
 

CITAT 

 

"Försäkringskassan har ju satt i gång en egen genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen och 

vi vill följa det här arbetet för att också identifiera vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas från 

regeringens sida." 

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till Sveriges Radios Ekot (27/5). 

 

"Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska svara. Det är klart att det finns rapporter, jag kan absolut inte 

överblicka de rapporter du nu nämner, hur gamla de är och exakt vad det står." 

Socialminister Lena Hallengren (S) till Sveriges Radios Ekot angående rapporterna om kommunernas 

viktiga roll under pandemin (27/5). 

 

"Vi tycker oss se en större andel som förefaller vara skjutna för att dödas jämfört med för ett antal år 

sedan. Det här är vidrigt, att det finns en vilja att ta livet av varandra." 

Gunnar Sandersjöö, verksamhetschef på Karolinska universitetssjukhusets traumaenhet, till SvD 

(27/5). 

 

"Det är ett stort steg för att få mer hållbara transporter i Sverige. Inte minst mot bakgrund av 

pandemin och den nedgång som varit i järnvägstransporter, i både gods- och persontrafik." 

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) till TT angående miljardstöd till järnvägen (26/5). 

 

"Lägger regeringen fram förslaget om marknadshyror fäller regeringen sig själv. Regeringen sitter på 

Vs mandat. Vi har haft två röda linjer, LAS och marknadshyror, lägg förslaget om marknadshyror 

fram, då är det kört." 

Linda Snecker, rättspolitisk talesperson för V, på Twitter (27/5). 

 

 

DAGENS DIGITALA 

 

Polisinsatsen Sluta skjut 

Reaktionerna bland ansvariga politiker har varit mer förutsägbara. Trots att evidens saknas för att 

Sluta skjut skulle vara effektiv vill regeringen sprida insatsen och har nyligen tilldelat Brå sex miljoner 

för det ändamålet. 

Inom politiken verkar inte effekterna av brottsförebyggandet räknas, utan skenet av effektivitet. 

Johannes Knutsson, tidigare professor vid Oslos högskola, på nättidskriften Kvartal. 

 

Landsbygden och politik 

Varför känner sig banjohögern övergiven? Varför är landsbygden ens missnöjd? Landsbygden får ju 

nästan samma villkor som staden. Villkor som kommit till via demokratiska processer i vilka alla fått 

säga vad de vill ha. Just detta kanske är en stor del av problemet, ty landsbygdens villkor och behov 

går ofta inte att förklara. Det är här i landsbygdens tillkortakommanden som friktionen mellan stad 

och land börjar. 

Per-Ola Olsson, bonde och journalist, i tankesmedjan Timbros nättidning Smedjan. 

 

Jaktplan till Finland 

Finlands jaktplansupphandling, det så kallade HX-programmet, är nu officiellt inne på slutrakan i och 

med att de slutliga anbuden kommit in till de finska myndigheterna. Anskaffningen, som täcks av en 

tilläggsbudget om ungefär 101 miljarder SEK som anslås utanför försvarsbudgeten, utgör finska 



 

Försvarsmaktens enskilt viktigaste anskaffning under den första halvan av 2000-talet och förtjänar 

därför en mer djuplodande genomlysning än den svenska kvällspressens favoritvinkel: ”Kommer Saab 

att vinna finsk stororder?”. 

Robin Häggblom, försvars- och säkerhetpolitisk bloggare, på Kungliga Krigsvetenskapsakademiens 

blogg Försvar och Säkerhet. 

 

 

PRESSKLIPP 

 

Dödligt skjutvapenvåld 

Vad som måste göras är att punktmarkera gängen och öka avskräckningen. Det kräver inte bara fler 

poliser och hårdare straff utan också att vi förändrar arbetssättet och ger ökade befogenheter till 

brottsbekämparna att kunna agera snabbt och resolut på ett sätt som svider rejält mot de kriminella 

gängen. 

Nya Wermlands-Tidningen (konservativ) 

 

Svensk signalspaning 

Den svenska signalspaningslagen fick på det hela taget godkänt i Europadomstolens avgörande. 

Processen har stärkt FRA:s legitimitet samtidigt som den kan leda till att andra stater anmodas 

tillämpa motsvarande svenska tydligare integritetsskyddsregler. 

Barometern-OT (moderat) 

 

Brottsförebyggande rådets rapport 

Det har funnits gott om tid att söka förklaringar till den växande gängkriminaliteten. Missförstå mig 

inte. Förklaringar behövs, men åtgärderna – de behövs ännu mer. 

Borås Tidning (moderat) 

 

Nya tag i äldrevården 

Frågan om vad som är bra äldrevård är viktig och intressant, inte minst med tanke på att den 

kommande valrörelsen sannolikt kommer att handla mycket om äldrefrågor. Det är viktigt att äldre 

får ha rent och snyggt hemma, men frågan är om inte den sociala kontakten är viktigast. 

Norra Skåne (centerpartistisk) 

 

Skjutvapenvåld 

Det finns inga enkla lösningar. Vi måste nog snarare erkänna hur viktigt det är att en viss kultur inte 

får fäste och sprider sig i vissa grupper, samt hur viktiga enskilda personer i den kriminella miljön kan 

vara för att skapa trender och driva utvecklingen. 

Södermanlands Nyheter (centerpartistisk) 

 

Slopat karensavdrag 

Att ta bort sjukavdraget vore en bra reform av välfärdens sjukförsäkring. Det minskar spridning av 

sjukdomar. De som är motståndare till att ta bort sjukavdrag misstänker att det kommer att bli fusk. 

Det är vad de tror och inget som kan fastslås säkert. 

Dala-Demokraten (socialdemokratisk) 

 

Skogsbruk 

Seriösa skogsbolag, som följer skogsvårdslagen, är inga miljömarodörer. Eller som det uttrycks av 

Naturvårdsverket: "Med ett hållbart skogsbruk där det sker en kontinuerlig återplantering och där 



 

man tar hänsyn till markens kolförråd och långsiktiga produktionsförmåga, kan skogen fortsätta att 

avverkas om och om igen utan att det sker någon nettoförlust av kol över ett längre tidsperspektiv." 

Därför finns heller ingen anledning att ställa ett ansvarsfullt skogsbruk mot klimatmålen. Tvärtom. 

Skogsnäringen kan vara en motor i den gröna omställningen. 

Norrländska Socialdemokraten (socialdemokratisk) 

 

Politiskt ansvar för dödskjutningarna 

Situationen i Sverige tilläts accelerera under lång tid, utan att tas tillräckligt på allvar i medier och i 

politiken. En våldsspiral uppstår inte i ett vakuum. Eller så är det precis det den gör, i ett politiskt och 

samhälleligt vakuum som överlämnas åt sitt öde. 

Ystads Allehanda (liberal) 

 

Bygg mindre badhus 

Stora anläggningar som äventyrsbad kan inte betraktas som kommunal kärnverksamhet. Däremot är 

i allra högsta grad simkunnighet och hälsa något för kommuner att prioritera. Och en simhall behöver 

inte alls ha vattenrutschkanor och vågmaskiner för att locka besökare. Det finns snarare ett stort 

intresse för helt "vanliga" bad. 

Gefle Dagblad (liberal) 

 


