehåll:
4 Kapitel 1:Något om Sverige och svenskarna
5 Sverige från franska revolutionen 1789 fram till slutet av 1970-

talet
8 Sveriges regeringar under 100 år
10 Efter sekler av acceleration – nu måste människan sakta ner

13 1970 års skattereform
14 1990 års skatterefom
14 Levnadskostnader
18 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter. 
20 Nyss har nämnts om kapital
20 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

31 Välfärd i hushållsverksamheterna
31 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga 

inkomstskatter till följd av låga grundavdrag. 
32 Barnfamiljer med bostadsbidrag
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33 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 
pensionsåldrar

34 Socialförsäkringsbalken
34 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer. Verkan av 

kapital
35 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska partierna 

har några offentliga redovisningar om pensionärernas levnads-
kostnader, i förhållande till  inkomster, skatter och bidrag som 
gör att det går att bedöma skäligheten i de regler som gäller.

35 Till skatteverkets grundavdragstabell
35 Bostadstillägg för pensionärer.

36 Hushållsverksamheter. Vad man har och vad man gör i 
bostäderna. 

36 641/642 Det börjar med maten. 
37 643. När det gäller bostaden har boverket  krav . 
37 644. Till bostaden hör teknisk utrustning för vatten och avlopp , 

energi m m.
37 645 Hushållen har mycket utrustning av olika slag. 
38 646 Utveckling av de inre verkligheterna
40 647 Allmän hushållsekonomi. Inkomster och utgifter, Kapital.
40 648 Städnings-, rengörings- och tvättverksamheter  od
40 649 Personvård: barn, hemsjukvård o d .

41 Konsumentverkets beräkningar 2020
46 Årskostnader år 2020, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
47 Årskostnader år 2020, pensionärer.
47 Kostnader för barn 2020
49 Riksnormen

50 Befolkningsstorlek per kommun, 2015
50 Klicka http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf 
sida
197 Var finns rum för våra barn? – om trångboddheten i Sverige
197 Antal hushåll efter hushållstyp
202 De föreslagna nya lägenhetstyperna och trångboddhet mm

51 Politikområden för politiken Lista över regeringen.

53 Kapitel 2: Till Lena Hallengren om hushåll 

Det kan vara lämpligt att socialminister Lena  Hallengren blir 
ledare för regeringens välfärdspolitik, välfärden i hushållen. 
I innehållet i det följande ligger tomvikten vid välfärden i 
hushållen.

På slutet finns liberalernas förslag till nåsta statsbudget

54 Den föreslagna organisationen om välfärd i hushållsverk-
samheter

55 Det som nu nämnts om områdena 640-649 är i stort sett det 
som bör ingå i socialdepartementets  organisation om välfärd i 
hushållens verksamheter.
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56 Socialministern, Socialförsäkringsministern, Bostadsministern 
och Länsstyrelserna

78 Statistiska centralbyron, 

99 Folkhälsomyndigheten, 

126 www.socialstyrelsen.se

222 boverket.se

246 Sveriges kommuner och regioner 

259 Jämlikhetskommissionen

DN-artiklar:
297 Sänkta arbetsgivaravgifter för unga budgetkrav från L
299 De sjuka ska isoleras – inte våra äldre.  Moderaterna 
301 Centern kräver statligt stöd till nöjesparker
303 Ska inte vara möjligt att köpa sig före i vårdkön. 

Socialministern.
304 Ledare: Våga vara tråkiga i budgetförhandlingarna
306 Shekarabi öppnar för att behålla karensersättning
308 Boendechef vädjar till regeringen: ”Häv besöksförbudet hos 

äldre!
309 Finansministern: Jobbsatsningar ska lyfta ekonomin
311 Regionen rustar för rusning efter vaccin

312 Påminnelser från sidorna 31-35 

Sven Wimnell 28 augusti 2020: Några debattartiklar i 
DN  7 - 27 augusti. och utrikes och inrikes DN-artiklar 7 
- 21/22 + 27 augusti 2020. Och kopia av brev om 
religionsämnet.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzl.pdf

Innehåll:
Sida
  3 Kapitel 1:Kopia av brev: Till statsministern, 

utbildningsministern,  socialministern och inrikesministern 
om att religionsämnet i grundskolan och på gymnasiet bör 
ändras till "Religion och levnadskunskap"

13 Kapitel 2:  Några debattartiklar i DN  7 - 27 augusti 2020

54 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 7 - 21/22 + 27 
augusti 2020 
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Sven Wimnell 4 september 2020 :
Påminnelse om skattsystem och låga inkomster. DNs 
debattartiklar 23 augusti - 4 september 2020  och utrikes 
och inrikes artiklar 23 augusti - 3 september. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzm.pdf
Innehåll:
Sida
  3 Kapitel 1: Påminnelse från sidorna 13- 49 i

Sven Wimnell 20 augusti 2020:

  3 Först kommer avsnitt om inkomstskattesystemet
22 Sedan : Behov av förbättringar för låga inkomster och 

pensionärer
28 Hushåll och levnadskostnader

30 Kapitel 2: DNs debattartiklar 23 augusti - 4 sep-
tember 2020 

Kapitel 3: utrikes och inrikes DN-artiklar 22/23 
augusti - 3  september 2020

63 Utrikes artiklar

651  Inrikes artiklar

Sven Wimnell 6 september 2020:
Några debattartiklar i DN 22 februari -  6 september 
2020 och om samhällaplaneringens problem
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzn.pdf

Innehåll :
Sida
  5 Kapitel 1: Några debattartiklar i DN 22 februari -  

6 september 2020

Redaktör för DNs debattartiklar var 22 februari och är 6 
september Nils Öhman.

  6 Februari

26 Mars 

81 April

152 Maj

227 Juni

295 Juli

369 Augusti

442 September
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456 Kapitel 2: Om samhällsplaneringens problem

457 Politikområden för politiken . Regeringen  1 oktober 2019

459  I det följande finns kopior av sidor i 
Sven Wimnell 12 juli 2020: Utvecklingen i Sverige och 
världen. Samhällsplaneringens problem.....
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzg.pdf

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

477 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

478 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

481 Utvecklingens krafter.

482 Systemet för mänskliga verksamheter.

485 Den fundamentala påverkanskedjan 

487 Systemet med mänskliga verksamheter, nedbantat till  44 
områden. Kan vara lämp-lig uppställning på biblioteken.

507 Sveriges regeringar under 100 år

5011 Makthavare i världen efter andra världskriget.

511 Världskarta

512 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf.  

517 Innehållet i:Sven Wimnell  1 maj 2019: Människornas 
verksamheter och grunderna för planering av framtiden för 
världen och Sverige.
http://wimnell.com/omr40zp.pdf

532 Innehållet i :Sven Wimnell 25 mars 2020:
Samhällslaneringens problem. Världen från Big Bang till mars 
2020. Planering av framtiden för världen och Sverige. 
Tidningsartiklar 15-20 mars, mycket om coronaviruset och 
dess följder.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzs.pdf 
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535 Kapitel 3: Påminnelser.

536 Regeringen, politiska partier och politiska organisationer o 
d klarar för det mesta att hitta politiska problem och 
förslag, men en del saker känner de inte till eller bryr sig 
om.

Inom projeket om samhällsplaneringens problem har hittats 
saker som andra försummat. Påminneler om sådant har gjorts i 
dokumentet 15 maj 2020 som regeringen fått men inte tycks ha 
uppfattat. 

Ministrarna bör sätta sig in i problemen och åtgärda. Ladda 
hem dokumentet och begrunda påminnelserna i kapitel 1.

536 Innehållet i : Sven Wimnell 15 maj 2020: 
Påminnelser och utrikes och inrikes tidningsartilar 
5-12 maj 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzb.pdf

Kapitel 1: Påminnelser om förslag
Hushållsverksamheter.
Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
Vad man har och vad man gör i bostäderna.

Klart är att grundskolans ämnen Samhällskunskap, 
Religionskun-skap och Hemkunskap behöver förbättras med 
hänsyn till vad man behöver.  Likaså Samhällskunskap och 
religionskunskap på gymnasiet. Där skulle det också vara bra 

med ett ämne Hemkunskap, men om det inte finns plats för det 
borde Samhällskunska-pen kunna ökas på med viktiga 
hemkunskapsproblem. 

Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 
pensionsåldrar. Förslag för 2019

Barnfamiljer med bostadsbidrag. Förslag för 2019

Bostadtillägg för pensionärer.

Det behövs bra förteckningar över professorer/professurer
Grundskolans och gymnasiets skolämne Religionskunskap bör 
ändras till Religion och levnadskunkap. 

Förslag om att museer. myndigheter, skolor m m ska ha tydlig 
information om klimatkrisen.

Sveriges regering bör ha en planering för världens framtid och 
en planering för Sveriges framtid.

Om kommuner och bostäder

Några artiklar 13-15 maj 2020
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537 Sidorna 60 - 93 Om planering av framtiden.
i http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzb.pdf

538   Verksamhetsområden 1-5

540 SW   6 Teknologiska / Ekonomiska verksamheter.

546 SW   7 Formgivning av fysiska och sociala miljöer.

560 SW   8 Språkvetenskap. Litteraturvetenskap. Skönlitteratur. 

562 SW   9 Saklitterära verks.Allmän geografi o historia. Biografi.

568 Tillägg från DN 7 september 2020 
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Sven Wimnell  15 september 2020: Riksdagens öppnan-
de. Kungen, regeringsförklaring, partiledardebatt. 
politik 8-14 september. Debattartiklar. Utrikes och 
inrikes artiklar 4-14 september. Utredningar  om politik 
sedan början av mars 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzo.pdf

Innehåll:
Sida
  3 Kapitel 1: Något om politiken 8-14 september 2020

  4 Riksdagens öppnande. Kungens tal
  5 Regeringsförklaringen
14 Partiledardebatt
61 Några artikar med anknytning till regeringen och partiernas 

politik
163 Sven-Eric Liedman 7 september om utvecklingen i världen

166 Kapitel 2 : Debattartiklar i DN 4 - 14 september 
2020 

189 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 4 - 14 
september 2020

190 Utrikes DN-artiklar

701 Inrikes DN-artiklar

1525 Kapitel 4: Sven Wimnells hemsida på Internet:  
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man 
kunna förbättra världen ? Sammanställningar 
fr o m 7 mars 2020

1564 Tillägg 17 september 2020:
Sverigedemokrater och Kristdemokrater vill att 
Trump ska vinna i presidentvalet i USA den 
3 november 2020 
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Sven Wimnell 26 september 2020:
Välfärden. Sveriges och världens historia. Mänskliga 
verksamheter. Statsbudgeten, riksdagsdebatt och 
kommentarer. Debattartiklar 15- 25 september. Utrikes 
och inrikes artiklar 15-20 september.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzp.pdf

Innehåll:
Sida
 4 Kapitel 1: Välfärden. Sveriges och världens 

historia. Mänskliga verksamheter. Statsbudgeten, 
riksdagsdebatt och kommentarer.

 5 Välfärden får ytterligare 30 miljarder nästa år

 8 Sveriges kungalängd

11 Riksdagens historia

14 Regeringskansliet genom tiderna

28 Så betalade Sverige inte av sin statsskuld

36 Sveriges historia 

40 Vänstervåg. Högervåg.

44 Svensk politik 1889- 2014.

46 Sveriges regeringar under 100 år

48 Makthavare i världen efter andra världskriget.

50 Världskarta

51 Världshistorien på nio sidor

59 Innehållet i:Människornas verksamheter och grunderna för 
planering av framtiden för världen och Sverige.
' 

60 Efter sekler av acceleration – nu måste människan sakta ner

63 Så bidrog ingenjörerna till den svenska framgången

65 Sverige från franska revolutionen 1789 fram till slutet av 1970-
talet

68 Det är nu vi väljer hur Sverige ska se ut efter pandemin

71 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

71 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter

75 Utvecklingens krafter.

76 Systemet för mänskliga verksamheter.
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79 Den fundamentala påverkanskedjan 

81 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

83 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.
http://wimnell.com/omr40zl.pdf

89 Innehållet i:Sven Wimnell  15 september 2020: Riksdagens 
öppnande. Kungen, regeringsförklaring, partiledardebatt. 
politik 8-14 september. Debattartiklar. Utrikes och inrikes 
artiklar 4-14 september. Utredningar  om politik sedan början 
av mars 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzo.pdf

90 Politikområden för politiken  1 oktober 2019
Regeringens ministerområden. 

92 Budgetpropositionen för 2021: Jobba Sverige ur krisen 
tillsammans Publicerad 21 september 2020. Prop. 2020/21:1

94 Budgeten för 2021 på fem minuter

95 Ur budgeten: Finansplanen.

96 Riksdagens snabbprotokoll 2020/21:11 den 21 september 2020
96 Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

145 Några DN-artiklar med anknytning till statsbudgeten.

229 Kapitel 2: Debattartiklar i DN 15-25 september 
2020

254 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 15 - 20 
september 2020

255 Utrikes DN-artiklar 15- 20 september 2020

552 Inrikes DN-artiklar 15-20 september 2020 
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Sven Wimnell 3 oktober 2020:
Några nyheter och debattartiklar 26 september - 3 
oktober 2020 och utrikes och inrikes artiklar 21 
september - 3 oktober.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzq.pdf

Innehåll:
Sida
 3 Kapitel 1: Några nyheter  26 september  - 

3 oktober 2020

 4 Introduktion
 5 Det är huvudsakligen människornas verk-samheter som styr 

utvecklingen i  världen.
 7 Politikområden för politiken. Regeringens ministerområden 

1 oktober 2019

 9 Innehållet i :Sven Wimnell  15 september 2020: Riksdagens 
öppnande. Kungen, regeringsförklaring, partiledardebatt. 
politik 8-14 september. Debattartiklar. Utrikes och inrikes 
artiklar 4-14 september. Utredningar  om politik sedan början 
av mars 2020.

