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Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Psykolog Gunnar Windahl fortsätter sin begreppsdiskussion och tar nu fasta på relationen mellan
ideologi och vetenskap. Tyck gärna till och kom med nya inlägg om dessa väsentliga frågor inom
forskarvärlden.
Ekonomiprofessor Rune Wigblad fortsätter att skriva debattartiklar om effekter av det kraftigt
ökade flyktingmottagandet i Sverige. Hans artikel ger en kritisk genomgång av den statliga
myndigheten Migrationsverkets rapportering. Wigblads artikel och hans senare debattsvar till
Migrationsverket har varit publicerade i ETC Debatt. Kom gärna med nya debattinlägg i detta ämne.
Docent Gudmund Bergqvist rapporterar från ett sammanträde med projektet “Fossilfritt Hållbart
Koster” där Strömstads akademi är starkt involverat genom ledamöterna Bergqvist, Broman och
Bryntse.
Rektor Lars Broman inkallar till årsmöte och inbjuder till den akademiska högtiden i Strömstad
den 27-30 juni. Han informerar också om viktiga händelser i mars och april. Ett lunchmöte och ett
redaktionsmöte gällande Acta Academiae Stromtadiensis hölls i Uppsala den 13 april. Vid
vetenskapsfestivalen i Göteborg den 13-17 april medverkade Aadu och Aslaug Ott den 16 april med
föredraget “Albert och Harry – två vagabonder I Kosmos”. Anders Gustavsson föreläste samma dag
om “Stadens sommargäster möter västsvensk kustbefolkning”.
Antologin Barnbarnens århundrade som utges av Novus forlag, Oslo föreligger i andra korrektur.
Korrekturändringarna som i det närmaste är färdiga kommer att lämnas tillbaka till förlaget under maj
månad. Diskussion om omslaget har påbörjats. Boken skall presenteras och finnas till försäljning vid
den akademiska högtiden i Strömstad den 27-30 juni. Boken har fyra huvudavdelningar som visar på
stor tvärvetenskaplig bredd. I Utbildningsproblem; II Miljöproblem; III Hälsoproblem; IV Demokrati och
kultur. Några av författarna kommer att föreläsa om sina forskningsområden och synen på framtiden
vid den akademiska högtiden.
Jag vill inskärpa en tidigare uppmaning att försöka värva nya medlemmar till akademin, inte minst
kvinnor. Skicka in förslag till rektor Lars Broman. Jag önskar nya bidrag till majnumret av Nyhetsbrevet
med deadline den 29 maj 2016 under adressen
anders.gustavsson@ikos.uio.no. Sänd kortare artiklar, debattinlägg och/eller recensioner av ny
vetenskaplig litteratur. Skriv både på svenska och engelska. Sänd också bidrag till Akademiens
skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis under adressen dr.stigo@gmail.com.
Psychologist Gunnar Windahl continues his conceptual debate and is now fixed on the relationship
between ideology and science. You are welcome to send comments and new discussions on these
important issues.
Economy professor Rune Wigblad continues to write opinion articles on the effects of the
sharp increase in the reception of refugees in Sweden. His article provides a critical review of the
reporting from the state authority Migration Board. Wigblad´s article and his later answer to the
Migration Board has been published in the ETC Debate. You are welcome to send new opinion

articles.
Associate professor Gudmund Bergqvist reports from a meeting of the pilot project
"Sustainable Fossil-free Koster Islands" where Strömstad Academy is strongly committed through the
members Bergqvist, Broman and Bryntse.
Rector Lars Broman invites to the annual meeting and to the academic festival in Strömstad
27-30 June. He also informs about important events in March and April. A lunch meeting and an
editorial meeting of Acta Academiae Stromstadiensis was held in Uppsala on 13 April. At the Science
Festival in Gothenburg on 13 to 17 April Aadu and Aslaug Ott gave a lecture on 16 April about "Albert
and Harry - two vagabonds in the Cosmos." Anders Gustavsson lectured the same day on "The city's
summer visitors meets West Swedish coastal populations."
The anthology “The Grandchildren´s Century” published by Novus, Oslo is in the state of the
second proofreading. The changes will be returned to the publisher in May. Discussion on the cover
has begun. The book will be presented and available for sale at the academic festival in Strömstad 2730 June. The book has four main sections that show major interdisciplinary breadth. I The Education
Problems; II Environmental problems; III Health Problems; IV Democracy and culture. Some of the
authors will talk about their research and views on the future at the academic festival.
I would impress upon the earlier call to try to recruit new members to the academy, especially
women. Send proposals to our rector Lars Broman. Finally, I wish to get new contributions to the May
issue of the newsletter sent to my following address with deadline 29 May 2016:
anders.gustavsson@ikos.uio.no. Please, write in both Swedish and English. Send short articles,
opinion articles and / or reviews of new scientific literature. Send also contributions to Acta Academiae
Stromstadiensis with the address: dr.stigo@gmail.com.

