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Vilket samhälle vill vi bygga för att möta framtiden? 

 
1.   Övergripande problemställningar. 
 
Jorden närmar sig sin “tipping point”. De är marknadsfundamentalisterna som fört oss dit. Öka öka, 
öka, öka konsumtionen har varit budskapet. Nu måste vi tänka om radikalt och minska, minska, 
minska. Vi har smärtsamma omställningar framför oss. 
 
Vi står inför mycket stora utmaningar.  
 

 Övergång från den linjära ekonomin till den cirkulära ekonomin för att möta jordens 
temperaturstegring. 

 Åldrande befolkning 

 Snabb teknikutveckling 

 Ökande klyftor i samhället. 
 
Jorden står inför sin tippingpoint. Jorden går mot högre och högre temperatur. År 2020 är det hittills 
varmaste året. Medeltemperatur 7,5 grader. Näst varmast år 2014 med 6,91 grader. Kallast år 1867 
med en temperatur på 2,10 grader. Näst kallast år 1871 2,33 grader. 
 
Samhället blir mer och mer polariserat. Ytterlighetspartierna växer. Mittenparterna kämpar för sin 
överlevnad. Landet blir svårare och svårare att styra.  
 
 

2.   Vad måste vi åstadkomma?  
 
2.1 Bostadsbeståndet i Kungsbacka måste utnyttjas mer optimalt.  
 
Det behövs det 5000 specialanpassade seniorlägenheter om 20 år i Kungsbacka. 250 om året måste 
byggas. 
 
Många seniorer bor ensamma i alldeles för stora lägenheter och hus utan möjlighet att flytta till en 
mer anpassad bostad. Om sådana hade funnits frigörs stora bostäder, för nästa generation, och 
bostadsbeståndet utnyttjas mycket mer effektivt. Samtidigt får man möjligheter till en bättre och 
mer kostnadseffektiv vård.  
Kommunen skall utforma styrmedel som bidrar till ökat utbud och efterfrågan. Hur ser dessa 
styrmedel ut? Hur minimerar man kommunens totala kostnad? Hyra, bostadstillägg, 
förbehållsbelopp. Läs: Sverige ställer om till en cirkulär ekonomi 
 
Senioren bor idag med vinst. Bostaden ökar mer i värde än vad det kostar att driva bostaden. 
Senioren funderar på att flytta till en servicelägenhet med en hyra på ca 10 000 kr/månad. Varför 
skall senioren flytta? Kostnaden för att bo i en seniorlägenhet måste vara i paritet med kostnaden för 
den egna ägda bostaden.  
 
Om 20 år är vinst och värdestegring 500 millionen/år på ett bostadsbestånd av 5000 lägenheter.  
Vård och Omsorg skall äga alla sina bostäder. Vinsten skall återföras till oss seniorer för att ge en 
lägre hyra och bättre vård. Samtidigt tjänar staten 80 millioner i mindre bostadsbidrag.  
 
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/07/sverige-staller-om-till-en-cirkular-ekonomi/
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2.2 Anpassning till ekosystemtjänster 
 
Senast år 2025 ska en majoritet av kommunerna ta tillvara och integrera stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter 
 
 
2.3  Det framtida samhället skall organiseras nästan som på medeltiden med självständiga byar. 
 
Varje by skall styras av ett byråd med stor makt Skall äga lokaler, markytor och eventuellt även 
bostäder. 
 
Vi har fyra ägargrupper inom en by: 

 Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 

 Kommunen inklusive Vård och omsorg. Servicelägenheter och ”Social housing” bostäder. 

 Byrådet äger lokaler och markytor för att driva den cirkulära ekonomin och ev. bostäder.  

 ”Bostadsutleasare”. Det finns inte hyresvärdar i den cirkulära ekonomin. Den cirkulära 
ekonomin fungerar som bilvärlden Än äger man eller så leasar man. Man långtidshyr varken 
bil eller bostad. 