10 Innehållet i:Sven Wimnell 26 september 2020:
Välfärden. Sveriges och världens historia. Mänskliga 
verksamheter. Statsbudgeten, riksdagsdebatt och 
kommentarer. Debattartiklar 15- 25 september. 
Utrikes och inrikes artiklar 15-20 september.

12 Artiklar om raffinaderi och energi

32 Artiklar om arbetsmarknad

46  Om  pensionärer  

50 Artiklar om migration och bostäder

53 Kapitel 2: DN debattartiklar 
26 september - 3 oktober 2020

74 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 
21 september -3 oktober 2020

74 Utrikes DN-artiklar 21 september -  3 oktober 2020

700 Inrikes DN-artiklar 21 september - 3 oktober 2020
-1949 
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Sven Wimnell 14 oktober 2020: Introduktion. Budget-
motioner. Framtidsförslag. Viktiga inrikes artiklar och 
debattartiklar 4 - 14 oktober 2020 samt  utrikes och 
övriga inrikes artiklar 4 - 14 oktober
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzr.pdf

Innehåll
Sid
 4 Kapitel 1: Introduktion. Budgetmotioner, fram-

tidsförslag och många  artiklar 4-14 oktober 2020 
om inrikes förhållanden

 5 Introduktion

 6 Innehåll i närmast föregående sammanställningarnas

10 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

12 Maria Gunther: Så avslöjade de universums hemligheter

14 Därför kan Donald Trump inte ta död på ”den amerikanska 
drömmen”

18  Stort intresse för att förstå hur spädbarn uppfattar världen

21 Politikområden för politiken  1 oktober 2019
Regeringens ministerområden.

23 Partiernas Budgetmotioner

25 Några budgetmotioner i särskilda ämnen från 
vänsterpartledamöter om bostäder m m

54 Innehållet i :Sven Wimnell  22 april 2019: Bostadsbidrag för 
barnfamiljer  och nya för barnlösa. Bostadstillägg för 
pensionärer. Utredningar om verksamheter som styr 
världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

58 Sidorna 196 -213 i 

58 Befolkningsstorlek per kommun, 2015

58 Utrymmesstandard i bostäderna

61 Antal hushåll efter hushållstyp

65 Föreslagna nya lägenhetstyper

77 Sökning  Trångboddhet på boverket.se 14 oktober 2020

79 Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

86 Svenskt Näringsliv: Återstarta Sverige

98 Många  artiklar 4-14 oktober 2020 om inrikes förhållanden 
som kan anses som viktiga, om anknytning till statsbudgeten 
och om annat som har betydelse för framtiden. 

Mer artiklar finns i kapitel 3.
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273 Kapitel 2: DN debattartiklar 4 - 14 oktober 2020

299 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 4 - 14 
oktober 2020

300 Utrikes förhållanden. DN-artiklar 4 - 14 oktober 2020

617 Inrikes förhållanden. DN-artiklar  4 - 14 oktober 2020
-1407 DN-artiklar i kapitel 1 och 2 är ej med här

Tillägg

Blixtförsök av fack och arbetsgivare för att enas om las
DN. TORSDAG 15 OKTOBER

V pausar hotet om misstroende mot regeringen
DN TORSDAG 15 OKTOBER 2020

Ewa Stenberg: Löfven kan andas ut – i alla fall tillfälligt
DN TORSDAG 15 OKTOBER 2020 

Sven Wimnell 26 oktober 2020: USA och världen. Hur 
du har det på jobbet och svensk arbetsrätt. 
Debattartiklar och utrikes och inrikes DN-artiklar 15-25 
oktober 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzs.pdf

Innehåll:
Sida
 4 Kapitel 1 : USA och världen, hur du har det på 

jobbet och svensk arbetsrätt

 5 Först något om USA och världen
 6 "Vart är USA på väg? 

Inför valet den 3 november skriver författaren Richard Ford 
om en tid när den stolta amerikanska demokratin tycks falla 
sönder. ”Vi har gjort allting här borta till en riktig soppa. Jag 
måste tro att det inte är för sent.”

10 Pandemin visar att världen har råd med Parisavtalet

12 Så kan Biden förlora trots sin ledning i mätningarna

14 Björn Wiman: Ordet som sir David inte sade i SVT:s ”Agenda”

16 EU:s utrikespolitik måste prioritera smittskyddsfrågor”
19 Allt högre andel omstridd palmolja i vårt biobränsle
21 Jannike Kihlberg: Nya alternativ till biobränsle finns redan och 

växer snabbt
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22 Fattiga länder låses vid fossila bränslen

23 Turkiet vill bli stormakt men kan hamna i klorna på Kina

26 Nato-generalen: Sverige får hjälp om landet hotas
29 Ewa Stenberg: Den sista illusionen om Sveriges alliansfrihet 

faller nu

30 FN behöver miljarder för att stoppa hungerpandemin

32 Wallenberg miljardsatsar på bioteknik och AI
34 Maria Gunther: Satsar vi inget får vi inget veta

35 Det är som att vi inte finns

39 De som vantrivs på jobbet misstror också demokratin
42 Hur har du det på jobbet?

43 Och sedan något om den svenska arbetsrätten.
44 Innehåll

45 Ändringar i las räcker inte för att vässa arbetsmarknaden

47 Hotet om misstroende mot regeringen växer
49 Ewa Stenberg: Nu behöver Löfven bli politikens Houdini

51 Vänsterpartiets budgetmotion.
Vägen ut ur krisen – en plan för jämlikhet och grön 
omställning

56 Knäck arbetslösheten och bekämpa kriminaliteten – 
Moderaternas budgetmotion för 2021

56 Utredning tillsätts för att utreda arbetsrätten Publicerad 25 april 
2019

57 En moderniserad arbetsrätt.Dir. 2019:17 Publicerad 25 april 
2019

67 Vad har utredningen kommit fram till?
67 Avslutad utredning A 2019:01 Utredningen om en 

moderniserad arbetsrätt 
67 Sammanfattning
75 Författningsförslagen

76 Blixtförsök av fack och arbetsgivare för att enas om las

78 V pausar hotet om misstroende mot regeringen
79 Ewa Stenberg: Löfven kan andas ut – i alla fall tillfälligt. Et 

gick inte.

80 Vi förhandlar inte via regeringen. Svenskt Näringsliv
81 Svenskt Näringsliv vill se en ny modell för flexibilitet och 

trygghet i arbetslivet. 

82 Ett starkt och enat LO är Susanna Gideons-sons främsta mål
84 Läs Susanna Gideonssons tal till kongressen 

93 Sabuni (L): Vi kommer inte backa
94 Det här är förslaget som LO sade nej till
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95 Samtal med parterna ska avvärja kris
96 Sjöstedt utvidgar sitt hot om att fälla Löfven

98 LO-ordföranden: Enskilda förbund kan göra upp med 
arbetsgivarna

100 Sista dansen mellan Sjöstedt och Lööf

101 S säger nej till M:s tokliberala arbetskraftsinvandring

103 Mitt i las-striden – Avci lämnar sitt arbetsmarknadsuppdra

104 Ledare: Strunta i LO – låt det nya avtalet bli verklighet

105 Arbetsförmedlingen skär ned

108 Kapitel 2: Debattartiklar i DN  15 - 26 oktober 
2020

136 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 15-25 
oktober 2020

137 Utrikes DN-artiklar 15-25 oktober 2020

854 Inrikes DN-artiklar 15 -25 oktober 2020 

Sven Wimnell 2 november 2020:
Sverigedemokraterna. Arbetsrätten. Donald Trump. 
Sverige. Människornas levnadsförhållanden och 
utvecklingens krafter. Regeringens verksamheter. 
Debattartiklar, Tidningsartiklar 26 - 31 oktober 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzt.pdf

Innehåll:

5 Kapitel 1: Sverigedemokraterna. Arbetsrätten. 
Donald Trump. Sverige. Levnadsförhållanden och 
utvecklingens krafter. Regeringens verksamheter.

6 Först något om sverigedemokraterna och arbetsrätten

6 ”Därför hoppas jag på seger för Donald Trump”

8 "LO:s självklara makt är passé

9 " Förslagen om arbetsrätten får kritik – och tummen upp

10 " Strid om arbetsrätt ser ut att ge medvind för Vänsterpartiet

11 " Djup misstro mot EU:s nya lagförslag om minimilöner

13 "Små företag klarar inte arbetsmiljön – anställda riskerar att 
skadas
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15  S väljer parternas överenskommelse

17 Tunga instanser föredrar parternas LAS-överenskommelse

19 Ewa Stenberg: Nu hänger allt på det splittrade LO

21 S står bakom parternas förslag om las

23 Ledare: Vänsterns nya chef får leva med gammal rävsax 

25  Hon tillträder med ett finger på avtryckaren

27 Nya V-ledaren – ingen kändis bland arbetare

28 Nooshi Dadgostar vald till ny V-ledare

30 Ewa Stenberg: Jonas Sjöstedt bröt ett politiskt tabu

31 Löfven vill utreda arbetsrätten igen

31 Dadgostar utmanar Åkesson i kampen om arbetarväljare

33 Hans Strandberg: Kommunals förhandlingar blir intressanta

34 Industrins parter överens om löneökningar värda 5,4 procent

35  Coronapandemin ger ökad psykisk belastning för chefer

37 Bra att folk kommer hit och jobbar

39 Att gynna småföretag är en missriktad politik

41 Ledare: Regeringens syn på Amazon förstör marknaden

43 Regioner kan slippa hyra in vårdpersonal om viljan finns

45 Kristdemokraterna redo att kapitulera, men vill helst inte fästa 
det på pränt

47 Ledare: Detta är historiens ödesval – Donald Trump måste 
bort

48 Tänkesätt i USA

49 Martin Hägglund:  I praktiken delar  vi alla en sekulär tro
56 Om svenskarnas religion.

56 Den som tror att allt förändras om Trump blir bortröstad lurar 
sig själv

60 Han leder Trumps våldsamma supportrar

68 Så går valet till

69  Därför har miliserna gått från ord till handling

71  Ledare: Klimatet klarar inte fyra år till med Donald Trump

72  Den defekta valprocessen är inte värdig en modern demokrati

73  Valet i USA är avgörande för världens klimat

77  En oväntad grupp börjar vända Trump ryggen
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81 Här är staterna där det avgörs

82 Martin Gelin: Historisk attack mot rösträtten kan avgöra valet

84 Amerikanska medier redo för en valrysare

86 Sverige.

87 Sverker Sörlin: Det är nu vi väljer hur Sverige ska se ut efter 
pandemin

9 Peter Wolodarski: Varför sår SvD tvivel om 
klimatforskningen?

92 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse.

93 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
96 Utvecklingens krafter.

97 Systemet för mänskliga verksamheter.

100 Den fundamentala påverkanskedjan 

102 Systemet med mänskliga verksamheter nedbantat till  44 
områden.

122 Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: Samhällsplaneringens 
problem. Områden 1-5 samt 1-9 med myndigheter och 
professorer, yrken och utbildningar m m

 .http://wimnell.com/omr40zl.pdf .   

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

128 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i  världen.

130 Politikområden för politiken  1 oktober 2019
Regeringens ministerområden. 

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

136 Regeringens verksamheter enligt dess hemsida 30 oktober 
2020

140 Statsrådsberedningen
143 Arbetsmarknadsdepartementet
147 Finansdepartementet
152 Försvarsdepartementet
154 Infrastrukturdepartementet
158 Justitiedepartementet
162 Kulturdepartementet
164 Miljödepartementet
166 Näringsdepartementet
170 Socialdepartementet
174 Utbildningsdepartementet
178 Utrikesdepartementet
183 Länsstyrelserna

184 Verksamhetsområden och politikområden
185 Åsikten får aldrig vara viktigare än insikten
188 Det finns en annan pandemi som hotar friheten, den kallas 
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populism

191  MSB: Hotet mot demokratin en av de största riskerna i 
samhället

193 Dan Eliasson om coronakrisen: 5 900 döda talar sitt tydliga 
språk

195 Kvinnor och män skiljer sig i sin syn på säkerhet i samhället

197 Kapitel 2: Debattartiklar i DN  26 oktober - 
3 november 2020

217 Kapitel 3:  Utrikes och inrikes  DN-artiklar 26 - 31 
oktober 2020

218 Utrikes DN-artiklar 26 - 31 oktober 2020

565 Inrikes DN-artiklar 25 -3 1 oktober 2020
-972

973 Tillägg
974 Las-frågan splittrar väljarna
976 Hans Strandberg: Löneavtalet kan öka spänningen inom LO
977 Handels tar strid för lågavlönade kvinnor
978 Vem vill väl vara en surkärring som aldrig mer lär få jobb?
979 Därför gillar SD Trump
Sven Wimnell  14 november 2020:

Om USA. Klimatet och FNs mål. Regeringen. Artiklar 
coronasjukan och annat. Debattartiklar 1 - 13 nov 2020. 
Presidentvalet i USA. Utrikes andra länder 1-11 novem-
ber. Artiklar 1-11 november coronasjukan.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzu.pdf

Innehåll:
Sida 
  4 Kapitel 1: Statskupp i USA. Klimatet och FNs mål. 

Regeringen. Artiklar coronasjukan och annat.

  5 Nu är dramat över – Biden vinner med marginal

  7 Vi bevittnar ett försök till statskupp i USA

  9 Ledare: Trump släpar den amerikanska fanan i smutsen

11 Björn af Kleen: Är Trumps tal om valfusk tomt skrammel eller 
början på en statskupp?

14 Martin Gelin: Republikanernas lek med elden kan ge stora 
skador

16 Klimatet och FNs mål för framtiden
19 Förenta nationernas mål i Agenda 2030

37 Sverige styrs av regeringen

37 Statsministern styr regeringen
38 Politikområden för politiken  1 oktober 2019
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Regeringens ministerområden. 