Bästa hälsningar, Best regards, Anders Gustavsson

Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
Happened During the Last Two Months
New Professors:
Ana Graviz was appointed Professor of Pedagogics on 30 April.
Hans Tropp was appointed Professor of Orthopedic Surgery on 5 April.
Kersti Samuelsson was appointed Associate Professor in Neurological Rehabilitation on 5 April.
Sverker Molander was promoted to full Professor in Environment System Analysis on 20 March.
Lars Ingelstam was appointed Professor of Technology and Social Change on 5 March.
Diana Bravo was appointed Professor of Spanish on 29 February.
I greet you all most welcome to Strömstad Academy!
Academy lunch at Kopparhatten in Falun 29 April. Five Fellows participated and discussed the
topic How can we make the upcoming Science Saturday 10 December interdisciplinary? Tentatively,
we decided to organize the day with some six 1/2 hour lectures on the theme Values, using the Value
Map as a starting point, followed by a panel discussion. If you are interested in participating in Science
Saturday at Dalarnas Museum, please contact me at lars.broman@stromstadakademi asap.

Vårlunch på Kulturen, Tegnérplatsen, Lund 27/4 kl 13.00. Värd Märta Rosenlind.
Göteborg’s Science Festival, Academy Fellows participated 16 April:
Anders Gustavsson, Stadens sommargäster möter västsvensk kustbefolkning.
Aadu Ott och Aslaug Ott: Albert och Harry - Två vagabonder i Kosmos.
Academy lunch at Ofvandahls in Uppsala 13 April. Seven Fellows participated and discussed the
topic How can we make our Academy more interdisciplinary?
Two new titles in Strömstad Academy Free Series were published 20 March:
FSS-3, Fri forskning - lyx eller nödvändighet? En forskningshistorisk betraktelse, Kjell-Åke Forsgren.
FSS-4, Att förutse framtiden. En översikt och några personliga synpunkter, Gudmund Bergqvist.
Strömstad Academy Board met in Göteborg 12 March. The minutes were published in Newsletter
2016-03.
Seminar at Dalarna University in Borlänge 9 March:
Lars Broman: On sustainability. One Project and One Symposium.
Johan Vestlund: Energiläget i framtiden – ett brev från ditt barnbarn

Upcoming Events 2016
Strömstad Academy Annual membership Meeting 27/6 1600-1730.
Fellows are hereby summoned to annual membership meeting 27 June 2016.
Ledamöter kallas till årsmöte 27/6 2016. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan;
skickas till lars.broman@stromstadakademi.se. Nomineringar skickas till ulf.berg@organic.lu.se
senast 1/6. Vid mötet har förordnade ledamöter rösträtt, stödjande ledamöter närvarorätt.
Årsmöteshandlingar skickas ut senast 1 vecka i förväg.
Academic Festival in Strömstad 27-30 June. Invitation and Preliminary program, see below.
Science Saturday in Falun 10 December. Strömstad Academy Fellows will give open lectures at
Dalarnas Museum between 1200 and 1700. Tentatively, the day will contain some six 1/2 hour
lectures on the theme Values, using the Value Map as a starting point, followed by a panel discussion.
If you are interested in participating, please contact me at lars.broman@stromstadakademi asap.