 
 
2.4  Kommunen är felorganiserad för att möta morgondagen. 
 
Vår nuvarande samhällsorganisation är gjord för att möta den linjära ekonomins krav. Nu är det den 
cirkulära ekonomins krav som styr och den kräver en betydligt hårdare organisation. Var och en kan 
inte längre hoppa på alla reklamerbjudanden och maximera sin konsumtion. Det är en ren militär 
organisation som gäller. 
 
Tropp                   Trappuppgång (Jämför ansvar för den enskilda bryggan i båthamnen) 
Pluton                   Kvarter, Bostadsrättförening 
Kompani               Byråd. 
Skvadron             Del av kommunförvaltning 
Bataljon                Kommunförvaltning 
Brigad                   Kommun 
Division                Landsting 
Armé                    Sverige 
Armégrupp         EU 
 
Byrådet är en mycket viktig organisationsenhet i den framtida cirkulära ekonomin. Byrådet behöver 
pengar, lokaler och ytor för alla sina verksamheter inom byn. 
 
Alla pengar som kommunen betalar ut och all värdestegring skall återanvändas. Huvuddelen hamnar 
hos byrådet. Kommunens skattepengar skall inte användas för aktieutdelningar och att bygga 
fastighetskapital.  
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3. Appendix 
 
3.1  Dagens situation för oss seniorer. Vi kan inte stillatigande titta på. 
 
Vi seniorer är utmärkta att plocka vinster från: 
Läs: Prospekt - Inbjudan att teckna andelar i Estea. Omsorgsfastigheter AB   Sid 19. 
 
Den svenska befolkningen blir allt äldre och vi vet från studier i den svenska demografin att den 
prognostiserade efterfrågan på vård- och omsorgsfastigheter vida överstiger såväl befintligt som 
planerat utbud. Denna obalans, som sannolikt kommer vara under många år framöver, skapar 
utmärkta investeringstillfällen för oss som etablerad fastighetsaktör. 
Vi kan betala en fastställd ränta till fondandelsägarna om 4 procent årligen, vilket är i linje med t.ex. 
direktavkastningen på börsen, men utan börsens nyckfulla svängningar. I stället tryggas kassaflödet 
av 10–20 år långa hyresavtal med skattefinansierade hyresgäster. 
 
 Förutom den löpande utbetalningen får du som fondandelsägare även ta del av all värdetillväxt 
utöver räntan som fonden skapar över tid. Kapitalandelslånet ger alltså en ränta som påminner om 
en obligation, och potentiell värdetillväxt som i en aktie. 
 
Fantastik fin investering. Du får 4% ränta och del av värdetillväxten. Eksta lånar till 1,29%.  
 
Låt oss studera Kolla vård och omsorgsboende.  
Det har blåst en del i tidningen. Dålig vård och personalpolitik. Samtidigt är bolagets aktieutdelning 
74 millioner kronor. Källa : årsredovisning Ambea  Aktieutdelning sid 114 (Årsredovisning 2019).  
 
Riksgenomsnittet för överdödligheten på äldreboende, under årets tio sista veckor i jämförelse med 
snittet för samma period under de tre tidigare åren, ligger på 19 procent. Kolla har en överdödlighet 
på 200 procent. 
 
Låt oss studera:  Eksta årsredovising 2018 
Sid 18: Vinst före skatt: 54 miljoner.    Sid 26: Värdestegring 655 miljoner. 
Vinst och värdestegring 709 miljoner.    Sid 18: Hyresintäkter 304 miljoner.  
Vinst och värdestegring är mer än dubbelt vad hyresintäkterna är. Noga räknat 2,33 ggr. Betalar du 
10 000 kr i hyra per månad till Eksta så är vinsten för Eksta på ditt boende 23 300 kr/månad  
 

https://www.estea.se/media/1508/prospekt-final-omsorg-emission-dec-2020.pdf
https://www.hitta.se/f%C3%B6retagsinformation/ambea+ab+(+publ+)/5564684354
https://www.eksta.se/content/files/pdf/arsredovisning/arsredovisning_2018.pdf
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3.2  Inkomst och skatter Sverige.  
 