40 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  utrikes-
departementet, försvarsdeprtementet och miljödepartementet.

40 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedepartementet

40 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet

40 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet.

41 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdepartementet 
och kulturdepartementet

41 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet.

42 Regeringen 30 oktober 2020. Departement och ministrar

86 Några artiklar den 12-13  november 2020 om coronasjukan/
pandemin.
I kapitel 3  finns sammanställt  artiklar 1- 11 novemer 2020  
om cornasjukan och dess konsekvenser.

87 Löfven: Vi står inför ett läge som kan bli nattsvart

89 Carl Johan von Seth: Nu börjar slutspurten för regeringens 
krispolitik

90 Krogbranschen överraskad av beskedet
92 Socialstyrelsen: Inte lagligt att förbjuda besök på äldreboenden

94  PM avslöjar: Beslut hindrade äldre att få sjukhusvård

96 Hallengren kallar till krismöte efter testkaos

97 Amanda Sokolnicki: Strategin hade varit fantastisk – om 
Sverige bara inte vore så svenskt

99  Minskat resande efter skärpta allmänna råd

101 Anders Tegnell: Reglering av resor vid jul kommer

103 Göteborg stänger museer och bibliotek

104 Amina Manzoor: Därför är skolorna öppna trots en andra våg

106 Vårdskulden mindre än befarat i pandemins spår

109 Några andra artiklar

110 ”Ge forskningen skydd mot antidemokraterna

112 Vi har inte prioriterat vanligt folks trygghet i vardagen

114 Stängning av skolor har räddat hundratals från radikalisering

116 Europas matproduktion kan säkras med ny teknik

119 Kapitel 2: Debattartiklar i DN 1 - 13 nov 2020
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151 Kapitel 3: DN-artiklar om utrikes och inrikes 
förhållanden 1 - 11 november 2020
Inrikesförhållanden bara coronaartiklar 1-11 november.

152 Artiklar om USA
153 USA i början av november 2020
192 Presidentvalet i USA. Dagar före valdagen den 3 november 

2020
208 Presidentvalet i USA. Valdagen.
271 Presidentvalet i USA. Dagen efter valet
293 Presidentvalet i USA. Dag 2 efter valet
304 Presidentvalet i USA. Dag 3 efter valet
327 Presidentvalet i USA. Dag 4 efter valet
348 Presidentvalet i USA. Dag 5 efter valet
367 Presidentvalet i USA. Dag 6 efter valet

376 Utrikes DN-artiklar 1-11 november 2020, utom artiklar om 
USA

644 Inrikes DN-artiklar 1-11 november 2020 om coronasjukan 
och dess konsekvenser.

959 Inrikes DNartiklar 1-6 november 2020
Utom coronasjukan och dess konsekvenser 

Sven Wimnell 20 november 2020: Världen från Big Bang 
till början på mars 2020 och viktiga artiklar 12 - 17 
november 2020. Debattartiklar  14 -20 november 2020 
och utrikes och inrikes artiklar 12 - 17 november.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzv.pdf

Innehåll
 4 Kapitel 1: Världen från Big Bang till början på 

mars 2020 och några av de viktigaste inrikes DN-
artiklarna 12 - 17 november 2020.

 5 Innehåll i Sven Wimnell 25 mars 2020:
Samhällslaneringens problem. Världen från Big Bang till 
mars 2020. Planering av framtiden för världen och Sverige. 
Tidningsartiklar 15-20 mars, mycket om coronaviruset och 
dess följder. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzs.pdf

 7 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

 8 Världens befolkning i början på 1990-talet
 9 Världshistorien på nio sidor. Sven Wimnell 1995      
18 Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.   
24 I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria.
44 Kunskapens makt (och maktens kunskap)
48 Tillägg 20 november 2020 om ny filosofibok

49 ÅKE HOLMBERG: Vår världs historia.
58 Exempel på inre verkligheter och sociala miljöer.
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 59 Världen byggdes om på 1900-talet.
 80 Sverige under 1900-talet.
 84 1900-talet.

 89 Om FN och Svenska FN-förbundet som undersöker hur 
världen är och försöker göra den bättre

 90 FN, Förenta Nationerna (engelska The United Nations), 
internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution 
för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets 
slut.  Från 

 96 Medlemsstater
103 Förenta Nationerna, FN.

107 Svenska FN-förbundet 16 mars 2020.
110 Vad gör FN?
111 FN:s arbete för fred, säkerhet och nedrust-ning
117 FN:s arbete med mänskliga rättigheter och demokrati
124 FN:s arbete för utveckling och fattigdomsbekämpning

135 Om Svenska FN-förbundet

141 FN som organisation
155 FN:s underorgan
166 Sverige och FN

169 Agenda 2030 och klimatet:Museer. myndigheter, skolor m m 
ska ha tydlig information om framtidsproblemen

170 Förenta nationernas mål i Agenda 2030
171 Klimatförändringen och miljöerna
172 Hav och marina resurser
173 Ekosystem och biologisk mångfald

174 Några av de viktigaste inrikes DN-artiklarna 12 - 17 
november 2020. 
Fler artiklar om inrikes förhållanden finns i kapitel 3

175 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdeprtementet och 
miljödepartementet.

195 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

222 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

224 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

284 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

322 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

344 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.
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348 Kapitel 2: DN Debattartiklar  14 -20 november 
2020

364 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 12-17 
november 2020  Och inrikes DN-artiklar 7-11 
november 2020

365 Utrikes DN - artiklar 12-17 nov 2020 om USA

403 Utrikes DN-artiklar 12-17 november  2020  Utom USA

625 Inrikes DN-artiklar 7-11 november 2020

929 Inrikes DN artiklar  12 - 17 nov 2020
Artiklar i kapitel 1 ingår ej här

- 1304 

Sven Wimnell 28 november 2020:
Om fördelningen av  artiklar i kapitel 3.
Debattartiklar i DN 21 - 27 november 2020. Utrikes och 
inrikes artiklar 18-24 november 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzx.pdf

Innehåll:
Sida  
 4 Kapitel 1: Om fördelningen av  artiklar i kapitel 3

 5 Peter Wolodarski: Det som pågår i USA är ett försök till 
statskupp

 7 Världen från Big Bang till början på mars 2020 behandlades 
i kapitel 1 i  http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzv.pdf
och slutade där med Förenta nationernas politik.

 8 Europeiska kommissionen

28 Områden för inrikes artiklar i kapitel 3.

29 Riksdagen och dess utskott

42 Politikområden för politiken 1 oktober 2019
Regeringens ministerområden. http://www.regeringen.se

44 Statsrådsberedningen
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48 Utrikesdepartementet, Miljödepartementet och Försvars-
departementet

58 Justitiedepartementet

63 Infrastrukturdepartementet

68 Socialdepartementet 

73 Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet

80 Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet

89 Finansdepartementet

94 Länsstyrelserna, de 21 Regionerna och de 290 Kommunerna

108 Myndigheter under departementen

128 Klimatet och FNs mål för framtiden

149 Kapitel 2: DN debattartiklar 21 - 27 november 
2020

167 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar 18-24 
november 2020

168 Utrikes DN-artiklar om USA 18-24 november 2020,

276 Utrikes DN-artiklar 18-24 november 2020, utom USA

554 Inrikes DN-artiklar 18-24 november 2020
Placering av artiklar på områden kan göras på flera olika sätt. 
Här har gjorts på ett sätt och läsaren får tänka sig andra sätt.

555 Riksdagen

560 Statsrådsberedningen och statsministern

569 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av utrikes-
departementet, försvarsdeprtementet och miljödepartementet.

599 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

761 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

817 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem.

650



1222 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella verksamheter 
och idrott.

1385 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbetsmarknads-
departementet och näringsdepartementet.

1476 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet m fl.
Kommentarer kan ingå i de andra områdena

1477 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommunerna.
Kommentarer kan ingå i de andra områdena 

Sven Wimnell 2 december 2020:
DN-artiklar 25 november - 2 december 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy.pdf

Innehåll:

 4 Kapitel 1: Kort om områden för tidningsartiklar

 5 Kapitel 2: DN debattartiklar 25 november - 
2 december 2020

27 Kapitel 3 Utrikes och inrikes DN-artiklar 25  - 
2 december 2020

28 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

29 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
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32 Utvecklingens krafter.

33 Systemet för mänskliga verksamheter.

36 Den fundamentala påverkanskedjan

38 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 
utvecklingen i världen.

40 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

41 Folkmängd 2017 i världen

49 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

50 Klimatet och FNs mål för framtiden

54 Utrikes DN-artiklar om USA 25 november - 
2 december 2020,

164 Utrikes DN-artiklar 25 november - 2 december 
2020, utom USA

405 Inrikes DN-artiklar 25 november - 2 december 
2020

Sida Inrikesartiklar  i Kapitel 3

 406 Riksdagen

 432 Statsrådsberedningen och statsministern

 462 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

 535 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

 682 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

 767 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

1164 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1393 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1497 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1510 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.
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1531 Myndigheter

1551 Tillägg 3 december 2020

1552 S tappar stort i SCB:s väljarundersökning

1559 Nationalism. Mattias Karlssons idol stod inte på 
demokratins sida

1556 Jannike Kihlberg: Klimatarbetet går åt fel håll i en allt 
varmare värld

1571 Sverige får vänta på massvaccinering till efter 
trettonhelgen

1577 Katrine Marçal: Det återstår att se om alla britter är 
vaccinerade till påsk

1581 Det är oklart hur långtvarigt skyddet är

1584 Vaccin – när, var, hur?  

Sven Wimnell 10 december 2020:
Samhällsplanering och tidningsartiklar.
Debattartiklar 3 -10  december
DN-artiklar 3 - 7 december 2020.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy1.pdf

Innehåll:

 4 Kapitel 1: Samhällsplanering och tidningsartiklar

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

 5 En balansakt mellan kungen och penningpåsen
 8 Ateism är inte en livsåskådning. Karikatyren av icke-troende 

skapar inga samtal

12 Kapitel 2: DN debattartiklar 3- 10 december 2020

33 Kapitel 3 Utrikes och inrikes DN-artiklar 3 - 7
december 2020

34 Sven Wimnells hemsida med projekt: Samhällsplaneringens 
problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
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34 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

35 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
38 Utvecklingens krafter.
39 Systemet för mänskliga verksamheter.
42 Den fundamentala påverkanskedjan
44 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som styr 

utvecklingen i världen.

46 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
47 Folkmängd 2017 i världen
55 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 

2020
56 Klimatet och FNs mål för framtiden

60        SIDA

65 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen ?

65 En balansakt mellan kungen och penningpåsen
68 Ateism är inte en livsåskådning. Karikatyren av icke-troende 

skapar inga samtal

71 Utrikes DN-artiklar om USA 3 - 7 december 2020,

111 Utrikes DN-artiklar 3 - 7  december 2020, utom 
USA

264 Inrikes DN-artiklar 3 - 7 december 2020

Sida Inrikesartiklar  i Kapitel 3
 265 Riksdagen

 294 Statsrådsberedningen och statsministern

 301 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

 556 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

 650 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

 705 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

 927 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1106 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1198 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1209 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.

1228 Myndigheter
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Sven Wimnell 18 december 2020:
Skatter och skattesystem. Debattartiklar 8 - 12 och DN-
artiklar utrikes 8-13 inrikes 8 - 12 december 2020. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy2.pdf

Innehåll:
Sida
5 Kapitel 1:Om skatter och skattesystem. Krav om 

skatter. 

6 Ledare: Las-frågan är löst – dags att ta tag i skatterna

7 Skatteförslag Katalys: ”Vi har råd att bevara den svenska 
välfärdsmodellen”

16 Timbros skatteförslag 26 november 2019

19 Innehållet i Sven Wimnell 12 juli 2020: Utvecklingen i 
Sverige och världen. Samhällsplaneringens problem. Ledare 
m m i juli. Utrikes och inrikes artiklar 22-30 juni 2020.