Invitation to this year’s Academic Festival
Inbjudan till årets akademiska högtid
Fellows and their friend(s) are hereby cordially invited to participate in the Academic Festival. Please
send your registration no later than 19 June, but the earlier, the better, especially if you want to
present a paper. Papers are given also for the general public, so popular science is recommended.
Language English or Scandinavian.
Register by replying to the cover email and there fill in the registration form. Dress code: Installation
and gala dinner suit, dress, and, if you have, academic paraphernalia. Other events, free dressing.
You are advised to reserve hotel room rather soon. I suggest that you use this site:
http://www.vastsverige.com/en/stromstad/accommondation/accommondation/.
Ledamöter och deras vän(ner) inbjuds att delta i årets akademiska festival. Anmäl dig/er inte senare
än 19/6, men gärna mycket tidigare, i synnerhet om du vill hålla en presentation. Som framgår av
programmet så har redan flera ledamöter bestämt sig för att tala, men det finns många tider kvar.
Auditoriet består både av ledamöter och allmänhet, så populärvetenskap passar bäst. Språk svenska
eller engelska (förslag: pratar du svenska så ha gärna ppt-bilderna på engelska, och vice versa).
Anmälan sker genom att du svarar på följemejlet och där fyller i namn och de aktiviteter som du/ni
vill delta i.
Klädsel: Installation, balkongbubbel och galamiddag: Kostym, klänning, gärna doktorshatt. I övrigt
fri klädsel.
Jag rekommenderar att ni bokar hotellrum någorlunda snart. Använd t ex den här sajten:
http://www.vastsverige.com/stromstad/boende-i-stromstad/boende/.

Akademisk högtid 2016
Program
Summary in English follows.
Måndag 27/6 Stadshuset. Ledamöter och gäster
1200-1315 AAS redaktionskommitté. har lunchmöte på restaurangen innanför Coops parkering.
1330-1430 Styrelsemöte
1430-1530 Högtiden för ledamöter öppnas av Margareta Fredriksson. Diskussion: Strömstad
akademis framtida utveckling. Gudmund Bergqvist om planerna på Koster fhs.
1530-1600 Fruktpaus.
1600-1730 Årsmöte.
1800-2100 Kommunens buffé. Värd Margareta Fredriksson, ledamot av Strömstads kommunstyrelse.

Tisdag 28/6 Strömstad gymnasiums aula, allmänheten inbjuds
0815-0900 Frukost i matsalen vid entrén: fralla (ost/grönsaker eller ost/skinka), juice, te/kaffe (35:-).
0900-1100 Akademiska högtiden öppnas av kommunfullmäktiges ordförande Peter Heie. Därefter
Bodil Jönsson: Tiden, tiden, alltid denna tiden (45 min). Christina Heldner och Torsten
Rönnerstrand: Krisernas Grekland i politik och litteratur. Per Sigurd Agrell: Intryck från
COP21 i Paris och förväntningar inför COP22 i Marocko. + 1-2 presentationer till av ledamöter.
1100-1130 Fruktpaus Margareta och Rosa
1000-1700 Interaktiv utställning i ljushallen planeras.
1130-1300 Tema Barnbarnens århundrade. Anders Gustavsson inleder. Rune Wigblad: Hoppar
Sverige fram till utvecklingens frontlinje? + 2-4 presentationer till av författare till antologin
Barnbarnens århundrade.
1300-1400 Lunch i matsalen: fisksoppa, bröd, aioli, lättöl/Ramlösa, te/kaffe, kaka (75:-).
1400-1500 Installation av ledamöter (30 min). Installationsföreläsning av Christer Fuglesang (30 min):
Arbete och forskning på den Internationella rymdstationen
1500-1530 Kaffe och kakor; Kommunen bjuder. Författare till antologin Barnbarnens århundrade
signerar. Heldner och Rönnerstrand signerar Krisernas Grekland i politik och litteratur.