Inkomstfördelning Sverige. Det sträcker sig bara till 2015. Det är mycket värre nu. 
Källa: Forskning och Framsteg 
 

 
2020 var ett svart år för svensk ekonomi. Samtidigt skapades minst 40 nya börsmiljardärer, visar Di:s 
kartläggning. Värdet på 169 personer och familjers innehav ökade med 295 miljarder kronor till över 
1.300 miljarder. Summan motsvarar nästan 40 procent hela svenska folkets sparande i aktier och 
aktiefonder.  
 
 
3.3  Vi måste ta i polarisering av samhället. 
SCB, Arbetskraftsundersökningarna 
 
2017 var 620 000 personer utan arbete varav 300 000 var arbetslösa och 320 000 var utanför 
arbetskraften. 
Merparten var födda i Sverige, 57,1 procent, medan 13,7 procent var födda i övriga Europa och 29,2 
procent utanför Europa. 
 
 
3.4  Arbetslöshet, inrikes och utrikes födda 
Källa: Ekonomifakta 
 

 
 
 
 

https://fof.se/tidning/2019/3/artikel/allt-fler-superrika-i-sverige
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/pong/statistiknyhet/arbetskraftsundersokningarna-aku--tema-personer-i-aldern-20-64-ar-utan-arbete-2005-2017/
https://www.scb.se/Ordlista/GetTermsJson/?ord=f%c3%b6dda
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/integration/arbetsloshet-utrikes-fodda/
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De som tror på större inkomstskillnader har haft makten de senaste åren. Vi går mot en polarisering 
av samhället. Ytterlighetspartierna växer både till höger och vänster. Mittenpartierna kämpar för sin 
överlevnad. Det ropas på fler poliser och fler fängelseplatser. Snart är vi på USA-s nivå där var  
150-onde medborgare sitter i fängelse. 2,2 miljoner i fängelse. Befolkning 328 millioner. 
 
Om det är så om 20 år när Kungsbacka är 100 000 innevånare behöver vi ett fängelse på 650 platser 
bara för att möta Kungsbackas behov. Jag ser inte var detta skall placeras i den nya översiktsplanen. 
 
3.5  Medianlön 2019 för de över 65 år  
Medianlönen är den mittersta lönen i en grupp löner som sorteras i storleksordning från den lägsta 
till den högsta. Högre chefer inom bank, finans och försäkring har den högsta medianlönen av alla 
yrken med 120 000 kronor. Lägst medianlön har hemservicepersonal med 21 500 kronor. Det ska 
jämföras med medianlönen för hela arbetsmarknaden i Sverige som är 31 700 kronor.  
 
Som ni ser är Sverige mycket mer ojämlikt än våra nordiska grannar. 
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3:6 Subventioner till bostäder i Sverige idag. 
 
Dagens situation är ohållbar 
Läs riksbankschefens tal där han är förundrar över att politikerna inte gör något. 
 
Har du vänner på banken bor du gratis. Har du inga vänner måste du betala 10 000 kr/månad för att 
bo. Kanske måste du hyra en nyrenoverad lägenhet med ännu högra hyra och vinst. Utvecklingen är 
på väg åt fel håll. Regeringen är handlingsförlamad. I dagsläget består mer än 60 procent av det 
svenska bostadsbeståndet av bostadsrätter och äganderätter. Man vågar inte göra något på riksnivå. 
Vi måste anpassa oss till den rådande situationen. 
 
 
 
Vi i tittar på siffrorna: 
Du har inga vänner på banken. Du hyr lägenhet 

202 000 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året. 11,6 miljarder kronor betalades 
ut. Vi antar att ungefär halva det beloppet går till hyra. 5,8 miljarder 
Bostadsbidrag familjer 5,830 miljarder 
Bostadstillägg för pensionärer 10,026 miljarder. 
Totalt 21,4 miljarder i bidrag till boendet ur dessa poster. (40% av bostäderna är hyresrätter) 
 

Du har vänner på banken Du äger din lägenhet 
Ränteavdragen för bostadslån 17 miljarder kronor år 2019. ROT avdrag 10 miljarder. Det blir 
tillsammans 27 miljarder i subventioner till ägda bostäder 2019. (60% är ägda bostäder) 
 

21 miljarder till stöd för hyresgäster och 27 miljarder som stöd för bostadsägare. Totalt 
 48 miljarder i stöd från skattemedel. 
 