22 Innehållet i : Sven Wimnell 22 juli 2020: Brysselavtalet, 
Sverige från franska revolutionen 1789. Skattereformer, 
levnadskostnader, bostadsbidrag som kompensation för för 
höga inkomstskatter. Utrikes och inrikes DN-artiklar 1-17 juli 
2020 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzh.pdf

24 Sidorna 4 - 5O i det nyss nämnda dokumentet:
26 Brysselavtalet är början på en ny historia
28 Ledare: EU:s principer fick vika för coronamiljarderna
30 Sverige från franska revolutionen 1789 fram till slutet av 1970-

talet
33 Sveriges regeringar under 100 år
 35 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga 

inkomstskatter till följd av låga grundavdrag. 
36 1970 års skattereform
37 1990 års skatterefom
37 Levnadskostnader
41 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter. 
43 Levnadskostnader 2020
50 Underskott och överskott i hushållsbudgetarna

60 Innehåll i: Sven Wimnell  22 april 2019:
Bostadsbidrag för barnfamiljer  och nya för barnlösa. 
Bostadstillägg för pensionärer. Utredningar om 
verksamheter som styr världen. Vårbudgeten 2019.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf

64 Barnfamiljer med bostadsbidrag.
64 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar.
65 Socialförsäkringsbalken
55 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.
67 Skatteverket.se
67 Bostadstillägg för pensionärer.
69 Regeringen och alla som sysslar med politik måste förstå, att 

inkomstskattesystemen 1970 och 1990 inte är efter 
skatteförmåga utan är kompromisser där tonvikten ligger på 
den vertikala fördelningen.
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 71 Finanspolitiska rådets skatteförslag

73 Innehållet i : Sven Wimnell 15 maj 2020: 
Påminnelser och utrikes och inrikes tidningsartilar 5-12 maj 
2020 http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzb.pdf

74 Innehållet i Sven Wimnell 20 augusti 2020:
Något om Sverige och svenskarna. Socialministern, 
Socialförsäkringsministern och Bostadsministern. Läns-
styrelser, SCB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 
Boverket, Sveriges kommuner och regioner och 
Jämlikhetskommissionen 

Några artiklar med anknytning till skatter och välfärd:

76 Sänkta marginalskatter kan ge tusentals nya industrijobb
78 Påminnelse om skattsystem och låga inkomster.
79 Värnskatten slopades med falska argument från L och C
81 S vill prioritera jobb och välfärd i budgeten
84 Låt välfärdsskatt finansiera sjukvård och äldreomsorg

86 Sven-Eric Liedman 7 september 2020:
          Det enda heliga i dagens värld är egendomen

89 Välfärden. Sveriges och världens historia.
92 Välfärden får ytterligare 30 miljarder nästa år

94 Ledare: Inte en budget för alla, utan för varje deltagande parti
95 Ewa Stenberg: Budgetutrymmet är så stort att alla ser ut som 

vinnare
97 Miljardsatsning på jobb och omställning
98 Snabbguide. Sex saker du måste veta om budgeten
99 Pensionärer och arbetslösa får mer kvar i plånboken

 101 Carl Johan von Seth: Krisbudgeten har ruckat politikens tanke
ramar

 102 Miljarder satsas på nya Gripenplan samtidigt som de används 
allt mindre

 103 Företagare: Sänkta avgifter gör att vi har råd att anställa unga

105 Viss ljusning på arbetsmarknaden
106 Ledare: Vi har inte råd att snåla i kriget mot gängen
107 S måste gå åt höger för att vinna tillbaka arbetarväljare
112 Klimaträttvisa i stället för regeringens skattesänkningar
114 Budgetmotioner. Framtidsförslag m m

116 Skattesystemet behöver en genomgripande reform 
Förslag av  Klas Eklund

118  Innehåll i rapporten
120 Sammanfattning

127 Bara några få kommentarer:
På det hela taget är det ett oskickligt gjort förslag som inte 
bör genomföras. Ett skattesystem bör formas efter vad 
skattebetalarna får kvar av inkomsterna sedan skatterna 
betalats. Och det som blir kvar måste stå i proportion till 
levnadskostnaderna och vara fördelat på skattebetalarna 
efter någon fördelningsprincip som ger acceptabel balans 
mellan höga och låga inkomster, och det finns det inget om i 
förslaget. 

128 Vartannat barn har upplevt ekonomisk utsatthet
130 Så kan hemtjänsten bli tryggare och säkrare
133 Våga prova nya lösningar och arbetssätt i offentlig sektor
135 Svensk välfärd fungerar inte för den som är sjuk länge

139 Kapitel 2: DN debattartiklar 8 - 12 december 2020
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 152 Kapitel 3 Utrikes och inrikes DN-artiklar 
8-12 december 2020

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

 154 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

 155 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
 158 Utvecklingens krafter.
 159 Systemet för mänskliga verksamheter.
 162  Den fundamentala påverkanskedjan
 164 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 

styr utvecklingen i världen.
 166 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
 167 Folkmängd 2017 i världen
 175 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 

2020
 176 Klimatet och FNs mål för framtiden
 180 Om SIDA
 185 Sven Wimnells hemsida med projekt: Samhällsplaneringens 

problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
 185 En balansakt mellan kungen och penningpåsen
 188 Ateism är inte en livsåskådning.

 154 Utrikes DN-artiklar om USA 8-13 december 2020,

 164 Utrikes DN-artiklar 8-13 december 2020, utom 
USA

 354 Inrikes DN-artiklar 8-12 december 2020

 355 Riksdagen och politiska partier

 392 Statsrådsberedningen och statsministern

 403 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

 449 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

 501 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

 534 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

 670 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

 747 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

 788 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

 793 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.

 809 Myndigheter - 828
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Sven Wimnell 23 december 2020:
Några aktuella artiklar 20 - 23 december. Debattartiklar 
8 - 23 och inrikes artiklar 13-19 december 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy3.pdf

Innehåll:
Sida
 4 Kapitel 1: Några aktuella artiklar 20 - 23 

december 2020

 5 "Katrine Marçal: Brexitören Boris Johnson fick eldunderstöd 
från Bryssel

 6 Smittan i Storbritannien sätter skräck i Europa

 8 Åtta ljuspunkter som visar att allt inte går åt helvete

11 Löfven: Efter krisen ska vi bygga ett starkare Sverige

12 Coronakrisen slutet på nyliberala eran

15 Ledare: Äntligen har Sverige fått en riktig skoldebatt

17 Nu startar utredningen om skolan ska bli statlig

18  Självklart att jobba hemifrån

19 Ledare: Stoppa rånarligorna som stjäl barnens trygghet

21 Pandemin och julen ger en chans att diskutera framtidens 
arbetsliv

22 Ett demokratiskt Kina är en hägring – därför måste tyskarna 
vakna

24 Därför är hanteringen av minkarna mer än en kris för 
lyxindustrin

32 Ledare: Alla måste ta ansvar – oavsett åsikt om Löfven

33 Per Svensson: Julen är också en inställd teaterföreställning

35 Kapitel 2: DN debattartiklar  8 - 23 december 2020

77 Kapitel 3:Inrikes DN-artiklar 13-19 december 
2020

78 Riksdagen och de politiska partierna. Och övergripande de-lar 
av kuturministerns demokrati och kultur

105 Statsrådsberedningen och statsministern

122 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av utrikes-
departementet, försvarsdeprtementet och miljödepartementet.
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165 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedepartementet228
Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

228 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

260 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

466 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella verksamheter 
och idrott.

567 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbetsmarknads-
departementet och näringsdepartementet

611 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet  m fl.

619 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommunerna.

635 Myndigheter
 - 654 

Sven Wimnell 28 december 2020:
Några artiklar efter 22 december 2020 och  
utredningar om skolor. Debattartiklar 8 - 28 december. 
Utrikes DN-artiklar 14-22 och inrikes 20-22 december 
2020, http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy4.pdf

Innehåll:
Sida

Kapitel 1: Några artiklar efter 22 december och  
utredningar om skolor.

 6 Några artiklar efter 22 december
 7 Första regeln är i sista stund Johnson: 
 8 Vi har tagit tillbaka kontrollen över vårt öde
10 Pia Gripenberg: 28 länder och 500 miljoner invånare 

vinner på avtalet
11 Katrine Marçal: Därför blev förhandlingarna ett 4,5 år långt 

maraton
13 Skottland: Löften har brutits
14 Frihandelsavtalet kan rädda tusentals jobb i Sverige
15 Därför bryter politikerna löftet om miljön
18 Moderaterna kritiserar sen ersättning till riskgrupper
20 Så är en julafton på covid-intensiven
21 Avskaffa regionerna – låt staten ta över ansvaret för vården
22 Forskningschefen: Vaccinet kan snabbt anpassas för nya 

virusmutationer
25 Brittisk mutation kan redan finnas i svenska virusprover
27 Gun-Britt, 91, var först att vaccineras
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29 Amina Manzoor: Rimligt att börja vaccinera de som löper 
störst risk

30 Stefan Löfven: Håll ut – faran är inte över
32 Sänk trösklarna för idéburna aktörer att driva skolor

35 Utredningar om skolor. Innehållet i läroplanerna.

36 Innehållet i: Sven Wimnell 5 oktober 2019:
Om Skolverkets förslag till nya kurs-och ämnesplaner för 
grundskolor och gymnasier. Och om aktuell politik och om 
forskning och undervisning.

Sidorna 48- 74 i http://wimnell.com/omr36-39zzzzzl.pdf
40 SUN, Svensk utbildningsnomenklatur
48 Om utbildning i skolan.  (Sid 75 i zzz)
49 Religion och levnadskunskap.
59 Kursplan - Samhällskunskap, Grundskolan. 
53 Hushållsverksamheter.

Sidorna  105- 151 i http://wimnell.com/omr36-39zzzzzl.pdf
68 Hem- och konsumentkunskap . Gällande

Från Skolverket, 26 november 2019
69 Hem- och konsumentkunskap.Skolverkets förslag 25 sept 2019
74 Religionskunskap. Skolverkets förslag 25 september 2019
79 Samhällskunskap. Skolverkets förslag 25 september 2019

Ämnena geografi och historia kan ses som en del av ämnet 
samhällskunskap och bör byggas upp enligt det som nämnts 
om ämnet samhällskunskap.

 90 Geografi. Skolverkets förslag 25 september 2019
 95 Historia. Skolverkets förslag 25 september 2019

101 Idrott och hälsa.. Skolverkets förslag 25 september 2019
106 Bild. Skolverkets förslag 25 september 2019
110 Slöjd. Skolverkets förslag 25 september 2019
114 De nämnda ämnena och de övriga skolämnena får skolverket 

försöka anpassa till det som behandlas i projektet om sam-
hällsplaneringens problem - hur man ska kunna förbättra 
världen. Övriga ämnen: se sidorna 325- 398.

115 Sidorna 325-398 i http://wimnell.com/omr36-39zzzzzl.pdf
Skolverkets förslag 25 september 2019. Grundsko-
lans ämnen matematik, fysik, kemi, biologi, teknik och språk

190 Kapitel 2: DN debattartiklar 8 - 28 december 2020

247 Kapitel 3 Utrikes och inrikes DN-artiklar 
14 - 22 december 2020

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

248 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

249 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
252 Utvecklingens krafter.
253 Systemet för mänskliga verksamheter.
256  Den fundamentala påverkanskedjan
257 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 

styr utvecklingen i världen.
260 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
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261 Folkmängd 2017 i världen
269 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 

2020
270 Klimatet och FNs mål för framtiden
274 Om SIDA
279 Sven Wimnells hemsida med projekt: Samhällsplaneringens 

problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
279 En balansakt mellan kungen och penningpåsen
282 Ateism är inte en livsåskådning.

285 Utrikes DN-artiklar om USA 14-22 december 2020.

303 Utrikes DN-artiklar 14-22 december 2020, utom 
USA

436 Inrikes DN-artiklar  20 -22 december 2020

437 Riksdagen och politiska partier

462 Statsrådsberedningen och statsministern

471 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

486 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

506 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

513 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

600 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

659 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

676 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

681 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.

697 Myndigheter - 716
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Sven Wimnell 3 januari 3021:
Artiklar 2 januari. Utrikes DN-artiklar
23 - 31 och inrikes  23 - 29 december 2020
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy5.pdf

Innehåll:
Sida
4 Kapitel 1: Ett par artiklar 2 januri 2021
5 Ledare: Frihetens ande lever även i de värsta diktaturer
6 Politiken har svikit sina ideal

8 Kapitel 2:debattartikel 2 januari 2021
9 Statliga ungdomsvården kan ta sig ur krisen så här

12 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artikar 
23 - 29/31 december 2020

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

13 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

14 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

17 Utvecklingens krafter.

18 Systemet för mänskliga verksamheter.

21  Den fundamentala påverkanskedjan

23 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 
styr utvecklingen i världen.

25 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

26 Folkmängd 2017 i världen

34 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

35 Klimatet och FNs mål för framtiden

39 Om SIDA

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

44 En balansakt mellan kungen och penningpåsen

47 Ateism är inte en livsåskådning.

50 Utrikes DN-artiklar om USA 23 - 31 december 
2020.

102 Utrikes DN-artiklar  23 - 31 december 2020, utom 
USA

298 Inrikes DN-artiklar 23 -29 december 2020
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Innehållet i inrikes artiklar

299 Riksdagen och politiska partier

329 Statsrådsberedningen och statsministern

339 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

364 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

398 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

424 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

689 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

753 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

782 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

787 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.

803 Myndigheter - 820 

Sven Wimnell 7 januari 2021:
Om stora regioner och regionstyrelser.
Debattartiklar. Utrikes och inrikes artiklar till 1 januari 
2021. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy6.pdf

Innehåll
Sida
 4 Kapitel 1: Om regionerna

 5 Ledare: Fokusera på att lösa krisen – inte på Dan Eliasson
 7 Ivo-chefen: ”Regionerna har verkligen tagit till sig av kritiken

 9 Innehållet i 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

10 Med hänsyn till coronakrisen har 2020 kommit förslag om att 
avskaffa de 21 regionerna och lägga deras uppgifter på staten, 
men det kan vara bättre att ombilda dem till  6 stora regioner 
som kan arbeta bättre. 

12 Pressinbjudan: Indelningskommittén presenterar diskussions-
underlag angående Sveriges framtida regionala indelning

22 Några kommentarer den 14 maj 2016.
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22 Innehållet i hemsidor hos boverket, naturvårdsverket och
socialstyrelsen samt arbetsuppgifter för den nya regeringen.

38 Människor påverkas hela livet av fysiska och sociala miljöer de 
vistas i.

39 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.
42 Utvecklingens krafter
43 Systemet för mänskliga verksamheter
47 Den fundamentala påverkanskedjan
48 Sven Wimnells hemsida på Internet: 

Samhällsplaneringeproblem. Hur ska man kunna förbättra 
världen ?

50 Något om välfärd och näringsliv. 26 maj 2016.

71 Slutsats

73 Kapitel 2: Kopior  av några debattartiklar i DN. 

100 Kapitel 3 Utrikes och inrikes DN-artiklar till och 
med 1 januari 2021

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

101 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

102 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

105 Utvecklingens krafter.

106 Systemet för mänskliga verksamheter.

109 Den fundamentala påverkanskedjan

111 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 
styr utvecklingen i världen.

113 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

114 Folkmängd 2017 i världen

122 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

123 Klimatet och FNs mål för framtiden

127 Om SIDA

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

132 En balansakt mellan kungen och penningpåsen

135 Ateism är inte en livsåskådning.

138 Utrikes DN-artiklar om USA 1 januari 2020.

157 Utrikes DN-artiklar  1 januari 2020, utom USA
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192 Inrikes DN-artiklar  30 december 2020 - 1 januari 
2021

193 Riksdagen och politiska partier

204 Statsrådsberedningen och statsministern

215 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

247 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

278 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

294 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

396 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

462 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

474 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

479 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.