1530-1715 Strömstad Science Club (SSC) presenterar sig. Diana Bravo: Om det internationella
Programet EDICE (Studier om artighetsdiskursen i spanska, www.edice.org) + ca 5
presentationer till av ledamöter.
Tisdag, forts. Endast ledamöter och deras gäster
1800-1900 Mingel med bubbel på stadshusets balkong; akademin bjuder
1930-2200 Galamiddag på restaurang Laholmen (tomatmix med parmaskinka och mozzarella,
kalvytterfilé med potatiskrokett, ramslökspuré sommarprimörer, jordgubbs-cheesecake;
ca 400:-; dryck tillkommer).
Onsdag 29/6 Stadshuset Ledamöter och gäster
0900-1030 Seminarium om tvärvetenskap: Krig och flyktingar: produkter av vad, Aadu Ott, Gunnar
Windahl och Carl Olivestam inleder.
1030-1100 Fruktpaus.
1100-1300 2 seminarier à 60 min om tvärvetenskap: Hållbar utveckling, Lars Broman inleder. Hälsa
och miljö, Gudmund Bergqvist inleder.
1300-1400 Lunchpaus (baguette i personalrummet; ca 75:-).
1400-1530 Parallella seminarier om aktuella projekt inkl ISREE 2017
1530-1600 Fruktpaus.
1600-1730 Parallella seminarier om aktuella projekt inkl ISREE 2017
1800-2145 Båt från Norra hamnen till Furholmen. Räkbuffé (350:- - 400:-; dagspris på räkor. Dryck:
Glas vin eller flaska öl 33 cl 65:-/enhet, Alkoholfritt 29:-/enhet, Snaps eller avec 70:-/enhet).
Torsdag 30/6 Ledamöter
Utflykt från 0900 till ca 1600; samåkning i egna bilar till Norge med studiebesök på lasarettet 10-12.
Lunch (ca 100:-), Inspiria Science Center 13-15.

Program in English
Monday, Wednesday, Thursday for Fellows and guests, Tuesday0815-1715 also the general public.
Måndag 27 July City Hall
1430-1530 Festival opened by Margareta Fredriksson. Diskussion: The future development of
Strömstad Academy.
1600-1730 Annual Membership Meeting.
1800-2100 Reception, hosted by the City of Strömstad.

Tuesday 28 July Strömstad Senior High School Auditorium
0815-0900 Breakfast (SEK 35:-).
0900-1100 Festival opened by Mayor Peter Heie. 4 paper presentations.
1130-1300 Theme: The Century of Our Grandchildren. 4-6 presentations.
1300-1400 Lunch (fish soup; SEK 75:-)
1400-1500 Installation of new Fellows. Lecture by Swedish astronaut Christer Fuglesang.
1530-1715 6-7 paper presentations.
1800-1900 Traditional Champagne on the City Hall balcony
1930-2200 3-course Gala dinner at Restaurant Laholmen (SEK 400:- excl. drinks)
Wednesday 29 July City Hall
0900-1030 Seminar on interdisciplinary studies. Theme War and refugees, products of what.
1100-1300 Seminars, cont’d. Themes Sustainable development, Health and environment
1300-1400 Lunch (baguette, SEK 75:-)
1400-1530 Parallel seminars. Themes include ISREE 2017
1600-1730 Parallel seminars, cont’d. Themes include ISREE 2017
1800-2145 Boat from North Harbor to Furholmen. Shrimp buffet (SEK 350-400:- excl drinks)
Thursday 30 June 0900-1500 Excursion to nearby Norway with guided visits to the new hospital and
Inspiria. (Lunch NOK 100:-). Joint travel in own cars.