 
3.7  Läs FN-s bostadsrapport. 
 
Följ The Shift. Ett FN-arbete som nu står på egna ben. 
 

 Bostäder är inte en vara, det är en mänsklig rättighet. 

 Bostäder är ett medel för jämlikhet, värdighet och inkluderande samhälle. 

 Stater ansvarar för genomförandet av rätten till bostäder och har en laglig skyldighet att 
reglera finansiella aktörer som undergräver denna rättighet. 

 Tvångsavvisningar är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter. 

 Hemlöshet är inte ett resultat av individuellt misslyckande, utan är regeringens 
underlåtenhet att genomföra rätten till bostäder effektivt. 

 En oreglerad privatmarknad kan inte åberopas för att säkerställa adekvat bostad för utsatta 
grupper. 

https://www.riksbank.se/globalassets/media/tal/svenska/ingves/2019/bostadsmarknadens-utmaningar--att-vaga-idag-mot-imorgon.pdf
https://www.make-the-shift.org/
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3. 8  Bostäder i Kungsbacka 
 
Både Vård och Omsorg och byrådet skall hantera bostäder med olika upplåtelseform för att kunna 
anpassa boendeform till individens ekonomiska situation. Allt för att hålla nere boendekostnaden  
 
Vi har fyra ägargrupper i framtiden. 

 Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar där man bor själv i sin ägda bostad. 

 Kommunen inklusive Vård och omsorg. Äger bostäder. Servicelägenheter för oss seniorer och 
”Social housing” lägenheter för att stötta de som har svårt att hitta bostad av egen kraft.  

 Byrådet äger lokaler och bostäder. Hyr ut dessa eller använder dem för egen verksamhet.  
Co-working-ytor” för de som arbetar hemifrån. Samma gäller skolelever som bor trångt och 
behöver arbetsro. 

 ”Bostadsutleasare” inklusive Eksta. Det finns inte hyresvärdar längre. Den cirkulära ekonomin 
fungerar som bilvärlden Än äger man eller så leasar man. Man långtidshyr varken bil eller 
bostad. Bilsäljaren lånar pengar med bilen som säkerhet när han leasar ut bilen under en 
förutbestämd tid. Bilen är direkt kopplad till lånet på samma sätt som den ägda bostaden är 
direkt kopplad till lånet. Varje hyrd bostad är även den ett unikt objekt som skall hanteras 
enskilt. 

Det finns många ägandealternativ att välja på för kommun, byråd och bostadsutleasare där du inte 
säljer bostaden på den öppna marknaden men ändå kan ta del av värdestegringen: 
 

 Bostadsrätt med återköpsklausul. 

 Kooperativ hyresrätt. Se: Boverket.  

 Obos Delägda bostadsrätter. Du äger hälften eller mer. Resterande ägs av Obos. 

 Riksbyggen Hyrköp 

 HSB Dela 

 Bilvärldens leasing 
 
 
3.9  Kommunen är felorganiserad för att kunna möta morgondagen. 

 
 
Kommunen måste organiseras med 
en projektmatris. 
Till projektet ”verksamheten” 
knyter man den kunskap som 
behövs för att driva verksamheten. 
Verksamheten har full kontroll över 
kostnaden.  
 
 
Kunskap sträcker sig över alla 
verksamheter och är ansvarig för 
resursfördelning, återanvändning 
och att följa den snabba tekniska 
utvecklingen.  
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Vid matrisorganisering blir resursanvändningen oftast mer effektiv, då ett företags resurser både 
materiellt och arbetskraftsmässigt kan användas till flera olika projekt parallellt. De anställda behöver 
inte vara heltidsanställda, utan kan jobba med projektet på deltid samtidigt som de jobbar på någon 
annan fast avdelning på företaget resten av tiden. Företagets anläggningar, utrustning, material, 
maskiner och liknande kan användas av flera olika anställda, vilket gör att jobbet kan utföras mer 
effektivt så länge det finns tillräckliga resurser för ändamålet. Detta innebär också att det är mindre 
kostsamt att ha personer anställda som jobbar genom en matris, jämfört med att ha personal som är 
projektanställda. 