495 Myndigheter - 514  

Sven Wimnell 12 januari 2021: 
USA  8 - 12 januari: slutet för president Trump. 
Samhällsplaneringens problem. 
FNs  mänskliga rättigheter och mål och om utrikes och 
inrikes artiklar.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy7.pdf

Innehåll:
Sida
4 Kapitel 1: USA. Slutet för presidentTrump 
4 DN 8 januari 2021
52 DN Fortsättning 9 januari
76 DN 10 januari 2021
106 DN 11 januari 2021
115 DN 12 januari 2021

137 Kapitel 2: Samhällsplaneringens problem och 
mänskliga verksamheter.

138 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna 
förbättra världen ?

138 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse

139 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens 
krafter

140 Utvecklingens krafter.
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143 Systemet för mänskliga verksamheter
146 Den fundamentala påverkanskedjan 
148 Det är huvudsakligen människornas verk-samheter som styr 

utvecklingen i  världen
150 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 

Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

.
155 Världen från Big Bang till början  på mars 2020
156 Om SIDA
161 Sven Wimnells hemsida med projekt: Samhällsplaneringens 

problem. Hur ska man kunna förbättra världen ?
161 En balansakt mellan kungen och penningpåsen
164 Ateism är inte en livsåskådning.
167 Trump flyttar USA tillbaka till det fördemokratiska våldet
171 I systemet för mänskliga verksamheter  ligger verksamheterna 

för demokrati i område 3
172 Politikområden för politiken  1 oktober 2019.Regeringens 

ministerområden.
174 Systemet för mänskliga verksamheter utom område 3
176 Ministrarnas verksamheter
177 Slusats. Det kan vara lämpligt att ha  290 kommuner, 6 stora 

självständiga regioner,  21 länsstyrelser  samt  6  statliga 
regionstyrelser för planering av verksamheter  som rör 
regionala förhållanden i de 6 stora områdena.

178 Kapitel 3: FNs mänskliga rättigheter och mål
182 Medborgerliga och politiska rättigheter
185 Vad är mänskliga rättigheter? 
187 På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter?
190 FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter 
192 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Antagen den 

10 december 1948 
197 Från  : 3 januari 2021: mänsklgs rättigheter i 

världens länder
200 Folkmängd 2017 i världens länder
204 Klimatet och FNs mål för framtiden
207 Förenta nationernas mål i Agenda 2030
225 Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling
226 Deklaration
236 Mål och delmål för hållbar utveckling
237 Medel för genomförande och det globala partnerskapet
241 Uppföljning och översyn
245 Enligt det föregående har världens rege-ringar och politiska 

partier många krav från FN:
Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
Antagen den 10 december 1948.
FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter.
Förenta nationernas mål i Agenda 2030.
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252 Kapitel 4: Projektet om samhällsplaneringens 
problem och systemet för mänskliga verksamheter på 
hemsidan  

253 Förteckningar över utrikes och inrikes artiklar -354 

Sven Wimnell  22 januari 2021:
Fortsättning 12 januari 2021 om slutet för president 
Trump. Den nye USA-presidenten Biden. Sverige efter 
Trump.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy8.pdf

Innehåll:
 5 Fortsättning om slutet för president Trump

 7 Fem bilder från en tragisk dag
16 Bra kvitto på att det kan vara rätt att inte lyda order
18 Bisonmannen är en påminnelse om USA:s rasistiska förflutna

23 Anders Ygeman efter Twitters beslut: Trump hetsade till 
våldsanvändning

28 Twitter stänger 70 000 konton
30 Linus Larsson: Amazons makt är enorm men dold för många
32 Amazon tar bort vit makt-roman där Kapitolium attackeras
34 Donald Trump stängs av från Youtube
36 Trumps supersponsor död
35 Därför är Wikipedia fortfarande grabbarnas arena

40 Donald Trump har fortfarande sina svenska vänner i nöden
42 Johan Croneman: Någon borde få betala för SVT:s 

journalistiska haveri om SD och Trump
33 Jag känner inte längre igen mitt SVT
48 Ni sökte kärlek från trollen på nätet – till slut dök de upp med 

hängsnaror

667

http://wimnell.com
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy8.pdf


50 Det var vi som var först!
52 Säg vem som borgerligast i landet är
53 L-toppen kräver besked från Sabuni om SD
57 Ewa Stenberg: Trump ökar klyftan mellan Kristersson och 

Åkesson
60 Stefan Löfven varnar för att det som hände i USA kan hända i 

Sverige
63 C och S nobbar Sabuni om migrationen
64 Fler L-profiler riktar kritik mot Sabuni
58 Ewa Stenberg: Liberalerna går mot regeringskris 

eller partiledarskifte
70 L-toppen kräver besked från Sabuni om SD

74 Varningar för våld inför Bidens tillträde
77 Trump: Det 25:e tillägget är noll risk för mig
78 Golfen en stor del av presidentens liv

80 Vi måste sluta huka oss för de mörka krafterna och säga ifrån
82 USA-imperiets fall slår mot Trumps anhängare
83 Instabila läget i USA får Sverige att skärpa bevakningen av 

omvärlden
86 Försvarsministern: Luftförsvaret ska uppgraderas radikalt
87 Obligatorisk medborgartjänst stärker svensk krisberedskap
92 Den amerikanska avgrunden

106 Trump ställs inför riksrätt för andra gången
109 Björn af Kleen: Rättegången i senaten kan bli mer spännande 

denna gången
112 USA måste ta itu med  sitt föråldrade demokratiska system
113 Mannen med Skellefteå-halsduk efterlyst av polisen

118 Presidentens öde ligger i senatsledarens händer
121 Trumps sista dagar: Förödmjukad, rasande och ensam
123 Mitch McConnell. När han kallades liemannen tog han det som 

beröm
126 Ledare: Senaten borde göra processen kort med Trump

128 Stöd till Wikipedia viktigt för Sverige som kunskapsnation
133 Priset för att bli av med Trump är högt, men värt att betala
135 Janne Josefsson: Vi kunde inte förklara varför så många var 

missnöjda

137 USA tar hem fler soldater från krigen
138 20 000 soldater förstärker säkerheten när Trump ska ut
140 Pelosi: De som hjälpte mobben ska inför rätta
142 Hot om nya kärnvapen sätter press på USA

144 Jag ångrar mest att jag inte förstod hur viktigt det var att vara 
antirasist

153 Peter Wolodarski: Nej SVT, polariseringen stormar inte USA:s 
kongress

157 Poliserna hon såg som vänner deltog i attacken
170 Björn Wiman: Det var inte de neutrala som störtade Trump

173 Sprickor av skräck
179 Säkerhetspådrag utan motstycke ska stoppa Trumpanhängare
183 Förtroendet för Trump i botten

185 G7 träffas i sommar – Bidens första möte
186 Stora och små lögner. Masha Gessen undersöker hur Trumps 

språkbruk underminerar demokratin
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189 Hanna Stjärne om kritiken: ”Ingen falsk balans i vår 
rapportering”

193 SVT-cheferna duckar för kärnfrågan i min kritik
197 Om några dagar får USA en ny president
197 Ledare: Sverige behöver mer välfärd som drivs av idéer
199 Gängen måste krossas
201 Moderaterna vinner på att vara sig själva, inte apa efter SD

203 Mobben i Kapitolium var inte bara män i excentriska kostymer
206 FBI utreder hotbilden från soldater som ska skydda Biden

209 Erik Ohlsson: Trumps terrorstämpling riskerar att förvärra 
svälten i Jemen

211 När fascismen kommer till USA bär den mjukisbyxor
217 Björn Wiman och Sanna Sjöswärd får pris av Förintelsens 

överlevande

219 Inget får störa Anna Hedenmos mys. Döp om ”Min sanning” 
till ”Min monolog”, skriver Johan Croneman

222 Topprepublikaner nobbade Trumps avskedsföreställning
225 Jag är här för att kolla in det nya Amerika
228 Donald Trumps sista presidentresa – mottogs som en kung i 

Florida
231 Trump benådar Steve Bannon, Lil Wayne – och 141 till
232 Sista orden: Vi ses snart!
234 Svenska förlagen: Inte sannolikt att vi ger ut Trumps memoarer

239 Kapitel 2: Den nye USA-presidenten Biden

240 Oro, ångest och stress – så hjälper det oss att utvecklas
247 Barnen har rätt att möta den riskfyllda världen som den är
253 Oro och risker i Sverige
254 Förenta nationernas mål i Agenda 2030
255 Ledare: Nu måste Biden visa att mardrömmen är över
257 Institutionerna klarade Trump, men vi har blivit varse om hur 

bräckliga de är
260 I dag tar 78-årige Biden klivet ut ur skuggan
264 Rivstart från första dagen för att riva upp Trumps beslut
268 McConnell: ”Trump hetsade mobben”
270 Migranterna får Mexiko att pressa Biden om reformer

272 Michael Winiarski: Joe Biden ska ta USA tillbaka til 
världen

277 Biden vill ha transperson som biträdande minister
277 Inte säkert att Trumps politiska ambitioner är över
281 Ingrid Bergman bland Trumps 250 favoriter som staty
281 Amerikansk studie: 2 500 svenska dödsfall i covid kunde ha 

undvikits
287 Svält hotar invånarna i krigsdrabbade Tigray
289 Militärövningar i Iran oroar
290 Linus Larsson: Dödshoten i stängda appen Parler finns att läsa 

svart på vitt
293 Är detta den amerikanska demokratins sista chans?

296 Världens mäktigaste man – men Joe Biden får ändå svårt att 
byta riktning

299 Kära amerikaner, vi måste vara något annat än det här. USA 
måste vara bättre än så här

307 Harris blir den mäktigaste rösten i senaten
309 Europeer litar inte på USA:s politiska system
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310 Martin Gelin: Kongressattacken kan bli slutet för öppenheten i 
den amerikanska demokratin

313 Bidens närmaste

314 Världsledare välkomnar USA:s maktskifte
315 Ung poet stal rampljuset
316 Kaoset i USA rena julafton för Kina
319 Fängslad Navalnyj släpper video om ”Putins hemliga 

miljardpalats
322 Johan Hilton: Glöm inte bort att det är underhållande att ägna 

sig åt konspirationsteorier

323 Amerikanerna borde följa Joe Bidens maning till respekt och 
anständighet

326 Niklas Orrenius: Alla som flörtar med antidemokrater bör 
lyssna till vrålen om att mörda Pence

329 Karin Eriksson: Flera republikaner vill att Bidens 
migrationspolitik blir en stridsfråga

332 Kapitel 3: Sverige efter Trump
333 Ledare: Låt inte ännu ett val handla om regeringsfrågan

335 Löfvens löfte – Sverige kommer klara av EU:s 
vaccinationskrav

338 Dags för Sverige att satsa stort på fossilfri vätgas
342 Regeringen avfärdar idé om att fängsla unga
345 Sökande får vänta fem månader på ersättning
347 Kraftigt stigande priser på villor under förra året
349 Likartad ekonomisk utveckling i Norden
351 De brinnande soporna sprider rök i hela regionen
359 Länsstyrelsen kritiserar samhällstoppar efter resor
361 Vill vi stoppa våldet mot djuren måste vi först stoppa slakten
364 Den symbolladdade mjukisbyxan. Pandemimode eller 

upprorsplagg?

Sven Wimnell 30 januari 2021: Partiledardebatt i riks-
dagen den 13 januari 2021. Debattartiklar i DN  30 de-
cember - 24 januari 2021. Utrikes och inrikes DN-artikar 
19 - 24 januari 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy11.pdf

Innehåll:
Sida 

 4 Kapitel 1: Protokoll gällande partiledardebatt i 
riksdagen den 13 januari 2021

52 Kapitel 2: Debattartiklar i DN 30 december - 24 
januari 2021
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170 Kapitel 3: utrikes och inrikes DN-artiklar 19 - 24 
januari 2021

171 Om samhällsplaneringens problem

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

172 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

173 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

176 Utvecklingens krafter.

177 Systemet för mänskliga verksamheter.

180 Den fundamentala påverkanskedjan

182 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 
styr utvecklingen i världen.

184 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

.

189 Ansvarsområden

190 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

193 Folkmängd 2017 i världen

197 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

198 Klimatet och FNs mål för framtiden

202 Om SIDA

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

207 En balansakt mellan kungen och penningpåsen

210 Ateism är inte en livsåskådning.

213 Utrikes och inrikes DN-artiklar  19-24 januari 
2021

215 Utrikes DN-artiklar om USA 19 - 24 januari 2021

257 Utrikes DN-artiklar 19 - 24 januari 2021, utom 
USA
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392 Inrikes DN-artiklar  19 - 24 januari 2021

392 Riksdagen och politiska partier

417 Statsrådsberedningen och statsministern

425 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

437 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

499 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

554 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

729 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

867 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

886 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

903 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.

Sven Wimnell 7 februari 2021:
Några artiklar 4 och 7 februari 2021 om människorna 
och världen. Debattartiklar 25 januari -7 februari. 
Utrikes och inrikes artiklar 25 - 30 januari 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy12.pdf

Sida Innehåll:

4 Kapitel 1: Några artiklar 4 och 7 februari 2021 om 
människorna och världen.

22 Kapitel 2: Debattartiklar i DN  25 januari - 
7 februari 2021
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 85 Kapitel 3: utrikes och inrikes DN-artiklar 25 -  30
januari 2021

 86 Om samhällsplaneringens problem

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

 87 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

 88 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

 91 Utvecklingens krafter.

 92 Systemet för mänskliga verksamheter.

 95 Den fundamentala påverkanskedjan

 97 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 
styr utvecklingen i världen.

 99 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

.