Gunnar Windahl: Ideologi och vetenskap
Hur förhåller sig ideologi till vetenskap? Man kan tycka att förhållandet dem emellan är oproblematiskt.
Hur kan exempelvis någon hoppas reducera ojämlikhet i samhället utan att ha skaffat sig kunskap om
dess omfattning och orsaker? Men så enkelt är det inte. Ideologi är begreppsligt irrelevant för sann
vetenskap. Forskaren som låter sig påverkas av ideologiska påtryckningar är inte längre en
vetenskapsman. Han ersätter sökandet efter sanning med accepterandet av dogmer. Vi måste komma
ihåg att det som kännetecknar ideologi är ofta övertygelsen att vi redan vet och inte är i behov av
någon empirisk undersökning. Ideologi kan därför utgöra ett kraftfullt hinder för skapandet av ny
kunskap. I en mening är religiös och politiska ideologi en återvändsgränd för sökandet efter sann
kunskap. Samtidigt får vi inte glömma att ideologiska övertygelser kan fungera som motivation för att
studera vissa eftersatta sociala problem. Den ökade koncentrationen av ekonomisk makt i samhället
tilldrar sig troligen mer intresse hos progressiva individer än konservativa medan de senare kommer
att föredra studiet av hot mot ekonomisk frihet.
Ideologi påverkar inte bara individers attityder utan också samhällens styrfunktioner. En regering
som omfamnar en sekteristisk ideologi kommer ofrånkomligt att utöva en stark påverkan på
vetenskaplig forskning antingen genom att begränsa dess frågeställningar eller spridningen av dess
forskningsresultat. Ett exempel är vad som händer med historieforskningen i dagens Polen. Att
polacker skulle vara delaktiga i judeförföljelsen är ett otänkbart och förbjudet faktum. Att låta historien
omhändertas av politiska partier och intresseorganisationer är ett nederlag för såväl demokratin som
vetenskapen.
Nazisternas attack på "judisk fysik" och stalinisternas på "borgerlig vetenskap" i synnerhet genetik,
kvantkemi, psykologi och sociologi är förskräckande exempel.
Andra exempel på ideologiska hot mot vetenskapen är de fundamentalistiska kyrkorna och de radikala
politiska högergrupperna i USA som bekämpar evolutionsbiologin och stamcellsforskningen. Detta är
förväntat då konsekventa reaktionärer är reaktionära när det gäller allting. Mer förvånande är försöken
hos personer inom vänstern under 70-talet att pådyvla akademiker och forskare uppfattningen att
vetenskap bara är ännu en ideologi som måste "dekonstrueras" (avmaskeras). Denna uppfattning
ingår i den större idékonstruktion eller ideologi vi benämner 'postmodernism'.
Låt mig illustrera hur ideologiska överväganden kan hota den vetenskapliga friheten i den fria
världen. Exemplet utgör en kort sammanfattning av en artikel i Skeptical Inquirer (2016, 40:2) författad
av psykologen Styart Vyse med rubriken Guns: Feeling Safe is not Being Safe

Kampanjen mot 'Gun Violence Research' i USA
År 1993 publicerade Arthur Kellermann och forskningskollegor en viktig och vägledande studie i New
England Journal of Medicine med titeln "Gun Ownership as a Risk Factor for Homicide in the Home"
(Kellermann et al. 1993). Forskarna undersökte 388 fall av mord som inträffat i hemmet eller inom
hemmets egendomsgränser och en lika stor kontrollgupp av matchade hushåll. Data hämtades från de
mest tätbefolkade kommunerna i tre olika stater (Ohio, Tennessee och Washington). Kellermann fann
helt uppseendeväckande att "keeping a gun in the home is independently associated with an increase
in the risk of homicide in the home." När andra faktorer kontrollerades fann man att när ett vapen
fanns till hands var det 2.7 gånger troligt att mord begicks och 77 procent av offren dödades av någon
de kände - en make/maka, partner, släkting, vän, rumskamrat eller bekant.
Kellermann och hans kollegor drog följande slutsats:
Despite the widely held belief that guns are effective for protection, our results suggest that they
actually pose a substantial threat to members of the household. People who keep guns in their homes
appear to be at greater risk of homicide in the home than people who do not. Most of this risk is due to
a substantially greater risk of homicide at the hands of a family member or intimate acquaintance. We
did not find evidence of a protective effect of keeping a gun in the home, even in the small subgroup of
cases that involved forced entry. (s.1090)
Som väntat orsakade Kellermanns studie stort rabalder och pro-vapen anhängare, huvudsakligen
på högerkanten och inom vapenindustrin, var snabba att kritisera den. Men vapenlobbyn nöjde sig inte
med att bara försöka sänka studien. The National Rifle Association (NRA) agerade för att helt stoppa
all forskning i ämnet vapenrelaterat våld.
Kellermann-studien använde sig av telefon och face-to-face intervjuer vilket gjorde den mycket dyr
att utföra, och forskarna hade erhållit forskningspengar från Center for Disease Control (CDC) och
Prevention's National Center for Injury Prevention (NCIP). NRA svarade med att försöka helt eliminera
NCIP. Försöket misslyckades men var i stånd att blockera allt federalt ekonomiskt stöd till forskning på
vapenrelaterat våld. I vad som kommit att kallas The Dickey Amendment - efter dess författare, förre