Informationsflödet, -spridningen och -utjämnandet kan ofta vara väldigt effektivt i en 
matrisorganisation, då informationen kan spridas både horisontellt och vertikalt. Det gör så att både 
övergripande och detaljerad information kan nå de olika enheterna och alla som är delaktiga på olika 
ledningsnivåer. 

Det är relativt enkelt att upphandla kunskap. Det är betydligt svårare att upphandla verksamhet. Det 
går bra att upphandla enkel verksamhet i form av en busslinje eller ett badhus där alla skall hanteras 
lika. Problem får du när du skall upphandla verksamhet där olika personer har olika behov. Man 
behöver i princip biståndsbedömningar, med olika insatser, på individnivå. Man har inte förstått 
detta för vårdhem och skolor. Individer som inte får tillräcklig vård. Skolelever som misslyckas med 
skolan. De som är svagast kommer i kläm. Man behöver nästan en ordning som inom sjukvård och 
tandvård där man får betalt efter insats. 
 
Läs vad ordförande i Lommas kommunstyrelse, Robert Wenglén (M) säger. Lomma tar tillbaka all 
äldreomsorg i kommunal regi. Alternativet är att ge varje elev/äldre en behovsprövad peng att 
handla för på en fri marknad. Denna väg kräver kraftiga omskrivningar av både skol- och 
socialtjänstlag. 
 
 
3.10: Servicelägenheterna plats i den cirkulära ekonomin 

I den linjära ekonomin är varje länkdel en självständig del utan påverkan på omgivningen. 

I den cirkulära ekonomin beror alla länkar av varandra. Ändrar man styrkan i en länk påverkar det 
hela kedjans styrka. Verksamheten i figur nedan har full kontroll över alla länkar som de olika 
kunskapsdelarna bidrar med och ser till att de blir lika starka. 
 
Behov: Styrs av befolkningsutveckling och hur 
attraktiva lägenheterna är. 
 
Teknik: En anpassad lägenhet ger möjlighet 
att erbjuda bättre vård till lägre kostnad. 
 
Styrmedel: Utforma styrmedel för att göra en 
flytt attraktiv. Flytt till servicelägenhet skapar 
flyttkedjor för bättre utnyttjande av befintligt 
bostadsbestånd. 
 
Ägande: ”Gör det enkelt och lönsamt att 
återanvända”. Ägandet av servicelägen-
heterna skall baseras på att all värdestegring 
återförs till Vård och Omsorg för en bättre 
vård och för styrmedel att göra en flytt 
attraktiv. 

 

 

https://www.fokus.se/2020/12/synvinkel-mycket-talar-for-att-valfrihetsreformerna-ar-ett-misslyckande/
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Dagens situation. 

 Barnfamiljen är stor och man anskaffar ett stort hus för att möta behoven. 

 Barnen blir stora och flyttar ut. Far och mor bor kvar. Det finns ingen lämplig bostad att 
anskaffa. 

 En av föräldrarna går bort. Den återstående föräldern bor kvar. Kommunen kan inte erbjuda 
någon servicelägenhet till rimlig hyra. 

 Den återstående föräldern behöver hemhjälp. Denne bor kvar. Det finns inget incitament att 
flytta. Förbehållsbeloppet (per månad) för dig som är över 65 år och ensamstående 5 249 
kronor oberoende hur du bor. 

 
Vad behöver kommunen göra för att få igång flyttkarusellen. 

 Bygga tillräckligt med servicelägenheter. 

 Erbjuda servicelägenheter som gör det attraktivt att flytta för alla seniorer. 

 För de som lever på förmånsbelopp. Erbjud extra förmåner utifrån vad kommunen tjänar på 
en flytt. 