104 Ansvarsområden

105 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

108 Folkmängd 2017 i världen

112 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

113      EU-kommissionärerna

130 Klimatet och FNs mål för framtiden

134 Om SIDA

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

139 En balansakt mellan kungen och penningpåsen

141 Ateism är inte en livsåskådning.

145 Utrikes och inrikes DN-artiklar  25 - 30 januari 
2021

146 Utrikes DN-artiklar om USA 25 -  30  januari 2021

201 Utrikes DN-artiklar 25 - 30  januari 2021, utom 
USA
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293 Inrikes DN-artiklar  25 - 30 januari 2021

294 Riksdagen och politiska partier

313 Statsrådsberedningen och statsministern

322 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

375 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

460 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

519 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

762 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

916 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

953 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

965 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 985

Sven Wimnell 11 februari 2021:
Utrikes och inrikes DN-artiklar 31 januari- 6 februari 
2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy13.pdf

Innehåll:
Sida
  4 Utrikes och inrikes DN-artiklar 31 januari -

6 februari 2021

  5 Om samhällsplaneringens problem

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

  6 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

  7 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

 10 Utvecklingens krafter.
 11 Systemet för mänskliga verksamheter.

 14 Den fundamentala påverkanskedjan
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 16 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 
styr utvecklingen i världen.

 18 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

.

 23 Ansvarsområden

 24 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

 27 Folkmängd 2017 i världen

 31 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

 32      EU-kommissionärerna

 49 Klimatet och FNs mål för framtiden

 53 Om SIDA

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

 58 En balansakt mellan kungen och penningpåsen

 61 Ateism är inte en livsåskådning.

 64 Utrikes och inrikes DN-artiklar  31  januari  - 
6 februari 2021

 65 Utrikes DN-artiklar om USA 31 januari - 
6 februari 2021

103 Utrikes DN-artiklar 31 januari 6 februari 2021
utom USA

235 Inrikes DN-artiklar  31 januari - 6 februari 2021

236 Riksdagen och politiska partier

263 Statsrådsberedningen och statsministern

282 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

314 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

426 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi
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478 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

782 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

972 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1016 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1045 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.  - 1065

  

Sven Wimnell 17 februari 2021:
Utrikes och inrikes artiklar 7-12 februari 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy14.pdf

Innehåll:
Sida
  4 Utrikes och inrikes DN-artiklar 7-12 februari 2021 

  5 Om samhällsplaneringens problem

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

  6 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

  7 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

 10 Utvecklingens krafter.

 11 Systemet för mänskliga verksamheter.

 14 Den fundamentala påverkanskedjan

 16 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 
styr utvecklingen i världen.
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 18 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

.

 23 Ansvarsområden

 24 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

 27 Folkmängd 2017 i världen

 31 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

 32      EU-kommissionärerna

 49 Klimatet och FNs mål för framtiden

 53 Om SIDA

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

 58 En balansakt mellan kungen och penningpåsen

 61 Ateism är inte en livsåskådning.

 64 Sverige bör se sin klimat- och miljöpolitik och energipolitik i 
ett globalt perspektiv. Mänskligheten har en skyldighet att 
tillva-rata kärnkraftens möjligheter att utnyttja atomernas 
enastående krafter.

 65 Naturvetenskap enligt SAB-systemet  på svenska bibliotek.

 67 Behåll kärnkraften – annars förstörs naturen av vindkraftverk

 68 Vi lever i en tid som kräver goda läsare

 71 Utrikes och inrikes DN-artiklar 7-12 februari 2021

 72 Utrikes DN-artiklar om USA 7-12 februari 2021

133 Utrikes DN-artiklar 7-12 februari 2021 
utom USA

227 Inrikes DN-artiklar 7-12 februari 2021

228 Riksdagen och politiska partier

251 Statsrådsberedningen och statsministern

259 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

307 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

677

http://wimnell.com/omr40zl.pdf


356 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

380 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

574 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

651 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

687 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

715 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna.  - 735 

Sven Wimnell  25 februari 2021: Levnadskostnader 
2021, inkomstskatter och skattefördelning. Debattartik-
lar 8-19 februari. Utrikes och inrikes artiklar 13-19 
februari 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy15.pdf 

Sida Innehåll:

 5 Kapitel 1:  Levnadskostnader 2021, inkomstskatter 
och skattefördelning.  

 6 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna rädda 
världen?

 7 Konsumentverkets beräkningar 2021

 8  Kostnader. Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år. 2021

12 Årskostnader år 2021, förvärvsarbetande icke-pensionärer.

13 Årskostnader år 2021, pensionärer.
    
14 2021. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

Inkomstskatter och överskott/underskott 2006-2021

678
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23 Sverige från franska revolutionen 1789 fram till slutet av 1970-
talet

 
26 Sveriges regeringar under 100 år

28 Efter sekler av acceleration – nu måste människan sakta ner

31 1970 års skattereform
 
32 1990 års skatterefom

32 Levnadskostnader

36 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter. 

38 Nyss har nämnts om kapital
          
38 Välfärd i hushållsverksamheterna

39 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga 
inkomstskatter till följd av låga grundavdrag. 

      
40 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar
  
41 Kapitel 2: Debattartiklar i DN  8-19 februari 2021    

71 Kapitel 3: utrikes och inrikes DN-artiklar 13-19 
februari 2021            

 72 Om samhällsplaneringens problem

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

 73 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

 74 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

 77 Utvecklingens krafter.

 78 Systemet för mänskliga verksamheter.

 81 Den fundamentala påverkanskedjan

 83 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 
styr utvecklingen i världen.

 85 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

.

90 Ansvarsområden

91 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
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94 Folkmängd 2017 i världen

98 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

99      EU-kommissionärerna

116 Klimatet och FNs mål för framtiden

120 Om SIDA

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

125 En balansakt mellan kungen och penningpåsen

128 Ateism är inte en livsåskådning.
 
131 Sverige bör se sin klimat- och miljöpolitik och energipolitik i 

ett globalt perspektiv. Mänskligheten har en skyldighet att 
tillva-rata kärnkraftens möjligheter att utnyttja atomernas 
enastående krafter.

 
132 Naturvetenskap enligt SAB-systemet  på svenska bibliotek

134 Behåll kärnkraften – annars förstörs naturen av vindkraftverk

 135 Det är han som format arbetslivet för dig och mig
136 Bill Gates – från mjukvarukapitalist till betongaktivist 

141 Vi lever i en tid som kräver goda läsare

143 Tänk inte att andra är dumma i huvudet

149 Pandemin visar på behovet av förändrad högskoleutbildning

151 Ny stiftelse ska främja läsning bland Sveriges unga

154 Utrikesminister Ann Linde. Regeringens deklaration vid 2021 
års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 24 februari 
2021

160 Utrikes och inrikes DN-artiklar  13 - 19 februari 
2021

161 Utrikes DN-artiklar om USA 13 -1 9 februari 2021

210 Utrikes DN-artiklar 13 - 19 februari 2021, utom 
USA

680



405 Inrikes DN-artiklar  13 - 19/16 februari 2021

406 Riksdagen och politiska partier

427 Statsrådsberedningen och statsministern

435 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

506 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

537 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

714 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

806 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

836 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

849 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 869

Sven Wimnell  28  februari 2021:  Samhällsplaneringens 
problem. Utrikes artiklar 20 - 22 februari 2021 och 
inrikes artiklar 17-22 februari
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy16.pdf

Sida Innehåll:

  4 Utrikes artiklar 20 - 22 februari 2021 och inrikes 
artiklar 17-22 februari

       
  5 Om samhällsplaneringens problem

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

  6 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

  7 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

 10 Utvecklingens krafter.

 11 Systemet för mänskliga verksamheter.

 14 Den fundamentala påverkanskedjan

 16 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 
styr utvecklingen i världen.
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 18 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

.

23 Ansvarsområden

24 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

27 Folkmängd 2017 i världen

31 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

32        EU-kommissionärerna

49 Klimatet och FNs mål för framtiden

53 Om SIDA

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

58 En balansakt mellan kungen och penningpåsen

61 Ateism är inte en livsåskådning.
 
64 Sverige bör se sin klimat- och miljöpolitik och energipolitik i 

ett globalt perspektiv. Mänskligheten har en skyldighet att 
tillva-rata kärnkraftens möjligheter att utnyttja atomernas 
enastående krafter.

65 Naturvetenskap enligt SAB-systemet  på svenska bibliotek

67 Behåll kärnkraften – annars förstörs naturen av vindkraftverk

68 Det är han som format arbetslivet för dig och mig

69 Bill Gates – från mjukvarukapitalist till betongaktivist 

74 Vi lever i en tid som kräver goda läsare

76 Tänk inte att andra är dumma i huvudet

82 Pandemin visar på behovet av förändrad högskoleutbildning

84 Ny stiftelse ska främja läsning bland Sveriges unga

87 Utrikesminister Ann Linde. Regeringens deklaration vid 2021 
års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 24 februari 
2021

92 Adress till protokoll till utrikesdebatt i riksadagen  24 februari 
2021

93 Utrikes DN-artiklar om USA 20 -  22  februari 
2021

114 Utrikes DN-artiklar 17 - 2 februari 2021, utom 
USA
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176 Inrikes DN-artiklar  17-22  februari 2021

177 Riksdagen och politiska partier

199 Statsrådsberedningen och statsministern

207 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

231 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

354 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

430 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

524 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

698 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

747 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

759 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 779

Sven Wimnell 7 mars 2021:
Inrikes artiklar 23 februari - 4 mars 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy17.pdf

Sida Innehåll:

  3 Inrikes DN-artiklar  23 februari - 4 mars 2021

   4 Riksdagen och politiska partier

 85 Statsrådsberedningen och statsministern

 95 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

153 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

215 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

291 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

521 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.
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704 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

758 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

772 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 793

Sven Wimnell  12 mars 2021:  
Utrikes artiklar 23 februari -12 mars och inrikes 
artiklar 5 -12  mars 2021
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy18.pdf

Sida Innehåll:

  3 Utrikes artiklar 23  februari  - 12 mars  och 
inrikes  5 - 12 mars 2021        

  4 Utrikes DN-artiklar om USA 23  februari  - 12 
mars 2021

68 Utrikes DN-artiklar 23 februari - 12 mars 2021, 
utom USA
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378 Inrikes DN-artiklar  5 - 12 mars 2021

379 Riksdagen och politiska partier

432 Statsrådsberedningen och statsministern

440 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

463 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

529 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

595 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

744 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

786 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

824 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

834 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -854

Sven Wimnell  23 mars 2021:  
Utrikes och inrikes artiklar 13 -23 mars 2021
http://wimnell.com/om36-39zzzzzzy19.pdf

Sida Innehåll:

  3 Utrikes och inrikes artiklar 13 -23  mars 2021

  4 Utrikes DN-artiklar om USA 13 - 23 mars  2021

51 Utrikes DN-artiklar 13 - 23 mars 2021 utom USA
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179 Inrikes DN-artiklar  13 - 23   mars 2021

180 Riksdagen och politiska partier

225 Statsrådsberedningen och statsministern

233 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

275 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

340 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

406 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

690 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

816 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

849 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

867 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. -887

Sven Wimnell  7 april 2021:  
Utrikes och inrikes artiklar 24 mars-3 april 2021. 
Debattartiklar i DN 20 februari - 6 april 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy20.pdf

Sida Innehåll:

  3 Kapitel 1: Inledning

  4 Kapitel 2: Debattartiklar i DN 20 februari - 6 april 
2021.

212 Kapitel 3: Utrikes och inrikes artiklar 24 mars - 3 
april 2021

213 Utrikes DN-artiklar om USA 24 mars - 3 april 
2021

280 Utrikes DN-artiklar 24 mars - 3 april  2021 utom 
USA
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541  Inrikes artiklar 24 mars - 3 april  2021 

542 Riksdagen och politiska partier

632 Statsrådsberedningen och statsministern

640 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

704 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

834 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

890 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

1131 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1292 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1331 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1356 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 779

Sven Wimnell  17 april 2021:  
Utrikes och inrikes artiklar 4 - 14 april 2021. 
Debattartiklar i DN 7 - 14 april 2021. 
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy21.pdf
Sida Innehåll:

   3 Kapitel 1: Innehållsförteckningar i de närmast 
föregående sammanställningarna.

 13 Kapitel 2: Debattartiklar i DN 7 - 17 april 2021.

 62 Kapitel 3: Utrikes och inrikes artiklar 4 - 14  april 
2021

 63 Utrikes DN-artiklar om USA 4 - 14 april 2021

113 Utrikes DN-artiklar 4-14 april  2021 utom  USA
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349  Inrikes artiklar 4-14  april  2021 

350 Riksdagen och politiska partier

389 Statsrådsberedningen och statsministern

397 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

459 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

554 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

665 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

883 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1074 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1118 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1132 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1152

 Sven Wimnell  22 april 2021: 
Levnadskostnader 2021, skatter, 
skattefördelning, några samhällsproblem. 
vårbudget. Debattartiklar i DN 18-22 april 
2021. Om samhällsplaneringens problem. 
Utrikes och inrikes artiklar15-18 april 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy22.pdf

Sida Innehåll:

  6 Kapitel 1: Levnadskostnader 2021, skatter, skatte-
fördelning, några samhällsproblem. vårbudget. 

  8 Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna rädda 
världen?

  9 Konsumentverkets beräkningar 2021
 10  Kostnader. Förvärvsarbetande i åldrar 18-65 år. 202112                           
14 Årskostnader år 2021, förvärvsarbetande icke-pensionärer.
15 Årskostnader år 2021, pensionärer.
16 2021. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
17 Inkomstskatter och överskott/underskott 2006-2021
25 Sverige från franska revolutionen 1789 fram till slutet av 1970-
talet
28 Sveriges regeringar under 100 år
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30 Efter sekler av acceleration – nu måste människan sakta ner
33 1970 års skattereform
34 1990 års skatterefom
34 Levnadskostnader
38 Fastighetsskatter och förmögenhetsskatter. 
40 Nyss har nämnts om kapital
40 Välfärd i hushållsverksamheterna
41 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga 

inkomstskatter till följd av låga grundavdrag. 
42 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar

43 Socialförsäkringsbalken
44 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.
45 Skatteverket.se
45 Bostadstillägg för pensionärer.
47 Regeringen och alla som sysslar med politik måste förstå, att 

inkomstskattesystemen 1970 och 1990 inte är efter skatteför-
måga utan är kompromisser där tonvikten ligger på den ver
tikala fördelningen.