U.S. Representative Jay Dickey beslutade kongressen att inga forskningspengar skulle beviljas CDC
om de användes till "advocate or promote gun control." Därutöver skar kongressen bort 2.6 miljoner i
CDC' budget, samma summa som hade brukats för forskning på vapenrelaterade skador föregående
år. Effekten av ändringsförslaget blev kännbart då all federal ekonomisk uppbackning av forskning på
skador orsakade av vapen snabbt försvann - en situation som ser likadan ut idag.
Tidigare Representative Dickey har i efterhand bytt ståndpunkt och är nu för beviljandet av medel
till forskning på vapenrelaterat våld. Men förra sommaren förnyade kongressen snabbt förbudet mot
denna vapenforskning genom att röste ner ett upphävande av förbudet. När den dåvarande Speaker
of the House John Boener fick frågan varför man inte stödde motionen svarade han, "Because guns
are not a disease".
Återigen, i december 2015, överlevde 'the Dickey Amendment' i kongressen trots ansträngningar
från många demokrater att eliminera detsamma. Det av NRA uppbackade förbudet mot forskning på
vapenrelaterat våld är fortfarande en realitet i USA.
När jag läser Stuart Vyse' artikel slår det mig att den till innehållet exakt överensstämmer med
framställningar om hur olika extremt rika organisationer på högerkanten med tentakler i kongressen
och på universiteten försöker misstänkliggöra den globala uppvärmningens effekter och orsaker. I sin
nyligen utkomna bok "Dark Money. The hidden history of the billionaires behind the rise of the radical
right (Random House, 2016) skriver Jane Mayer bl a ..." organizations funded and directed by the
Kochs (The Koch Brothers) tore into global warming science and the experts behind it. The Cato
Institute, the libertarian think tank that Charles Koch founded, put out a steady stream of reports like
Apocalypse Not: Science, Economics, and Environmentalism and Climate of Fear: Why We Shouldn't
Worry About Global warming. A grant from the Charles G. Koch Charitable Foundation, along with
funds from Exxon Mobil and the American Petroleum Institute, also helped pay for a non-peerreviewed study claiming that polar bears, who were mascots of the global warming debate, were not
endangered by climate change....'There are more polar bears today than there have ever been,' Ed
Crane, the head of Cato, insisted. He argued that 'global warming theories just give the government
more control of the economy.' "(ss. 334-35). Det är fara å färde när ideologiskt färgade
intresseorganisationer tar på sig laboratorierocken. Det är inte alltid lätt för allmänheten och politiskt
ansvariga att avgöra skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap.
Jag har i denna korta text försökt åskådliggöra förhållandet mellan ideologi och vetenskap och
illustrerat med några exempel hämtade från USA. En fördjupad diskussion om den ideologiska
kontaminationen inom ekonomin som den exempelvis kommer till uttryck Världsbankens (WB)
hantering av vetenskaplig forskning som visar på icke önskade utfall när det gäller förhållandet mellan
den fria marknaden och fattigdomsbekämpning i världen, anser jag är av nöden men det får någon
annan skriva om.