Skräckexempel på dålig planering: 
Jag har en syster i en annan kommun. Hon har 8 besök/dag. Varje gång 2 personer. En kvart kortare 
restid fram och tillbaka ger 4 kvartar per besök d.v.s. en timma. 8 ggr per dag 7 dagar i veckan ger en 
och en halv heltidstjänst bara i restid för henne. Kostnad restid nästen 50 000kr/månad. 600  000 
kr/år 
Vad får man för 600 000 kr/år i boende. Säg 300 000 kr i räntor och 300 000 kr i drift. 
Hur mycket kan man låna med räntan 300 000 kr och 1,29% ränta utan skattereduktion jo drygt 23 
millioner kronor. Ingen dålig bostad för att minska restiden. 
Har Kungsbacka likadana skräckexempel? 
 
 
3:11  Kommunens pengar måste användas optimalt 
 
Alla pengar som kommunen betalar ut och all värdestegring skall återanvändas. Huvuddelen hamnar 
hos byrådet. Kommunens skattepengar skall inte användas för aktieutdelningar och att bygga 
fastighetskapital.  
Försörjningsstöd skall återanvändas. Alla som får kommunalt försörjningsstöd skall stå till byrådets 
förfogande för att minimera kostnaden att driva ”byn”. Reparationsarbeten, ekosystemtjänster, 
avlasta vård och omsorgspersonal, hjälpa svaga elever, som har litet stöd hemifrån, med läxorna mm. 
Det måste finnas lokaler för att driva alla verksamheter. Verksamheterna är inte minst viktiga för att 
minimera utanförskap. 
 
Idag placeras nyanlända i skolsalar eller i baracker långt ut på någon leråker. Sedan förundras man 
över att de har svårt att integreras i samhållet. Tempohus skall disponera ett antal lägenheter i varje 
kvarter. Det är byrådet som ansvarar för integrering. Alldeles för svagt arbete med integrering idag 
som skapar många problem i samhället.  Ex: läs  OBOS Ängsladan. 
 
 
3:11. 1   Optimering av kommunens vårdresurser. 
Vem är ansvarig för att optimera kommunens totala resurser för vård? 
Exempel: Idag kommer hemtjänstpersonalen hem till dej och städar. Samtidigt sitter din granne 
hemma med försörjningsstöd. Lön och försörjningsstöd kommer från samma plånbok. Varför kan inte 
grannen gå över till dej och städa så att hemtjänstpersonalen slipper resa? En del av 
försörjningsstödet blir lön. Vem är ansvarig för att minimera den totala kostnaden för kommunen? 
 

https://www.obos.se/samhallsansvar/social-hallbarhet/kvarteret-angsladan/
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3:12  Skolan och byrådets plats i den cirkulära ekonomin 
 
Vem är ansvarig för att optimera kommunens totala resurser för undervisning. 
Hur många klarar skolan? 
 
Källa SCB 
 

 
 
Var fjärde elev klarar inte gymnasiet. Vi måste prata om vilka konsekvenserna av det blir och vilket 
stöd som eleverna behöver. 
 
14.000 elever lämnade grundskolan utan behörighet till gymnasiet 
 
Elever som inte är behöriga till något nationellt program, det vill säga till ett högskoleförberedande 
eller ett yrkes program, kan påbörja gymnasieskolan på ett av fem introduktionsprogram. 
Av de cirka 6 000 elever som folkbokfördes för första gången i Sverige mindre än fyra år innan de 
skulle påbörja gymnasieskolan tog var fjärde examen medan över hälften aldrig påbörjade något 
nationellt program i gymnasieskolan. 
 
Du sitter hemma som elev och kämpar med läxan. Magistern, som har lön från kommunen, hade inte 
tid att stanna kvar och hjälpa dej. Samtidigt sitter grannen hemma med all kunskap utan att du vet 
detta och utan att han/hon kommer till din hjälp. Vem är ansvarig för att optimera hjälp med läxan? 
Var finns lokaler avsatta för att bedriva hjälp med läxan? 
 
 
 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/3-av-10-tar-inte-examen-fran-gymnasieskolan/