47 Näringslivets och de anställdas organisationer har kommit 
överens om löner od i en fortsättning av Saltsjöbadsöverens-
kommelen 1936

49 19 Efter så lång tid ger vaccinen skydd
52 18 Ledare: När pandemin är över måste vi förhindra en 

repris
54 18 Riktigt ruttet M-förslag

55 20 Ledare: Det måste bli lättare att lämna män som slår
57 20 Är klimatkampen redan förlorad? Hållbarhet är ett po

litiskt och kommersiellt påhitt, skriver Bo Ekman
59 20 Så arbetade regeringen för minskade EU-krav på 

skogsbruket
63 20 Därför behövs en frihetsdebatt om de svenska uni-

versteten

68 Vårbudgeten 2021 på fem minuter
74 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

Budgetmotionerna har inte kommit än.

119 Utrikes och inrikes artiklar  kan av utrymmesskäl i samman
ställningen nu inte få plats längre än till och med 18 april. 
Där för bifogas följande artiklar från 21 april.

119 21 Astra Zenecas vaccin fortsatt bara från 65 år
122 21 Möjlig koppling mellan Janssens vaccin och blodrubbningar
123 Risken för blodproppar  detta vet vi om vaccinerna

125 22 Ledare: 2021 kan bli ny chans för internationellt kli-
maarbete

127 Peter Alestig: Historiskt men klart otillräckligt klimatbeslut i 
EU

129 Kapitel 2: Debattartiklar i DN 18-22 april 2021.

689



148 Kapitel 3: Utrikes och inrikes artiklar 15-18  april 
2021

149 Om samhällsplaneringens problem

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

150 Mänskligheten har förändrats mycket sedan tidernas 
begynnelse. 

151 Människornas levnadsförhållanden och utvecklingens krafter.

154 Utvecklingens krafter.

155 Systemet för mänskliga verksamheter.

158 Den fundamentala påverkanskedjan

160 Det är huvudsakligen människornas verksamheter som 
styr utvecklingen i världen.

162 Innehållet i Sven Wimnell 20 mars 2018 del 1 av 3: 
Samhällsplaneringens problem. Områden 1-5 samt 1-9 med 
myndigheter och professorer, yrken och utbildningar m m.

.

167 Ansvarsområden

168 Sveriges regeringar ubder 100 år

170 Makthavare i världen efter andra världskriget.

172 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

175 Folkmängd 2017 i världen

179 Kapitlet om Världen från Big Bang till början på mars 
2020

180        EU-kommissionärerna

197 Klimatet och FNs mål för framtiden

201 Om SIDA

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

206 En balansakt mellan kungen och penningpåsen

206 Ateism är inte en livsåskådning.
 
212 Sverige bör se sin klimat- och miljöpolitik och energipolitik i 

ett globalt perspektiv. Mänskligheten har en skyldighet att 
tillva-rata kärnkraftens möjligheter att utnyttja atomernas 
enastående krafter.'

213 Naturvetenskap enligt SAB-systemet  på svenska bibliotek

Behåll kärnkraften – annars förstörs naturen av vindkraftverk
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216 Det är han som format arbetslivet för dig och mig

217 Bill Gates – från mjukvarukapitalist till betongaktivist 

222 Vi lever i en tid som kräver goda läsare

224 Tänk inte att andra är dumma i huvudet

230 Pandemin visar på behovet av förändrad högskoleutbildning

232 Ny stiftelse ska främja läsning bland Sveriges unga

235 Utrikesminister Ann Linde. Regeringens deklaration vid 2021 
års utrikespolitiska debatt i riksdagen onsdagen den 24 februari 
2021

240 Adress till protokoll till utrikesdebatt i riksadagen  24 februari 
2021

241 Utrikes DN-artiklar om USA 15-18 april 2021

287 Utrikes DN-artiklar 15-18 april  2021 utom USA

401  Inrikes artiklar 15-18  april  2021 

402 Riksdagen och politiska partier

420 Statsrådsberedningen och statsministern

428 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

447 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

505 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

555 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

666 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

733 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

767 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

790 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 810
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Sven Wimnell 29 april 2021:
Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är  större. 
Debattartiklar 23-28 april och några  artiklar efter 24 
april. Utrikes och inrikes artiklar 19-24 april 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy23.pdf

Sida Innehåll

  5 Kapitel 1: Att tänka fritt är stort. Att tänka rätt är  
större.

  8 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga 
inkomstskatter till följd av låga grundavdrag.

  9 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 
pensionsåldrar.

 11 Socialförsäkringsbalken

 11 Bostadtillägg och garantipension för pensionärer.

 12 Varken regeringen, myndigheterna eller de politiska 
partierna har några offentliga redovisningar om 
pensionärernas levnadskostnader,

 13 Exempel om pensionär med fritidshus

 14 Regeringen och alla som sysslar med politik måste förstå, att 
inkomstskattesystemen 1970 och 1990 inte är efter 
skatteförmåga utan är kompromisser där tonvikten ligger på 
den vertikala fördelningen.

Den horisonella fördelningen gäller fördelningen mellan dem 
som har lika stora inkomster men har olika levnadskostnader.

Jag forskade fram ett system för mänskliga verksamheter på 
1970-talet Och har kontinuerligt skrivit om samhällsplanering 
och politik på tusentals sidor under 50 år .

 14 Klas Eklund har gjort ett skatteförslag.
På det hela taget är det ett oskickligt gjort förslag som inte 
bör genomföras. Ett skattesystem bör formas efter vad 
skattebetalarna får kvar av inkomsterna sedan skatterna 
betalats. Och det som blir kvar måste stå i proportion till 
levnadskostnaderna och vara fördelat på skattebetalarna 
efter någon fördelningsprincip som ger acceptabel balans 
mellan höga och låga inkomster, och det finns det inget om i 
förslaget. 

15 Jag har bland annat varit arkitekt för en vårdbyggnad på tio 
våningar vid Växjö lasarett.

15 Ja har godkänd doktorssutbilding i Samhällsplanering vid 
numera nedlagda Nordiska Institutet för Samhällsplanering. 

Som när man bygger ett hus måste man vid planering av 
samhällen veta vilka verksamheterna är. Dagens politiker tycks 
ofta ha dåliga kunskaper om det men pratar som om de hade 
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det klart för sig. Ett exempel är liberalernas partiledare som 
anser att 33% inkomstskatt är för högt för en ensam person 
utan barn och har 60 0000 kr i inkomst per månad och har  
över 300 000 kr i överskott i hushållsbudgeten sedan skatt och 
rimliga levnadskostnader betalats. 

 Jag har flera år beskrivit över- och underskott för att få 
politikerna att förstå att det behövs förbättringar i inkomst-
skatterna  för dem med de  lägsta inkomsterna. Utan lämpligt 
resultat. Det kan inte bli bättre med en moderat statsminister, 
snarare sämre.

 16 Det verkar som det måste bli en regering med social-
demokraternas Löfven som statsminister, med stöd av centern 
och miljöpartiet samt vänsterpartiet som inte kan komma i 
regering när Löfven får stöd av centern.

LO bör arbeta för att komma med i det nya Saltsjö-badsavtalet.

Vänsterpartiet bör avstå från krav om fastighetsskatter och 
förmögenhetsskatter.

Modertledaren vill ha mer kärnkraft och det bör ordnas.

Klimatproblemen bör ses i globalt perspektiv. Kina och USA är 
de största som måste bättra klimatpolitiken. Kina har mycket 
kolkraftverk som bör stängas och bäst ersättas av 
kärnkraftverk.

Svenska regeringen bör förbättra forskningen om kärnkraftverk 
och bidra till att kärnkraftverk kan bildas över världen och 
såsmåningom också i Sverige.

 17 Den svenska klimatpolitiken har visat sig vara otillräckig i 
hanteringen av skog. Solceller och vindkraft räcker inte till det 
myckna el som behövs om man räknar in konsumtionens 
inflytande.   Sedan mycket om politik

 29 Det som nämnts om områdena 640-649 är i stort sett det som 
bör ingå i socialdepartementets  organisation om välfärd i 
hushållens verksamheter.

Inkomstskatterna för de lägsta inkomsterna måste förbättras. 
De enda som har förmögenhetsskatt nu är de som har låga 
inkomster av socialförsäkringar. det måste bort. L och C bör 
acceptera det och att marknadshyror inte införs, att 
hyreslägenheter subventioneras  och att fastighetsägare inte fär 
höja hyrorna orimligt genom onödiga ombyggnader.

 31 Kapitel 2: DebattartiklarDN 23-28 april 2021 och 
några artiklar som kommer med i nästa
sammanställning

 91 Kapitel 3: utrikes och inrikes artiklar 19-24 april 
2021

 92 Utrikes artiklar 19-24 april 2021 om USA
141 Utrikes artiklar 19-24 april 2021 utom USA 

693



310 Inrikes DN-artiklar  19-24 april 2021

311 Riksdagen och politiska partier

333 Statsrådsberedningen och statsministern

341 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

386 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

523 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

592 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

740 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

816 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

839 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

847 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 867 

DN debattartikel 28 april 2021 av före-
trädare för Byggnads och Katalys:  
”Sveriges knegare behöver en pension det 
går att leva på”

Den lider tyvärr av samma brist som Klas Eklunds 
förslag till skattereform: Den tar inte hänsyn till att 
inkomstskatterna inte behandlas med hänsyn till de 
verkliga levnadskostnaderna. Förslaget blir därmed 
oklart och olämpligt att införa.

Vänsterpartiet och moderaterna lär nu ha kommit med 
sina budgetmoioner, men det är inte troligt att de löser 
problemen med levnadskostnaderna.

Socialdmokraterna kan vinna valet 2022 genom att 
införa de förslag som sedan länge finns: 

1 Att för icke-pensionärer utan barn förlänga ung-
domars bostadsbidrag till att gälla också för äldre som 
har inkomster upp till pensionsinkomster. 

2. Att avskaffa gällande regel för dem med bostadsbidrag 
och bostadstillägg att ta upp 15% av kapital som 
inkomst.
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Sven Wimnell 3 maj 2021: Jämlikhet, klimat och global 
samverkan, budgetmotioner och jobb. Debattartiklar 
29 april - 3 maj 1921. Utrikes och inrikes artiklar 25 - 30 
april. http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy24.pdf

Sida Innehåll

  4 Kapitel 1 : Jämlikhet, klimat och global
samverkan, budgetmotioner och jobb

  5 Vår nya jämställdhetspolitik baseras på forskningen

10 Regeringen och alla som sysslar med politik måste förstå, att 
inkomstskattesystemen 1970 och 1990 inte är efter 
skatteförmåga utan är kompromisser där tonvikten ligger på 
den vertikala fördelningen.

11 2021. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.

12 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga 
inkomstskatter till följd av låga grundavdrag. 

13 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 
pensionsåldrar.

14 Välfärd i hushållsverksamheter

16 Gerd, 87, nära att dö när det inte ens gick att ringa 112
33 Jag gjorde fel – men det går att göra rätt nu
37 MP vill att Sverige satsar stort på havsbaserad vindkraft
43 Så ska vi i Sveaskog öka den biologiska mångfalden
48 Självklart att vi följer spelreglerna
52 EU-forskares uppgifter om skogsbruk var gravt felaktiga
58 Marknadsför inte Sverige till turister som måste flyga långt
64 Ledare: Nu krävs ett slut på vaccinnationalismen
67 Straffa dem som sätter munskydd på visselblåsare
71 Budgetmotioner våren 2021
72 Modeaternas budgetmotion Innehåll.
74 Kristdemoktaternas budgetmotion. Innehåll 
75 Sverigedemokaternas budgetmotion. Innehåll
76 Vänsterpartiets buggetmotion.
95 Vänsterpartiet vill ha nytt mål för arbetslösheten
97 V vill miljardsatsa på ”superkomvux”
99 Välfärden och livet efter pandemin Löfvens fokus
102 Ledare: Låt inte arbetslösheten bita sig fast efter pandemin

105 Kapitel 2 : Debattartiklar  i DN 29 april - 3 maj

111 Utrikes och inrikes DN-artiklar  25-30 april 2021

112 Utrikes DN-artiklar om USA 25-30 april 2021

159 Utrikes DN-artiklar utom USA 25-30 april 2021

695

http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy24.pdf


319 Inrikes DN-artiklar 25-30 april 2021

320 Riksdagen och politiska partier

352 Statsrådsberedningen och statsministern

360 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

419 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

488 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

510 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

722 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

892 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

925 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

933 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 953 

Sven Wimnell  10 maj 2021
Förstamajtal, välfärdspolitik och några sena artiklar i 
aktuella konflikter. Debattartiklar 4 - 9 maj 2021. 
Utrikes och inrikes artiklar  1 - 7 (5) maj.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy25.pdf

Sida Innehåll
  4 Kapitel 1: Förstamajtal, välfärdspolitik och några 

sena artiklar i aktuella konflikter.

 5 Stefan Löfvens första maj-tal 2021
11 Tal av LOs ordförande Susanna Gideonsson första maj 2021.
16 Socialdemokraterna har hållit förstamajtal varje år sedan 

partiet bildades 1889.
17 Förhållandena i Världen och i Sverige ändras varje dag.
17 Inrikesartiklar

18 Välfärdspolitik i hushållen. Områden 640-649.
19 Inkomstskatterna för de lägsta inkomsterna måste förbättras.
20 Vänsterpartiets budgetmotion.
20 Exempel om pensionär med fritidshus.
21 Regeln om att 15 % av förmögenheter ska tas upp som  

inkomst vid  beräkning av bostadstillägg och bostadsbidrag o d 
bör avskaffas. Regeln bör avskaffas för pensionärernas 
bostadstillägg och för bostadsbidrag o d till personer med och 
utan barn.