Rune Wigblad: Migrationsverket vilseleder svenska folket
Tidigare publicerad i ETC 2/4-16
Sverige har upplevt dramatiskt ökade flyktingströmmar under hösten 2015. I en sådan situation är det
viktigt att auktoritativa myndigheter och ledare håller sig uppdaterade. Samtidigt är det viktigt att lämna
ut korrekt information.
Tyvärr har Migrationsverket, tvärtom, skapat orimliga siffror som påverkar både allmänheten och
beslutsfattare, vilket är problematiskt.
Många kommer säkert ihåg inrikesminister Anders Ygemans uppmärksammade uttalande om att
Sverige kommer att skicka tillbaka 80 000 asylsökande. Europa såg framför sig fulla flygplan. Vi vet
erfarenhetsmässigt att cirka 45 procent av de asylsökande får avslag. Det kom in cirka 163 000
asylsökande under 2015 till Sverige. Vid en halvering av denna summa blir resultatet cirka 80 000,
som uppgavs skulle avvisas. Migrationsverket modererade denna siffra marginellt genom att påpeka
att avvisningarna kommer att spridas ut över 2016 och 2017. Underlag från Migrationsverket låg
bakom politikernas uttalanden. Det kom dock 35 000 ensamkommande barn 2015. Från krigszonerna
kom 51 000 från Syrien och 21 000 från Irak. Erfarenhetsmässigt kan det, av humanitära skäl, endast
bli ca 10 procent som inte erhåller asyl och som Sverige kan skicka tillbaka. Då återstår ca 70 000 av
de 163 000 som kan få avslag. Vi kan nu göra som Anders Ygeman och halvera denna siffra och
erhåller då maximalt 35 000 som kommer att kunna avvisas.
Det är stor skillnad mellan 80 000 och 35 000!
Ovanstående är ju anmärkningsvärt, men det som är riktigt allvarligt är att Migrationsverket nyligen
uppskattade att myndigheten behövde 2-3 miljarder kronor extra i förvaltningsanslag och att
ersättningar och bostadskostnader skulle uppgå till cirka 28 miljarder kronor, det vill säga nya resurser
i storleksordningen 31 miljarder kronor.
Jag skrev nyligen en debattartikel i Dagens Arena om att det i mars i år avslöjades att det nu finns
ett nytt budgetutrymme på 35 miljarder kronor i statsfinanserna. Med Migrationsverkets prognos skulle
hela detta nya utrymme gå till migrationskostnader. Detta är inte troligt eller ens sannolikt. Orsaken är
att migrationsmyndigheten antar att det kommer 100 000 asylsökande till Sverige 2016, det vill säga
cirka 1 900 – 2 000 asylsökande per vecka. På Migrationsverkets egen hemsida framgår att Sverige i
februari/mars tog emot cirka 300-600 asylsökande per vecka. Detta är nästan hälften mot de nivåer
som togs emot i februari/mars 2014 och 2015. Sverige har idag ett andrum som skapar återhämtning.
Om situationen inte ändras är den rimliga prognosen mindre än 40 000 asylsökande 2016. Detta låga
alternativ finns inte med i Migrationsverkets kalkyler. Inget tyder på att nuvarande låga nivåer kommer
att ändras, eftersom vi är omgivna av länder som har stängt sina gränser.
Baserat på Migrationsverkets lägsta kalkylalternativ, 70 000 asylsökande 2016, prognosticerar
Riksgälden att detta kommer att kosta statskassan cirka 22 miljarder kronor. Riksgälden väljer alltså
Migrationsverkets lägsta kalkylalternativ, trots att Migrationsverket själva gick ut i massmedia med ett
högre alternativ.
Det är orimliga antaganden som Migrationsverket baserar sina kalkyler på – så orimliga att andra
mer detaljerade data från just Migrationsverket, motsäger verkets egna uttalanden. En trolig
uppskattning av extrakostnader för ökad integration 2016 är mindre än 10 miljarder på grund av
ovanstående och en återhämtningseffekt. Därmed finns det cirka 25 miljarder kronor kvar för offensiva
insatser i den nu ökande statsbudgeten som upptäcktes av Riksgälden den 24 februari.

Rune Wigblad: Debattsvar
Mikael Hvinlund (kommunikationsdirektör på Migrationsverket) skrev ett svar på mitt debattinlägg i
ETC (2/4) (http://www.etc.se/debatt/migrationsverket-vilseleder-svenska-folket). Migrationsverket
presenterade i mars tre beräkningsalternativ för antalet asylsökande 2016, där 70 000 var det lägsta,
100 000 var det mellersta och 140 000 var det högsta. Hvinlund (http://www.etc.se/debatt/utmanandeuppgift-att-forutsaga-migrationen) vill få oss att tro att det var en rimlig prognos.
Genom en trendutdragning baserat på situationen i mars visade jag emellertid att 40 000
asylsökande är ett mer realistiskt alternativ för 2016, vilket tyder på att Migrationsverkets antaganden
var vilseledande. Den 27e april ändrade Migrationsverket sina prognosantaganden till 40 000 som
lägsta, 60 000 som mellersta och 100 000 som högsta (http://www.migrationsverket.se/OmMigrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-04-27-Farre-asylsokande-nar-Sverige-menstora-utmaningar-for-samhallet-kvarstar.html). Detta är en betydande prognosändring som visar att
verket nu ser det som alla kunde se redan i mars. Det innebär att det nu plötsligt finns ett stort antal
fria miljarder i vårbudgeten. Denna kom 13 april och baserades på verkets grovt vilseledande prognos
på 100 000 asylsökande.
Hur mycket pengar frigörs nu? Migrationsverket anger att deras ”planeringscenario” nu baseras på
60 000 asylsökande 2016 vilket uppges innebära en besparing på 6,4 miljarder jämfört med förra
prognosen.
Kan nu man lita på Migrationsverkets siffror när verket skapar orimliga antaganden som de sedan
justerar? Eller, ska vi lita på Riksgäldens siffra (24/2) som baserat på 70 000 asylsökande 2016 angav
en minskad kostnad på 9 miljarder? Kanske är det 12 miljarder det handlar om?
Det är dags att Hvinlund även tar tillbaka den andra siffran i min debattartikel som Migrationsverket
producerade och publikt bekräftade 28 januari, om att Sverige anges komma att skicka tillbaka 80 000
asylsökande som får avslag på sina ansökningar. Annars bör Hvinlund redovisa ett underlag för det
orimliga resultatet. Som jag visade med Migrationsverkets eget underlag som grund
(http://www.etc.se/debatt/migrationsverket-vilseleder-svenska-folket) handlar det maximalt om 35 000.
Även 35 000 är troligen en överdrivet hög siffra eftersom många som får avslag på asylansökan håller
sig undan och därför inte kan avvisas från Sverige.

Gudmund Bergqvist: Anteckningar från Sammanträde den 3 april
2016 för Fossilfritt Hållbart Koster.
Närvarande. Lars-Ove Loo och Håkan Eriksson utsedda av Kosternämnden, Undertecknad för
Strömstads akademi och del av sammamträdet
Christer Sjöö KosterEscape
1Kärngruppen i projektet är: ordförande Göran Bryntse, från Strömstads akademi, Lars Broman rektor och Gudmund Bergqvist styrelseledamot och
deltidsboende på Syd Koster och de av Kosternämden utsedda Lars-Ove Loo och Håkan Eriksson.
Vid behov anknyter projektgruppen ytterligare personer.
2 Diskussion om hur presentera Hållbart Koster på Samhällsföreningens årsmöte senare på dagen.
3 Håkan Eriksson uppdaterar angående elfärjan. Planerad start kring nyår 2016/17. Det finns
fortfarande problem men Håkan är optimistisk.
Man skall fundera vad man skall göra kring skatteproblematiken. G Bergqvist skriver till Bryntse
och Broman.
4 Diskussion kring utflykten med ISREE 17.
Totaltid 4,5 tim (15.00-1930 Körtid med båt Strömstad -Ursholmen- Ekenäs troligen 2-2,5
tim. Kaffe och bar etc på+ båten. Ngt annat? Med tanke på middagen.
Ekenäs Strömstad 30 min
Kvar för utflykt till Naturum etc. blir 1,5 tim. Kan delas på 2x45 min. Varav ena halvan på Naturum
och den andra på buss sightseeing.
Gudmund Bergqvist utarbetar olika modeller tillsammans med Lars-Ove Loo.
5 Bussar. Finns 3 st 22 personers och 2st 14 personer dvs man kan totalt ta 92 personer. Detta borde
räcka.
6 Christer Sjöö (christer@kostersecape.com)redogjorde för Koster Escape och utbyggnaden av
Kostergården och Kosterbaden.
Den förstnämnda eget vatten och avlopp (med extra kapacitet) medan Kosterbaden kommer att få
vatten via avsaltning. Han redogjorde för de olika bussarna.
Vi gav honom namnen på de norska firmor som arbetar med avsaltning och uppmanade honom att
fundera på lämpliga solcellspaneler.
7 Christer påpekade möjligheten att man för ett större projekt Hållbart Koster borde kuna få EÙ medel
om man söker- problem: krångligt och omständigt. Behov av att ha någon som är van vid att göra
detta. Hade kontakt som arbetar för 600 /tim vid litet att göra och01500 när mycket.
8 Vid kontakter kring Vattenprojektet har dess processledare Christan Pleijel (som har många
internationella kontakter )visat intresse för Fossilfritt Koster. Vi bör odla denna kontakt som har stor
erfarenhet av infrastrukturprojekt.
9 Diskuterades olika möjligheter att få Kosterbor att anskaffa solcellsel.