21 Statsminister Stefan Löfven (S) säger nej till en ny 
fastighetsskatt

22 Regeringen och alla som sysslar med politik måste förstå, att 
inkomstskattesystemen 1970 och 1990 inte är efter 
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skatteförmåga utan är kompromisser där tonvikten ligger på 
den vertikala fördelningen.

23 2021. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
Överskott och underskott i hushållbudgeterna.

24 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga 
inkomstskatter till följd av låga grundavdrag.

25 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 
pensionsåldrar.

26 Befolkningsstorlek per kommun
26        http://wimnell.com/omr36-39zzzzze.pdf adress till 

bostadstyper, Trångboddhet.

27 Per Bolund: ”För mig är det här en ödesstund”
30. De 17 globala målen . Agenda 2030
34 Löfven, erkänn att du har gett upp målet i Parisavtalet.
37 Fem avgörande satsningar för fossilfri konkurrenskraft.
43 Vattenfalls omställning riskerar att öka utsläppen och 

skogsavverkningen.
49 Nytt prisrekord i EU för klimatutsläpp.
51 Fråga inte vad skogen kan göra för dig, utan vad du kan göra 

för skogen.
57 Metanutsläpp har snabbast effekt.
61 Ökat tryck på regeringen om förvar
62 Kommentar. Den svenska klimatproblemen bör ses i globalt 

perspektiv. 

63 Ygeman om bristande täckning: Telias ansvar
67 Baylan riktar hård kritik mot Telia och egna myndigheter.

70 Stort symbolvärde när M, L och KD lägger fram förslag med 
SD

73 Åkesson: Långt ifrån vår ambitionsnivå.
75 Ewa Stenberg: Nytt drag och nya lag i partiledardebatten
78 Vad tror S Kristersson menade?

80 Ledare: Vill M inte ha ett block med SD är det dags att visa det
83 Ta Stefan Löfvens utsträckta hand om att slopa kötiderna.
85 Johan Croneman: Löje-väckande att se hur M, KD och L tror 

sig ha koll på sina nya kompisar
88 C backar regeringens migrationslag
88 Moderaterna kastar sten i glashus i migrationsdebatten.

90 Barn får vänta trots att deras vaccin snart kan bli godkänt.
94 Så många har blivit sjuka i covid efter vaccinationen.
95 Allt fler barn och unga som drabbas.
97 Experter: Då kan vi se slutet på pandemin,
100 Ministern kallar regioner till möte – vill se fler vaccinerade.
104 En miljon smittade – men stort mörkertal.

107 Bostäder handlar om värdighet.
108 Inför en rättviseskatt på inkomster över en miljon.
115 Risk att arbetslösa placeras i fel åtgärd av ny robot
120 AI-chefen vill att handläggarna ska lägga sig i mindre.

124 Några korta kommentarer om boende, LO-s skatteförslag och 
arbetsförmedling.

131 Ministerns oro: Stor risk att många människor drabbas hårt.

137 Kapitel 2 : Debattartiklar  i DN  4 - 9 maj

168 Utrikes och inrikes DN-artiklar  1-7  (5) 2021

169 Utrikes DN-artiklar om USA 1 - 7 maj  2021

204 Utrikes DN-artiklar utom USA 1 - 7 maj 2021
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437 Inrikes DN-artiklar 1 - 7(5) maj 2021

438 Riksdagen och politiska partier

470 Statsrådsberedningen och statsministern

478 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

530 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

576 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

630 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

834 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

923 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

983 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

991 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1011  

Sven Wimnell 17 maj 2021:
Hur ska man kunna förbättra världen?
några artiklar i maj 2021. Debattartiklar. 
Utrikes och inrikes artiklar 8 - 12  maj.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy26.pdf

Sida Innehåll

  4 Kapitel 1: Samhälls-planeringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Några artiklar i maj 
2021. 

  Mest utrikes och bistånd.
  5 Ledare: Extremisterna är de enda som är nöjda.
  8 Kaoset mardröm för Netanyahus motståndare.
12 Upptrappningen av våldet oroar omvärlden.
16 Här är bostadskvarteret som är konfliktens centrum.
19 Dödstalen stiger när attackerna från båda parter trappas upp.
22 Han var författaren som gav det judiska självhatet ett ansikte.
28 USA ligger lågt – men kommer att tvingas engagera sig.
31 Många döda efter Israels luftattacker mot Gaza.
36 Attackerna på gatorna ökar i skuggan av Hamas raketer.
39 Protester i flera länder till stöd för palestinierna.
41 Israelisk polis står hjälplös när våldet ökar.
44 Boende i Gaza: Man väntar bara på att man ska dö.
48 Ledare: Bomberna i Kabul tvingar väst att söka alternativ.
51 Ewa Stenberg: Sveriges insats för fred och rättvisa 

misslyckades.
54 Den nya migrationspolitiken bygger på faktaresistens.
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61 Martin Gelin: Kritiken mot Liz Cheney visar hur hårt Donald 
Trumps grepp om Republikanerna fortfarande är.

64 En Cheney på rätt sida av historien.
65 Martin Gelin: Utfrysningen en oroväckande signal om 

Republikanernas framtid.
69 Ökad politisk strid om bistånd – MP öppnar för att öka.

78 Mest inrikes.
78 Det är så märkligt att bara SD förmår kanalisera missnöjet.
85 Sven-Eric Liedman: Mitt liv är snart slut – men ännu är det 

fullt av must.
91 I debattprogrammen framstår alla som rabiata, onyanserade 

dårar.
93 Amorteringskraven hindrar 23 000 unga att köpa bostad.
98 Kommentarer.
99 Den ”inkluderande” och teoritunga skolan har misslyckats.
103 Utsläppen i Sverige minskade med nästan 7 procent.
106 Lättnader av restriktioner skjuts fram.
110 FHM: Då kan vi återgå till normalläge.
113 Ewa Stenberg: Därför vill Löfven låta sträng om lättnaderna.
115 Förslag.

117 Kapitel 2: Debattartiklar i DN 10 - 14  maj 2021

146 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar  8 - 12 
maj 2021

147 Utrikes DN-artiklar om USA  8 - 12  maj  2021

164 Utrikes DN-artiklar utom USA 8 - 12  maj 2021

301 Inrikes DN-artiklar 8 - 12  maj 2021

302 Riksdagen och politiska partier

367 Statsrådsberedningen och statsministern

375 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

413 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

500 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

566 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

733 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

831 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

911 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

919 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 939 
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Sven Wimnell 23 maj 2021:
Något av det senaste och debattartiklar 
6 - 22 maj 2021. Utrikes och inrikes artiklar 
13 - 20 maj 2021.
http://wimnell.com/omr36-39zzzzzzy27.pdf

Sida Innehåll

  4 Kapitel 1 : Något av det senaste inom utrikes och 
inrikes förhållanden

 5 Utrikes förhållanden
 6 Vadå ’behöver dator’ – jag har ju köpt Internetpaketet!
11 Samhällsplaneringens problem.Hur ska man kunna. 

förbättra världen ?

13 Internt tryck får Biden att skärpa tonen mot Israel.
§5 Så blev Hamas räddningen för Netanyahu.
18 Israelisk ockupation av Gaza ej uteslutet.
19 Därför frågar ingen vad EU tycker om Mellanöstern.
21 Konflikten rättfärdigar aldrig rasism mot judar.
22 Därför har S svängt om Israel genom åren.
25 De unga i Gaza har inget jobb, ingen framtid.
28 Ja till eldupphör – men hårda krav försvårar samtal om hållbart 

lugn.
30 Status quo är inget framsteg.
32 Drömmen om ett eget land har blivit än mer avlägsen,
35 Gazaborna känner inte igen sina kvarter.

37 Enorma förändringar krävs för att klara klimatmålen.
40 Klimatmålen kräver att elnätet byggs ut snabbare.

45 Inrikes förhållanden
46 Därför bör människan inte sträva efter att bli 150 år gammal.
51 Fem förslag för att minska psykisk ohälsa hos unga.
56 Det kollektiva skuldbeläggandet av männen blir 

kontraproduktivt.
59 Fånga upp de trevande våldsoffren.

60 Partiprofiler rustar för ny strid om SD-samarbete.
62 Ledare: Det är inte bara Annie Lööf som måste välja.
64 M-ledaren: Invandring måste gagna Sverige.

69 Låt ny myndighet ansvara för alla välfärdsutbetalningar.
74 Människors religioner ändras. 
74 Kristdemokraterna har samarbete ned de andra partierna  bl a 

Sverigedemokraterna som inte är lämpliga för Sverige.

75 Välfärdspolitik i hushållen 
77 Vänsterpartiets budgetmotion.
77 Exempel om pensionär med fritidshus.
78 Statsminister Stefan Löfven (S) säger nej till en ny 

fastighetsskatt.

79 Regeringen och alla som sysslar med politik måste förstå, att 
inkomstskattesystemen 1970 och 1990 inte är efter 
skatteförmåga utan är kompromisser där tonvikten ligger på 
den vertikala fördelningen.

80 2021. Förvärvsarbetande icke-pensionärer utan barn.
81 Kompensation vid de lägsta inkomsterna för alltför höga 

inkomstskatter till följd av låga grundavdrag. 
82 Bostadsbidrag för barnlösa i åldrar över 29 år upp till 

pensionsåldrar.
83 Befolkningsstorlek per kommun, 
84 Sammanfattning.
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85 Kapitel 2: Debattartiklar i DN  16 - 22 maj 2021.

119 Kapitel 3: Utrikes och inrikes DN-artiklar  13 -2 0 
maj 2021

120 Samhällsplaneringens problem

121 Utrikes DN-artiklar om USA  13 -20   maj  2021

178 Utrikes DN-artiklar utom USA 13 -20  maj 2021

434 Inrikes DN-artiklar 13 -  20   maj 2021

435 Riksdagen och politiska partier

484 Statsrådsberedningen och statsministern

492 Utrikesförhållanden, försvar och klimat hanteras av  
utrikesdepartementet, försvarsdepartementet och 
miljödepartementet.

546 Inre ordning och säkerhet hanteras av justitiedeparte-
mentet

659 Infratruktur hanteras av infrastrukturdepartementet. Med 
digitalisering och energi

731 Hälso- och sjukvård och hushållens problem hanteras av 
socialdepartementet. Coronakrisen och hushållens problem

918 Utbildning och forskning hanteras av utbildningsdeparte-
mentet och kulturdepartementet. Med kulturella 
verksamheter och idrott.

1030 Arbetsmarknad och företagare hanteras av arbets-
marknadsdepartementet och näringsdepartementet.

1077 Penningverksamheter hanteras  av finansdepartementet 
m fl.

1088 De 21 länsstyrelserna, de 21 regionerna och 290 kommu-
nerna. - 1108
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Sven Wimnell : kmpletteringar: 
080203+081231+100201+100310+100410+100514+101025+101130
+101220+101230+110218+110321+110421+110429+110510+110521
+110526+110608+120127+120221+ 120228+120410+ 120516+ 
120601+121029+130320+130330+130601+130617+131127+131231
+140315+140405+ 140802+140920+ 141026+141112+141201+ 
141210+150206+150403+150427+150517+150616 +151001 
+151130+160206+160326+160408+160429+160504+160509+16064
+160618+161010+ 161014+161109+161204+161221+ 170116+ 
170205+170303+170319+170511+170623+170910+171015+171017
+171229+ 18.....+ 190102+190224:....200605+200617 
+200712+200720+200907+200922 +210122+ 21 0412
+210517
Samhällsplaneringens problem. Hur ska man kunna förbättra 
världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och deras innehåll.  
(http://wimnell.com/omr40zf.pdf). 

Innehåll: Sida
  3 Hur ska man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete.
  4 Om klassifikationssystemet för verksamheter.
  5 Om hemsidan.
  6 Utredningar och innehållsförteckningar för några utredningar.
  7 Sammanfattningar om klassifikationssystemet för verksamheter och   
     den mjuka infostrukturen m m gjorda före 031020 
 12 Innehållet i de med O markerade sammanfattningarna i   
     utredningarna före 031020
 19 Innehållet i utredningar 031020 och senare.

 Utvecklingen mot framtiden beror huvudsakligen av 
människornas verksamheter. De har sedan 29 april 1998 på 
hemsidan wimnell.com grupperats i 129 verksamhetsområden i 
huvudområden numrera-de 1-9. 

Där finns 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. 
Sidorna på hemsidan avser att i första hand belysa hur verksam-
heterna fördelas på de 129 områdena. De innehåller inte de senas-
te aktualiteterna. De kompletteras av särskilda utredningar, vanli-
gen i pdf-format, som nås via länkar på sidorna, och som vartef-
ter innehåller aktuella saker som gäller problem och konflikter 
som ska lösas på vägen mot framtiden.
Hänvisningar på hemsidan kanske inte alltid fungerar.

De särskilda utredningarna finns förtecknade i följande pdf, som 
också innehåller innehållsförteckningar till de senaste årens 
utredningar.

Sven Wimnell 080203+++: Samhällsplaneringens problem. Hur ska 
man kunna förbättra världen? Ett forskningsarbete. Utredningar och 
deras innehåll. (http://wimnell.com/omr40zf.pdf)

    I början är dokumenten uppdelade på olika kategorier, men från och 
med 8 april 2011 förtecknas de i 40zf i kronologisk ordning, varvid 
den senaste läggs underst. 
 
De senaste utredningarna, som var för sig ofta redovisar aktuella 
saker i alla de 129 delområdena förtecknas i början på hemsidan i 
kronologisk ordning med den senaste allra överst.
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